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Styrelsen för Gästrike återvinnare avger följande årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2021. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla 
belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.  

Ordförande har ordet 
 En värld som räcker längre kräver handling! 

 Ytterligare ett år har gått i vår verksamhet, ett år som fortsatt präglats i både smått och stort av 
pandemin som nu haft världen i sitt grepp i två år. I augusti utsattes dessutom stora delar av 
Gästrikland och framför allt Gävle av ett extremt oväder när ett tusenårsregn gjorde hundratals 
Gävlebor hemlösa. En större brand hos en av våra större samarbetspartners var en annan 
extraordinär händelse som påverkat oss.  

Något betydligt roligare var att Gästrike återvinnare fyllde 20 år i december och precis mellan 
pandemilättnader och andra kriser så gick det att fysiskt ses för att fira vår verksamhet. För trots 
det extrema läget med både pandemi, översvämning och brand så har Gästrike återvinnare 
fortsatt under år 2021 att varje dag göra skillnad för våra medborgare. Varje dag möter vi 
människor hemma, i skolan och på arbetsplatsen och bidrar till att göra avfall till ny energi och 
eller nya resurser.  

Det är våra ledord i stort som smått att tillsammans skapa en värld som räcker längre. Därför har 
vi också under 2021 fattat beslut om att investera i en eftersorteringsanläggning. Här ska 
byggavfall och andra material som idag är svåra att återvinna, kunna bidra till en mer hållbar 
framtid. Ska vi klara våra mål om ökad sortering, att bli än mer ekonomiskt effektiva och erbjuda 
invånarna fler sätt att göra rätt, så behöver vår verksamhet utvecklas. Av samma anledning har vi 
byggt egna omlastningsytor, undersöker hur vi kan öka biogasproduktionen, och utrett hur vi kan 
införa Fastighetsnära insamling för alla invånare i vår region.  

Vi ser att vårt arbete gör skillnad, både när vi mäter våra koldioxidutsläpp, att sorteringen ökar, 
och hur vi gör skillnad för elever i skolan som får träffa våra miljöpedagoger.  

Vi vet nu att vi inte bara är bra och fungerande i vardagen, vi är det även i kris. Våra medarbetare 
har gjort ett fantastiskt jobb med att se till att finnas där för alla våra kunder även när det är som 
tuffast. Så trots ett ansträngande år så ser vi med tillförsikt och spänning på framtiden. 

Nu krävs handling för att fortsätta utveckla allt det som medarbetare, kunder, samarbetsaktörer 
och styrelse förberett för att få på plats så att Gästrike återvinnare fortsätter att ligga i framkant 
för att just skapa en värld som räcker längre. Med modiga handlingar visar vi att en hållbar värld 
som räcker för alltid är möjlig!  

Therese Metz, ordförande (mp)  

Styrelsen, Gästrike återvinnare  
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Förvaltningsberättelse 
Information om verksamheten 

Vårt Uppdrag 
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare bildades 2001 av Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken 
och Älvkarleby kommuner. Totalt är vi idag närmare 140 medarbetare. Vårt uppdrag är formulerat 
i förbundsordningen. Vi ska ansvara för den kommunala avfallshanteringen och vi ska bidra till en 
hållbar regional utveckling. Det ska vi göra genom att strategiskt utveckla avfallshanteringen och 
arbetar för att samhällets nationella, regionala och lokala miljömål uppnås. Vidare främjar, stödjer 
och utvecklar vi medborgarnas och näringslivets kunskaper och kompetens kring 
avfallshanteringens roll i produktion och konsumtion för att skapa ett hållbart samhälle. Vi bidrar 
till ökad svensk kunskaps- och tjänsteexport inom avfalls- och miljöteknikområdet i samarbete 
med offentliga, kommunala och privata aktörer. Samarbetar med offentliga, kommunala och 
privata aktörer för att utbyta kunskap och skapa lösningar för att uppnå största möjliga nytta för 
samhälle, miljö och kunder. 

Kommunalförbundet ansvarar för insamling, hantering och behandling av avfall under 
kommunalt ansvar och därmed jämförligt avfall från verksamheter som kommuner är skyldiga att 
svara för enligt 15 kap miljöbalken med tillhörande lagstiftning, antingen i egen regi eller genom 
upphandlade tjänster. Även att ta fram förslag till renhållningsordning 
(Kretsloppsplan/avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering) för 
medlemskommunerna, enligt 15 kap miljöbalken. Därtill att ta fram förslag till avfallstaxa för 
medlemskommunerna. 

