
 

      

      

Bilaga 6 ” Så har förslagen till nya Kretsloppsplaner tagits fram” 1 (12) 

 

Bilaga 6 till Kretsloppsplaner för  
Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby 2021 – 2025 

 

Så har förslagen till nya 

Kretsloppsplaner tagits fram 

 

 

  



 

Bilaga 6 ”Så har förslagen till nya Kretsloppsplaner tagits fram” 2 (12) 

 

Innehållsförteckning 

ALLMÄNT OM UPPLÄGG OCH ORGANISATION FÖR ARBETET .......................................... 4 

SAMORDNING MED FLERA KOMMUNER ..................................................................................................... 4 

STYRGRUPPER MED TJÄNSTEPERSONER ...................................................................................................... 5 

POLITISK REFERENSGRUPP ......................................................................................................................... 6 

PROJEKTLEDNING ...................................................................................................................................... 6 

ARBETSGRUPPER MED TJÄNSTEPERSONER .................................................................................................. 7 

INTERN FÖRANKRINGSRUNDA HÖSTEN 2020 ............................................................................................. 7 

REMISS ...................................................................................................................................................... 7 

UTSTÄLLNING FÖR ALLMÄNHETENS GRANSKNING ..................................................................................... 7 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE ............................................................................................................................ 7 

KOMMUNSPECIFIKA OCH SAMORDNADE DOKUMENT ................................................................................ 7 

GÄVLE KOMMUN .................................................................................................................... 8 

BESLUT ..................................................................................................................................................... 8 

STYRGRUPP ............................................................................................................................................... 8 

POLITISK REFERENSGRUPP ......................................................................................................................... 8 

ARBETSGRUPPER ....................................................................................................................................... 8 

SAMORDNING MED ANDRA PLANER OCH PROGRAM .................................................................................. 8 

HOFORS KOMMUN ................................................................................................................ 9 

BESLUT ..................................................................................................................................................... 9 

STYRGRUPP ............................................................................................................................................... 9 

POLITISK REFERENSGRUPP ......................................................................................................................... 9 

ARBETSGRUPPER ....................................................................................................................................... 9 

SAMORDNING MED ANDRA PLANER OCH PROGRAM .................................................................................. 9 

OCKELBO KOMMUN ............................................................................................................ 10 

BESLUT ................................................................................................................................................... 10 

STYRGRUPP ............................................................................................................................................. 10 

POLITISK REFERENSGRUPP ....................................................................................................................... 10 

ARBETSGRUPPER ..................................................................................................................................... 10 

SAMORDNING MED ANDRA PLANER OCH PROGRAM ................................................................................ 10 

SANDVIKENS KOMMUN ........................................................................................................ 11 

BESLUT .................................................................................................................................................... 11 

STYRGRUPP .............................................................................................................................................. 11 

POLITISK REFERENSGRUPP ........................................................................................................................ 11 



 

Bilaga 6 ”Så har förslagen till nya Kretsloppsplaner tagits fram” 3 (12) 

 

ARBETSGRUPPER ...................................................................................................................................... 11 

SAMORDNING MED ANDRA PLANER OCH PROGRAM ................................................................................. 11 

ÄLVKARLEBY KOMMUN ....................................................................................................... 12 

BESLUT .................................................................................................................................................... 12 

STYRGRUPP .............................................................................................................................................. 12 

POLITISK REFERENSGRUPP ........................................................................................................................ 12 

ARBETSGRUPPER ...................................................................................................................................... 12 

SAMORDNING MED ANDRA PLANER OCH PROGRAM ................................................................................. 12 

 

  



 

Bilaga 6 ”Så har förslagen till nya Kretsloppsplaner tagits fram” 4 (12) 

 

Allmänt om upplägg och organisation för arbetet 

Arbetet att ta fram förslag till nya Kretsloppsplaner för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och 

Älvkarleby kommuner har pågått under 2019-2020. 

Upplägget har sett lite olika ut i kommunerna när det gäller beslut, organisation och tidplan.  

För projektledningen av arbetet har Gästrike återvinnare ansvarat, med konsultstöd från Tyréns, 

Visionskontoret och Rangola verksamhetsutveckling. 