I övrigt ingår också att ta fram information till hushållen inom avfallsområdet samt planering och 
uppföljning av förbundets verksamhet. 

Styrning 
Förbundet styrs i princip som en kommun, genom ett Förbundsfullmäktige med fyra ordinarie 
representanter från respektive medlemskommun, dvs 20 politiker, och en förbundsstyrelse med 
en ordinarie representant från respektive medlemskommun. Ordförande utses av Gävle kommun 
och vice ordförande av Sandvikens kommun. Samtliga ledamöter har dock en röst som väger lika 
tungt. 

Finansiering 
Verksamheten vad gäller det kommunala ansvaret för avfall finansieras genom avfallstaxan. Taxan 
beslutas av respektive medlemskommun. I den delen får vi inte ha något ekonomiskt 
vinstintresse. Avfallstaxan består av en grundavgift och en rörlig hämtningsavgift och beslutas i 
respektive medlemskommun. Taxan är miljöstyrande och med det menas att abonnenten kan 
påverka sin kostnad genom att minska och sortera sitt avfall och därigenom också välja mindre 
sopkärl och glesare hämtningsintervall.  
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Kvalitet och miljö  
Sedan år 2009 är förbundet kvalitets- och miljöcertifierade enligt både ISO 9001 och 14 001. En 
kvalitetsstämpel på att vi arbetar strukturerat med vårt kvalitets och miljöarbete. 

Förbundet har sitt säte i Gävle.  

Flerårsöversikt (Tkr) 

Sammanställda 
räkenskaper 2021 2020 2019 2018 

Nettoomsättning 286 785 263 136 233 583 225 170 

Soliditet (%) 30,5 29,4 27,1 29,4 

Resultat efter avskrivningar 6 872 5 115 -10 717 -8 591 

Årets resultat 6 915 4 684 -11 094 -9 167 

Förbundet 2021 2020 2019 2018 

Nettoomsättning 271 772 251 998 226 271 219 254 

Resultatmarginal (%) 4 2 0 0 

Soliditet (%) 41,6 40,5 36,9 47,4 

Skuldsättningsgrad (ggr) 1 2 2 1 

Resultat efter avskrivningar 9 769 8 227 -2 031 -632 

Årets resultat 9 877 5 779 -17 783 -17 160 

2018 och 2019 års resultat påverkas kraftigt av nedskrivning av andelar i Gästrike Ekogas AB.  

Översikt över verksamhetens utveckling 
Resultat 
Kommunalförbundet har bedrivit sitt 20:e verksamhetsår och visar per sista december ett resultat 
på +9,9 (5,8) mnkr. Budgeterat resultat för året uppgick till 4,0 mnkr.  

Koncernens resultat uppgår till +6,9 (4,7) mnkr.  

Intäkter 
Förbundets totala intäkter uppgick till 271,8 (252,0) mnkr, vilket var 18,7 mnkr bättre än 
budgeterat, och högre än 2020. Intäkterna delas upp i taxefinansierade intäkter och 
verksamhetsintäkter och förklaras nedan.  
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Taxefinansierade intäkter 
Förbundets intäkter består till stor del (ca 71 %) av taxeintäkter och avgifter från hushållen och 
utgjorde 193,5 (183,9) mnkr under året. Inför året gjordes en taxehöjning med i snitt ca 2,5 % av 
intäkterna, vilket motsvarar ca 4,5 mnkr. Taxeintäkterna utgörs av grundavgifter, 
hämtningsavgifter och andra avgifter. Övrig ökning jämfört med föregående år beror på ökade 
antal abonnemang samt att miljöstyrningen av taxorna inte har fallit ut som beräknat.   

Verksamhetsintäkter 
Verksamhetsintäkterna uppgår totalt till 79,5 (68,1) mnkr och består av intäkterna från vårt åkeri, 
återvinningscentraler och övriga intäkter.  

Intäkterna från vårt marknadsåkeri utgörs av transporter och avfallstjänster till främst företag, 
verksamheter och bostadsbolag som inte ingår i det kommunala ansvaret. Totalt utgjorde de 
intäkterna 50,4 (43,2) mnkr. Åkeriverksamheten har gått väldigt bra under året och deras tjänster 
har ökat i efterfrågan. I augusti 2021 var det ett stort regnoväder i Gävle med omnejd och till följd 
av det har åkeriet sett en markant ökning av försäljning av containertransporter. indexjusteringar 
på avgifter för transporter/hämtning och behandling av avfall görs varje år.  

Intäkterna från våra återvinningscentraler utgörs av försäljning av vissa fraktioner samt 
försäljning av företagskort till företag som väljer att lämna grovavfall på våra 
återvinningscentraler. Totalt uppgick de intäkterna till 17,8 (13,5) mnkr. Främsta ökningen mot 
föregående år beror på att priserna på metallskrotet har varit högre än budgeterat.  

Under 2021 har förbundet fått statligt bidrag, coronastöd, och ersättning för sjuklönekostnader 
uppgående till 1,0 mnkr. Förbundets intäkter har inte påverkats negativt av coronapandemin.  

Produktionskostnader 
Produktionskostnaderna uppgick till 78,1 (71,6) mnkr och består främst av kostnader för 
behandling av avfall, entreprenad och transporter. Fraktionerna som behandlas är många, och 
kommer från återvinningscentralerna, taxefinansierade verksamheten och åkeriverksamheten. 

De olika fraktionerna har olika behandlingspriser och under året har främst priset på restavfall, 
brännbart och fett stigit, vilket gör att vi får ökade kostnader. Sedan har vi också ökade volymer. 
På marknadssidan har vi haft ett ökat tryck och kopplat till regnovädret har volymerna av 
brännbart och osorterat avfall ökat mer än väntat. Även på återvinningscentralerna har vissa 
avfall ökat i volym och det ser vi har en koppling till både regnovädret och pandemin.  

Priserna på papperspåsar ökar kraftigt och beror på att priserna på pappersmassa har ökat. 
Utfasningen av plastpåsar har lett till ökad efterfrågan vilket påverkar priserna.  

I samband med att trycket på våra åkeritjänster ökade så mycket under året har vi tagit hjälp av 
externa transportörer för att klara uppdragen. Förbundet har även lagt över slamhanteringen som 
bedrivs ute på Hedåsen på entreprenad, som tidigare hanterades med egen personal.  

Övriga verksamhetskostnader 
Övriga kostnader uppgick till 66,4 (60,0) mnkr och består främst av kostnader för fordon och 
underhåll, IT, lokaler samt externa tjänster. Övriga kostnader var budgeterade till 60,6 mnkr, 
vilket utfallet överstiger med 5,8 mnkr. De främsta negativa avvikelsen mot budget avser 
kostnader förberedande för ruttoptimering, utveckling i kvalitets- och förbättringsarbete samt 
bytet av ekonomisystem. Kostnader som vi inte budgeterade för i den utsträckning som förbundet 
sedan medvetet valde att göra. Bra insatser för kommande utveckling.  

Kostnaderna för drivmedel har skjutit i höjden under året och beror på prishöjningar. Även 
inhyrd personal har ökat mer än budgeterat och beror på att vi har tagit in extra chaufförer till 
följd av ökad efterfrågan på våra tjänster och extra resurser på våra återvinningscentraler. Tex. har 
vi haft flaggvakter för att minimera trängseln.  
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I samband med ombyggnationen av återvinningscentralen i Sandviken har förbundet utrangerat 
tidigare ej färdigavskrivna anläggningstillgångar med 0,8 mnkr, vilket inte var budgeterat.  

Inflationen har varit högre under året än vad vi har budgeterat för, vilket leder till allmänt högre 
kostnader för verksamheten.  

Personalkostnader 
Personalkostnaderna uppgick till 102,0 (96,1) mnkr, vilket är 0,2 mnkr lägre än budget. 
Personalkostnaderna är förbundets enskilt största kostnadspost, och den årliga lönerevisionen 
står för drygt 2 mnkr av ökningen mellan åren. Övertidskostnaderna samt förändring av 
semesterlöneskulden har varit högre än budgeterat. Utbildningskostnaderna har varit lägre än 
budgeterat, vilket är en coronaeffekt, där många utbildningar har ställts in eller skjutits upp.  

Avskrivningar 
Avskrivningarna uppgick till 15,5 (16,1) mnkr, vilket är 1,1 mnkr mer än budget. Avskrivningarna i 
nivå med budget.  

Finansiella poster 
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till 0,1 (-2,4) mnkr och består av räntekostnader för 
långfristiga lån samt ränteintäkter från bank och dröjsmålsräntor. Under 2021 har det långfristiga 
lånet lösts och numera finns bara en stor checkräkningskredit. Under 2020 innefattar de 
finansiella kostnaderna även nedskrivning av andelarna i dotterbolaget Gästrike Ekogas AB, vilket 
gör att förändringen mot föregående år är stor. 