 

Samordning med flera kommuner 

Samverkan mellan kommunerna i Gävleborg och Älvkarleby 
Under 2019 samordnades arbetet mellan samtliga kommuner i Gävleborgs län samt Älvkarleby 

kommun i Uppsala län. Bland annat ordnades gemensamma seminarier för hela länet och en 

gemensam webbplats www.kretsloppsplangavleborg.se skapades. 

Den regionala samordningen bör fortsätta under genomförandet av kretsloppsplanerna och 

formerna för detta behöver skapas.  

Samordning mellan Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner 
I de fem kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby har arbetet skett i nära 

samarbete. Dessa kommuner har gemensamt bildat kommunalförbundet Gästrike återvinnare i 

vars uppdrag det ingår att ta fram förslag till både Kretsloppsplaner och lokala föreskrifter för 

medlemskommunerna. Kretsloppsplanens innehåll och mål berör i stort sett hela 

kommunkoncernen (se kapitel 8 i förslaget) och arbetet har därför skett med bred representation 

från kommunala verksamheter i arbetsgrupper och styrgrupper.  

Ansvarsfördelning mellan kommunerna och Gästrike återvinnare 
Inom kommunernas ansvar ligger framförallt följande berörda verksamheter 

• Kommunledning 

• Fysisk planering och bygglov 

• Miljötillsyn 

• Hållbarhet 

• Upphandling och inköp 

• Bostadsbolag, fastighetsbolag 

• Tekniska 

• Kultur och fritid 

• Utbildning 

• Vård och omsorg 

• Kost  

• IT 

• Näringslivsavdelning 

• Arbetsmarknadsenhet 

• VA-huvudman 

• Energi 

• Hamn 

 

 

http://www.kretsloppsplangavleborg.se/
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Inom Gästrike återvinnares ansvar ligger framförallt följande berörda verksamheter: 

• Insamling av avfall 

• Behandling av avfall (eller upphandling av behandling) 

• Miljöpedagogik 

• Kommunikation 

• Avfallsplanering (ansvara för arbetet att ta fram förslag till 

Kretsloppsplan/Avfallsplan) 

 

Styrgrupper med tjänstepersoner 
I arbetet fanns en styrgrupp för Gävle och en gemensam styrgrupp för Hofors, Ockelbo och 

Sandviken. Det fanns ingen styrgrupp för Älvkarleby.  

Styrgrupp Gävle 
Styrgruppen för Gävle bestod av: 

Lars Wedlin  Styrning och stöd (chef Övergripande planering) 

Ulrica Olsson  Livsmiljö Gävle (chef Fysisk planering)   

Magnus Sandberg Gavlefastigheter (chef Verksamhetsstöd & bolagsledning)  

Niclas Lind  Gavlegårdarna (förvaltningschef)   

Sara Larsson  Gästrike Vatten (kommunsamordnare) 

Anna-Karin Karlsson Gästrike återvinnare (förbundsdirektör)  

Styrgrupp Hofors, Ockelbo och Sandviken 
Styrgruppen för Hofors, Ockelbo och Sandviken bestod av: 

Pär Jerfström  Sandviken (kommundirektör) 

Jonatan Alamo Block Hofors (kommunchef) 

Liliana Sultana  Hofors (administrativ chef) 

Ann-Katrin Sundelius Ockelbo (tf kommunchef) 

Stefan Lundqvist Sandvikenhus (VD) 

Christian Rickardsson Hoforshus (VD) 

Pamela Warren  Ockelbogårdar (VD) 

Yvonne Mickels  Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (samhällsbyggnadschef) 

Anna-Karin Karlsson Gästrike återvinnare (förbundsdirektör) 
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Politisk referensgrupp 
Den politiska referensgruppens syfte och uppdrag är att: 

• Skapa förutsättningar för politisk förankring 

• Vara ambassadörer för arbetet i hemkommunen 

• Underlätta och hitta synergier i arbetet 

• Ge vägledning i arbetet 

• Förmedla erfarenheter och ambitioner till projektet 

Den politiska referensgruppen består av kommunernas ledamöter i Gästrike återvinnares styrelse 

(ordinarie och ersättare) samt de ytterligare politiska representanter som kommunerna har 

önskat att medverka i den politiska referensgruppen. Den politiska referensgruppen har under 

2019-2021 bestått av: 

Therese Metz  Gävle (ordförande Gästrike återvinnares styrelse) 

Erika Mölck (2019-2020) 