Nyckeltal 
Förbundet mäter tre finansiella nyckeltal löpande, resultatmarginal, soliditet och 
skuldsättningsgrad. Samtliga tre nyckeltal är uppfyllda enligt ställda mål. Resultatmarginalen är 
3,6 % (mål> 0 %), soliditeten uppgår till 41,6 % (mål> 30%)  och skuldsättningsgraden är 1,4 (mål 
< 2,3 gånger) 

Årets investeringar 
Årets investeringar uppgår till 10,5 mnkr och ligger betydligt lägre än budgeterade investeringar 
på 27,4 mnkr. Bland annat beräknades att köpa in sopbilar och andra transportmedel för 14,9 
mnkr, men på grund av sena leveranser från leverantörerna så har bara en sopbil kommit under 
2021. Resterande bilar är planerade att komma under 2022. Även mängden kärl, containrar och 
övriga investeringar har inte köpts in i den omfattning som planerats. 

Pågående anläggningstillgångar uppgår till 21,7 mnkr, varav 11,7 mnkr är avser upparbetade 
kostnader för den nya återvinningscentralen i Sandviken som planeras att tas i bruk till 
sommaren 2022. Resterade del på 10,0 avser den nya omlastningsytorna i Forsbacka som har tagits 
i bruk i januari 2022. De här investeringarna är med i investeringsbudgeten för 2022. 

Tillgångar, skulder och eget kapital 
Förbundets balansomslutning har ökat från 137 mnkr till 157 mnkr. Förändringen mot föregående 
år beror främst på pågående investeringar i ÅVC Sandviken och omlastningsytorna ute i 
Forsbacka som aktiveras under 2022. De är totalt uppgående till 21,7 mnkr. Det i sin tur påverkar 
att leverantörsskulderna är ovanligt höga, då flera stora fakturor som rör investeringarna kom i 
slutet av året. I övrigt är det inga stora förändringar internt mellan de olika posterna i 
balansräkningen. 

Eget kapital i förbundet är på en bra nivå, trots negativa resultat år 2018 och 2019 med anledning 
av nedskrivning av aktier i dotterbolag. 
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Koncernen 
Koncernen för Gästrike återvinnare ser ut så här:  

 

GÅ Tillsammans AB 
Förbundet äger 100 % av aktierna i GÅ Tillsammans AB och ingår i koncernsammanställningen. 
Bolaget är ett holdingbolag och dess verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterföretag inom 
avfallshantering, återbruk och återvinningssektorn. Bolaget bildades 2013. 

Bolaget har inga anställda och har inte bedrivit någon verksamhet under året. Bolaget redovisar 
för året en förlust på -20 tkr.  
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GÅ Utveckling AB 
Förbundet äger 100 % av aktierna i GÅ Utveckling AB, via Holdingbolaget GÅ Tillsammans AB 
och ingår i koncernsammanställningen.  

Bolaget bildades i samband med att en majoritetspost av aktierna i Gästrike Avfallshantering AB 
(GAAB) 2002-04-01 överläts från kommunal till privat ägo. Majoritetsägare i Gästrike 
Avfallshantering AB är Prezero Recycling AB med knappt 91%. Resterande 9,875% ägs av GÅ 
Utveckling AB, som i sin tur är ett helägt dotterbolag till kommunalförbundet Gästrike 
återvinnare, via dess holdingbolag GÅ Tillsammans AB.  

GÅ Utveckling AB ska enligt bolagsordningen äga och förvalta aktier i bolag inom avfalls- och 
återvinningsbranschen samt bedriva utvecklingsverksamhet inom detta område.  

Bolaget har ett kvarliggande åtagande med ansvar för metallhydroxiddeponin samt ansvar för 
sluttäckning av askdeponin vid Forsbacka Miljöcentrum.  

Bolaget har inga anställda och har inte bedrivit någon aktiv verksamhet under året.  

Bolaget har under året erhållit en utdelning från GAAB på 494 tkr. Resultatet för verksamhetsåret 
uppgår till + 110 tkr.  

Gästrike Ekogas AB 
Förbundet äger 51 % (majoritetsägare) av aktierna i Gästrike Ekogas AB. Resterande 49 % ägs av 
Gävle Energi. Gästrike Ekogas AB ingår i förbundets koncernsammaställning.  

Gästrike Ekogas AB:s biogasanläggning i Forsbacka invigdes i september 2017 och har sedan 
starten succesivt ökat produktionen och säljer idag all gas som produceras. Bolaget har 
producerat mer mängder rågas än något tidigare år. Totalt 23 GWh, vilket kan jämföras med 20,8 
GWh för året innan. En ökning med nästan 11 %, vilket är positivt. 