Azad Taher (2021) Gävle (Gästrike återvinnares styrelse) 

Daniel Olsson  Gävle (ordförande Samhällsbyggnadsnämnden) 

Mona Davik  Sandviken (vice ordförande Gästrike återvinnares styrelse) 

Per-Ola Grönberg Sandviken (Gästrike återvinnares styrelse) 

Carina Westerberg Sandviken (ordförande Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd) 

Kenneth Axling  Hofors (Gästrike återvinnares styrelse) 

Diana Blomgren Hofors (Gästrike återvinnares styrelse) 

Per Berglund  Hofors (Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd) 

Ziita Eriksson  Hofors (Kommunstyrelsen) 

Mats Åstrand  Ockelbo (Gästrike återvinnares styrelse) 

Birger Larsson  Ockelbo (Gästrike återvinnares styrelse) 

Kerstin Hellberg Ockelbo (Kommunstyrelsen) 

Joel Strömner  Ockelbo (Kommunstyrelsen) 

Tommy Jakobsson Älvkarleby (Gästrike återvinnares styrelse) 

Paul Wisén  Älvkarleby (Gästrike återvinnares styrelse) 

Magnus Grönberg Älvkarleby ((ordförande Samhällsbyggnadsnämnden) 

 

Projektledning 
För projektledningen har Gästrike återvinnare ansvarat. Projektledare i Gävle har varit AnnaCarin 

Söderhielm (Gästrike återvinnare). Projektledare i Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby har 

varit Anna Sjöström (Tyréns, konsultuppdrag). Projektledare för den länsövergripande 

samordningen har varit Pär Johansson (Rangola verksamhetsutveckling, konsultuppdrag). 
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Arbetsgrupper med tjänstepersoner 
Arbetet har bedrivits i ett antal arbetsgrupper. Vissa har varit gemensamma för flera kommuner 

och andra har varit kommunspecifika. Grupperna har arbetat med olika frekvens. Under våren 

2020 påverkades förutsättningarna för möten och gruppernas arbete av Covid -19.  

Gemensamma arbetsgrupper i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby 
• Fysisk planering 

• Bostads- och fastighetsbolag 

• Omvårdnad 

Gemensamma arbetsgrupper i Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby 
• Förebygga matsvinn 

Gemensamma arbetsgrupper i Hofors, Ockelbo, Sandviken 
• Förebygga nedskräpning 

Arbetsgrupper i Gävle 
• Förebygga nedskräpning 

Arbetsgrupper i Älvkarleby 
I Älvkarleby har det inte funnits någon arbetsgrupp, men avstämning har skett med 

tjänstepersoner.  

Avstämningar 
Förutom arbetet i arbetsgrupperna, så har avstämning också skett med tjänstepersoner inom 

Utbildning, Inköp, Näringsliv, Arbetsmarknad, Kost och Tillsyn. 

 

Intern förankringsrunda hösten 2020 
Förslaget till nya Kretsloppsplaner lämnades ut på en intern förankringsrunda till tjänstepersoner 

i kommunerna från 2020-08-18 till 2020-09-18. Syftet med detta var att fånga sådant som missats 

och identifiera behov av förtydliganden. 

Remiss  
Förslagen till nya Kretsloppsplaner lämnades på remiss till de fem kommunkoncernerna mellan  

2020-11-01 och 2021-03-31. Förslagen lämnades på remiss till externa aktörer som myndigheter, 

fastighetsägare, intresseorganisationer och näringsliv mellan 2021-02-01 och 2021-03-19. 

Utställning för allmänhetens granskning 
Förslagen till nya Kretsloppsplaner ställdes ut för allmänhetens granskning mellan 2021-02-01 och 

2021-03-19. 

Samrådsredogörelse 
Redogörelse för inkomna synpunkter och förbättringsförslag under remiss och utställning finns i 

Bilaga 7 ”Samrådsredogörelse”. 

Kommunspecifika och samordnade dokument 
Kretsloppslanerna är kommunspecifika. Innehållet är till allra största delen gemensamt för Gävle, 

Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby, men vissa delar är anpassade för respektive kommun. 
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Gävle kommun 

Beslut 
Beslut om att ta fram ny Kretsloppsplan för Gävle kommun fattades i Samhällsbyggnadsutskottet 

2018-12-18. 

Styrgrupp 
Styrgrupp har funnits. Se under ”Allmänt om organisation och upplägg för arbetet”. 

Politisk referensgrupp 
Representanter för Gävle i den politiska referensgruppen är  

Therese Metz  Gävle (ordförande Gästrike återvinnares styrelse) 

Azad Taher  Gävle (Gästrike återvinnares styrelse) 

Daniel Olsson  Gävle (ordförande Samhällsbyggnadsnämnden) 

Arbetsgrupper 
Arbetsgrupper beskrivs under ”Allmänt om organisation och upplägg för arbetet”. 

Samordning med andra planer och program 
Samordning har skett med Miljöstrategiskt program för Gävle kommun.  
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Hofors kommun 
 

Beslut 
Inget beslut har fattats i Kommunstyrelsen om att ta fram ny Kretsloppsplan, men 

kommunikation har skett via Hofors representation i Gästrike återvinnare. 

Styrgrupp 
Styrgrupp har funnits. Se under ”Allmänt om organisation och upplägg för arbetet”. 

Politisk referensgrupp 
Representanter för Hofors i den politiska referensgruppen är  

Kenneth Axling  Hofors (Gästrike återvinnares styrelse) 

Diana Blomgren Hofors (Gästrike återvinnares styrelse) 

Per Berglund  Hofors (Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd) 

Ziita Eriksson  Hofors (Kommunstyrelsen) 

Arbetsgrupper 
Arbetsgrupper beskrivs under ”Allmänt om organisation och upplägg för arbetet”. 

Samordning med andra planer och program 
Ingen aktiv samordning har skett med andra planer och program. 
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Ockelbo kommun 

Beslut 
Inget beslut har fattats i Kommunstyrelsen om att ta fram ny Kretsloppsplan, men 

kommunikation har skett via Ockelbos representation i Gästrike återvinnare. 

Styrgrupp 
Styrgrupp har funnits. Se under ”Allmänt om organisation och upplägg för arbetet” 

Politisk referensgrupp 
Representanter för Ockelbo i den politiska referensgruppen är  

Mats Åstrand  Ockelbo (Gästrike återvinnares styrelse) 

Birger Larsson  Ockelbo (Gästrike återvinnares styrelse) 

Kerstin Hellberg Ockelbo (Kommunstyrelsen) 

Joel Strömner  Ockelbo (Kommunstyrelsen) 

Arbetsgrupper 
Arbetsgrupper beskrivs under ”Allmänt om organisation och upplägg för arbetet”. 

Samordning med andra planer och program 
Inledande diskussion har skett om samordning med arbetet att ta fram ett Miljöstrategiskt 

program för Ockelbo. 
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Sandvikens kommun 
 

Beslut 
Beslut om att ta fram ny Kretsloppsplan för Gävle kommun fattades i Kommunstyrelsen  

2019-09-03. 

Styrgrupp 
Styrgrupp har funnits. Se under ”Allmänt om organisation och upplägg för arbetet” 

Politisk referensgrupp 
Representanter för Sandviken i den politiska referensgruppen är  

Mona Davik  Sandviken (vice ordförande Gästrike återvinnares styrelse) 

Per-Ola Grönberg Sandviken (Gästrike återvinnares styrelse) 

Carina Westerberg Sandviken (ordförande Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd) 

Arbetsgrupper 
Arbetsgrupper beskrivs under ”Allmänt om organisation och upplägg för arbetet”. 

Samordning med andra planer och program 
Ingen aktiv samordning har skett med andra planer och program. 
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Älvkarleby kommun 
 

Beslut 
Inget beslut har fattats i Kommunstyrelsen om att ta fram ny Kretsloppsplan, men 

kommunikation har skett via Älvkarlebys representation i Gästrike återvinnare. 

Styrgrupp 
Styrgrupp saknas. 

Politisk referensgrupp 
Representanter för Älvkarleby i den politiska referensgruppen är  

Tommy Jakobsson Älvkarleby (Gästrike återvinnares styrelse) 

Paul Wisén  Älvkarleby (Gästrike återvinnares styrelse) 

Magnus Grönberg Älvkarleby (ordförande Samhällsbyggnadsnämnden) 

Arbetsgrupper 
Arbetsgrupper beskrivs under ”Allmänt om organisation och upplägg för arbetet”. 

Samordning med andra planer och program 
Ingen aktiv samordning har skett med andra planer och program. 