Inflödet av substrat för rötning har varit tryggat under året vilket tidigare år varit en stor 
utmaning. Under 2021 har bolaget behandlat ca 22 776 ton substrat varav matavfallets andel utgör 
18 328 ton. Ökningen består i att bolaget har arbetat intensivt med att säkra nya 
substratströmmar från närliggande kommuner och att utsorteringen i hushållen blivit bättre. 

Bolaget under året varit drabbad av tekniska störningar i anläggningen som uppgraderar rågasen 
till fordonsgas och här har en ombyggnation genomförts för att säkerställa driften. Produktionen 
har även varit påverkad av de kraftiga nederbördsmängder Gävle drabbades av i augusti. 
Översvämningarna slog ut rågasleveranserna från Duvbackens reningsverk vilket gjorde att 
produktionen av uppgraderad gas låg nere en period.  

Kunderna inte påverkats negativt av störningarna utan bolaget har alltid kunnat leverera gas. 
Detta genom att man har säkerställt att det finns ett backup-lager när produktionen av någon 
anledning viker. I företaget är det starkt fokus på säkra underhållet av anläggningarna för en ökad 
tillgänglighet. Samtidigt analyseras möjligheter till ökad effektivitet.  

Under året har 3 208 ton fast gödsel och 15 408 ton flytande biogödsel producerats där i stort sett 
allt levererats till lantbruken i närområdet för spridning på åkrarna.  

Genom att produktionen av biogas är lokal innebär det en trygghet i försörjningen av drivmedel 
ur ett beredskapsperspektiv. Detta innebär att fordon som de gasdrivna bussarna i Gävle och de 
gasdrivna kommunala fordonen med bland annat sopbilar och bilar inom omvårdnad skulle 
kunna drivas vidare om det av någon anledning skulle uppstå en brist av drivmedel som inte är 
inhemskt.  

Trots ökad försäljning så har kostnaderna för främst driftsstörningarna och underhållet gjort att 
bolaget redovisar en förlust uppgående till - 5 985 tkr för verksamhetsåret.   
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 
Verksamhetsgrenar 
Förbundet är uppdelat i två verksamhetsgrenar, det kommunala ansvaret och en 
marknadsverksamhet.  

Det kommunala ansvaret utgör ca 80 % av förbundets totala verksamhet. Här ingår den 
taxefinansierade verksamheten med insamling, behandling och planering av kommunalt avfall 
samt hanteringen av grovavfall och farligt avfall från de 12 återvinningscentralerna.  

Marknadsverksamheten består av åkeriverksamhet som utför avfallsnära tjänster, men som inte 
ingår i det kommunala ansvaret. Det utgörs främst av containertransporter och fastighetsnära 
insamling av förpackningar hos främst flerbostads-kunder. Förbundet medverkar också i 
internationella projekt som har med utveckling av avfallsverksamhet att göra. De projekten har 
extern finansiering och finansieras ej via avfallstaxan.  

Förbundet har en tydlig särredovisning av de olika verksamhetsgrenarna och säkerställer att 
taxekollektivet inte finansierar någon del av marknadsverksamheten. Genom åren har det varit 
marknadsverksamheten som har bidraget med positivt resultat till den taxefinansierade 
verksamheten och på så vis har förbundet kunnat hålla avfallstaxorna på en lägre nivå än om 
förbundet inte hade haft den verksamheten.  

Borgensåtagande och aktieägartillskott 
Förbundet har ett borgensåtagande mot dotterbolaget Gästrike Ekogas motsvarande 76,5 mnkr 
(51 % av bolagets kreditram på 150 mnkr).  

Förbundsfullmäktige tog 2019 beslut om att ge ett aktieägartillskott på 20,4 mnkr till 
dotterbolaget Gästrike Ekogas. Beslutat är överklagat till högsta förvaltningsdomstolen och 
förbundet inväntar fortfarande slutgiltig dom.   

Finansförvaltning 
Förbundet är exponerat för ränterisker, risker för kundförluster samt risk för anläggningsskador. 
Riskerna hanteras genom efterlevnad och stöd av Gävle kommuns finanspolicy, systematisk 
kredit-bedömning samt fullvärdesförsäkring av anläggningsbeståndet.  

Förbundet har totala kreditramar på 200 mnkr som är tecknat via Gävle kommun. Totalt har 
förbundet utnyttjat 44 mnkr, vilket ger nyttjandegrad på 22 %. Totalt anses riskexponeringen vara 
låg.  

Under 2021 löstes förbundets långfristiga lån och nu har förbundet bara en kontokredit 
uppgående till 140 mnkr via Gävle kommun. Förbundets ränterisk anses vara relativt låg i 
förhållande till de räntebärande skuldernas andel av tillgångarna. Förbundet har inga andra 
finansiella säkringslösningar.   

Förbundet har finansiella anläggningstillgångar i form av aktier i dotterbolagen. Andelarna i 
Gästrike Ekogas är nedskrivna till 0 kr.   



 Dokument ID: 20220221-10013 Revision: - 
Dokumentstatus: Arbetsmaterial 

 
 11 (46) 

 

Priser för avfall  
Förbundet får intäkter vid försäljning av metallskrot och påverkas av priserna på den globala 
marknaden. Fluktuationerna på marknaden kan variera stort mellan olika år och det är svårt att 
prognostisera värdet framåt. Förbundet tillämpar försiktighetsprincip vid budgetering och påtalar 
riskerna med övervärdering i samband med att ta fram förslag på nya avfallstaxor.  

Priserna för behandling av avfall som skickas till förbränning har ökat kraftigt under de senaste 
åren i samband med att avgifterna för förbränningsskatter och utsläppsrätter har ökat kraftigt. 
Förbundet har inte fått full täckning av kostnadsökningarna vid de senaste taxehöjningarna. 
Övriga verksamhetsintäkter täcker i dagsläget detta underskott. I ett läge med en svagare 
marknadsutveckling kommer det här att påverka taxekollektivet med höjda avfallstaxor.    

Verksamhetens miljöpåverkan  
Större delen av förbundets verksamhet är reglerad genom tillstånd eller förelägganden enligt 
miljöbalken. Detta gäller för samtliga anläggningar: 12 återvinningscentraler, verkstad med 
fordonstvätt, slamavvattningsanläggning och omlastningsyta för brännbart avfall.  

Förbundets verksamhet har positiv och negativ påverkan på miljön. Negativ miljöpåverkan 
innefattar bland annat utsläpp av föroreningar till luft från transporter och avfallsförbränning och 
utsläpp av föroreningar till vatten vid deponering av avfall. Positiv miljöpåverkan kommer bland 
annat genom att avfall tas om hand för återanvändning och återvinning som bidrar till effektiv 
resursanvändning. Genom god service till medborgarna motarbetar vi nedskräpning och 
dumpning av avfall i naturen. Inom ramen för ledningssystemet arbetar förbundet med att 
ständigt förbättra verksamheten för att minska dess miljöpåverkan. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Pandemi Covid-19 
Pandemin har även under detta år delvis påverkat vår verksamhet då vi har bedrivit viss del av vår 
verksamhet digitalt. Vi har dock klarat verksamheten väl då vi inte har fått någon klustersmitta 
och vi har kunnat upprätthålla verksamheten under hela året. Besöksantalet ökade kraftigt under 
2020 på grund av pandemin. Vi har inte haft samma ökning under 2021. Trenden är sedan tidigare 
att antalet besökare ökar med ca 4% och för 2021 så har besöksantalet legat i linje med den 
förväntade utvecklingen. Förbundet har erhållit statligt coronastöd och fått ersättning för 
sjuklöner motsvarande 1,0 mnkr, i övrigt har förbundet haft ringa kostnader kopplade till 
pandemin.  

Väderhändelse 
Under ovädret den 17 - 18 augusti 2021 uppmätte SMHI nederbörd på 161,6 millimeter över Gävle 
och varav som mest 101 millimeter inom 2 timmar över Gävle. Det är en extraordinär händelse 
som vi inte varit med om förut.  

Den direkta konsekvensen av regnovädret var inte stor för vår verksamhet utan de kunde vi 
hantera på ett strukturerat sätt. Påverkan som vi fick kom inte under natten när regnet pågick 
utan senare under dagen den 18/8 då vattnet började stiga. Utmarksvägen 14 svämmade över och 
vatten kom in i byggnaden. En lastbil som stod vid sidan av fastigheten blev översvämmad och 
fick skador. Vi fick hålla stängt på återvinningscentralen (Åvc) i Gävle torsdagen då det inte gick 
att komma in eller ur anläggningen. Insamlingen av hushållsavfall och förpackningar blev något 
påverkade och i vissa områden fick vi en viss försening. 

De indirekta effekterna blev större vilket vi inte förutsåg initialt.   
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Konsekvenser och utvärdering 
Antalet ökade containerkörningar ökade med drygt 40% under augustimånad. Antalet transporter 
har ökat från 9445 till 10 169 (+724 varav ökningen i augusti står för 515) jämfört med förra året. 
Mängden material som behandlats ökade kraftigt under efterföljande veckor. 

I och med att vi prioriterade att lösa uppgiften för medborgarna så ökade vi öppettiderna på åvc 
och hyrde in extra chaufförer under perioden när det var som störst tryck på verksamheten. Vi 
fick därmed ökade personal- och konsultkostnader. Vår effektivitet gällande lastväxlarna 
minskade något vilket innebar att vi inte nådde våra uppsatta mål under året. Se måluppföljning.  

Den totala merkostnaden för förbundet har beräknats till ca 1,5 mnkr. Kostnaderna anses inte 
vara extraordinära.  

Vi var aktiva i vår kommunikation och vi var med i flera inslag i tv, tidningar och i radio. Utifrån 
vår egen bedömning så lyckades vi väl med våra insatser som helhet. 

Returpapper - Nytt kommunalt ansvar 
Under året så fattade riksdagen beslut om att returpapper inte längre ska vara en del av 
producentansvaret. Från och med 1/1 2022 kommer ansvaret att läggas på kommunerna att samla 
in och behandla returpapper och systemet ska finansieras genom avfallstaxa. Vi har under året 
upphandlat och skrivit avtal för att kunna sköta uppdraget. Ingen taxeförändring har beslutats i 
och med detta då det har varit svårt att förutse vilka kostnader som ansvaret skulle medföra.   

Insamling av grovavfall - ny dom i mark- och 
miljööverdomstolen 
Att medborgarna själva får lämna sitt grovavfall på våra återvinningsstationer har vi sett som en 
del i det kommunala monopolet att samla in hushållsavfall. I en ny dom från mark- och 
miljööverdomstolen så har vi dock enligt denna dom, lämnat över ansvaret till medborgaren att 
transportera avfallet, genom särskild skrivelse i våra lokala renhållningsföreskrifter. Det innebär 
att medborgare kan anlita någon, privatperson eller företag, att transportera sitt avfall till oss. För 
att ett företag ska få lämna avfall på återvinningscentralen så behöver de köpa ett företagskort. Ett 
företag erbjuder nu denna tjänst i Gävle och detta är nog bara i sin linda. Fler företag kommer 
med stor sannolikhet etablera sig inom detta i Gävle och i de andra kommunerna. Tillsynen på 
företaget ligger hos länsstyrelsen. Konsekvenserna av detta vet vi ännu inte och vi följer vår 
branschorganisation Avfall Sverige och de utredningar som de nu gör i och med domen hos mark- 
och miljööverdomstolen. 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Förbundet tar varje år fram en verksamhetsplan och följer upp utifrån åtta målområden som 
presenteras nedan.  Målen är långsiktigt satta och har underliggande delmål för det aktuella året 
som syftar till att stödja de långsiktiga målen.  

De fyra första målområdena kopplar an till våra huvudprocesser i vår verksamhet. Fyra andra 
målområdena kopplar an till mer övergripande mål om att vi alla även ska verka för att vi har en 
god ekonomi i balans, att vi har nöjda kunder, att vi har medarbetare som utvecklas och mår bra, 
att vi visar vägen i miljö och hållbarhetsarbete och att vi ständigt utvecklar och förbättrar vår 
verksamhet.   
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Våra huvudprocesser 
Samla in avfall ($) 

Ta emot avfall ($) 

Påverka våra kunder (i att förebygga uppkomsten av avfall och öka sorteringen) 

Administrera och ge service  

Övergripande mål 
Ekonomi i balans ($) 

Nöjda medarbetare 

Miljö och hållbarhetsfokus 

Verka för utveckling och innovation ($)  
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Samla in avfall 
Inriktningsmål:  

Vårt förbättringsarbete ger oss energi och underlättar för att utveckla oss mot nästa nivå med en 
ännu smartare och effektivare verksamhet 

Delmål 2021 (SMART) Uppföljning 2021 Mål-uppfyllelse 

Kvalitetsmål: Infört arbetsformer för 
förbättringsarbete ner på medarbetarnivå. Alla 
medarbetare ska känna till hur de enkelt kan 
rapportera in förbättringsförslag och att alla har fått 
återkoppling om goda resultat.  

Förbättringsförslag kan rapporteras in i 
fordonskontroll samt på Intranätet. Samtliga 
chaufförer har fått utbildning i detta men 
utfallet har varit svagt. 

  Delvis uppnått 

Inriktningsmål: Förbättra processen transportera genom att utnyttja våra resurser bättre för att 
effektivisera vår transportlogistik 

Delmål 2021 (SMART) Uppföljning 2021 Mål-uppfyllelse 

Alla kärl ska vara taggade och registrerade i 
BFUS 

Ett projekt är startat och kommer genomföras under 
första halvåret 2022 

Delvis uppnått 

Nå upp till minst 8,0 containrar/dag och 
lastväxlarbil  

Medel T3 = 7,1 containrar/dag 

Sämre utfall och sämre än i fjol. Jättehögt tryck efter 
översvämningarna gör att snittet går ner. Rörigt 
med arbetsledning kan också var en orsak till det. 

Ej uppnått 

Antal bomkörningar för växelflaksbilarna ska 
minska med 50%  

Antal registrerade bomkörning 2021 landade på 
80st. Detta mäts dagligen från december månad via 
daglig styrning. 

Ej uppnått 

Minska våra underhållskostnader på våra 
fordon med 10% jämfört med 2020. ($) 

231 tkr över budget  
(Reparationer av fordon som låg enligt budget dom 
första 8 månaderna har fördyrats kraftigt under 
slutet av 2021. Den största bidragande orsaken är 
vattenskadan som kostade 200tkr men dom 
resterande 31tkr som översteg budgeten är 
övergripande reparationer.) (målet om god 
ekonomisk hushållning är ej uppfyllt $) 

Ej uppnått $ 

Vi ska utföra våra arbetsordrar med en 
pricksäkerhet av 95% 

91,0 % (antalet transporter har ökat med 42 % mot 
2020, stor del kopplat till regnovädret och 
efterfrågan efter det. Svårigheter att hålla alla 
leveranser vid så stor volymökning) 

Ej uppnått 
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Ta emot avfall 
Inriktningsmål: Vårt förbättringsarbete ger oss energi och underlättar för att utveckla oss mot 
nästa nivå med en ännu smartare och effektivare verksamhet 

Delmål 2021 (SMART) Uppföljning 2021 Mål-uppfyllelse 

Kvalitetsmål: Infört arbetsformer för 
förbättringsarbete ner på medarbetarnivå.  

Alla medarbetare ska känna till hur de enkelt kan 
rapportera in förbättringsförslag och att alla har fått 
återkoppling om goda resultat.  

Ej infört daglig styrning (planeras vintern 
21/22).  

Informerat om hur man lämnar 
förbättringsförslag och uppmuntrat till att 
göra det. Återkoppling på inlämnade förslag 
har lämnats. 

Delvis uppnått 

Inriktningsmål: Förflytta avfallet uppåt i avfallstrappan 

Delmål 2021 (SMART) Uppföljning 2021 Mål-uppfyllelse 

Mängden brännbart från återvinningscentralerna 
ska minska med 300 ton jämfört med 2020. ($) 

Brännbart + 152 ton (inkl. konsekvenserna av 
regnovädret 18–19 aug).  

Brännbart - 448 ton (exkl. konsekvenserna av 
regnovädret 18–19 aug).  

Uppnås $ 

Mängden deponi från 
återvinningscentralerna ska minska med 100 ton 
jämfört med 2020 ($) 

Deponi -168 ton (inkl. konsekvenserna av 
regnovädret 18–19 aug). 

Deponi - 238 ton (exkl. konsekvenserna av 
regnovädret 18–19 aug). 

(Båda målen om god ekonomisk hushållning 
är uppfyllt $) 

Uppnås $ 

  



 Dokument ID: 20220221-10013 Revision: - 
Dokumentstatus: Arbetsmaterial 

 
 16 (46) 

 

Påverka våra kunder 
Inriktningsmål: Vårt förbättringsarbete ger oss energi och underlättar för att utveckla oss mot 
nästa nivå med en ännu smartare och effektivare verksamhet 

Delmål 2021 (SMART) Uppföljning 2021 Mål-uppfyllelse 

Kvalitetsmål: Infört arbetsformer för 
förbättringsarbete ner på medarbetarnivå. Alla 
medarbetare ska känna till hur de enkelt kan 
rapportera in förbättringsförslag och att alla har fått 
återkoppling om goda resultat.  

Daglig styrning pågående för hela 
avdelningen och förbättringsgrupper är 
aktiva. Rutin för Förbättringsförslag 
implementerad och kommunicerad. 

Uppnås 

Inriktningsmål: Bidra till att minska restavfallet/öka sorteringen hos: - Privathushåll, 
kommunala verksamheter, fastighetsägare och flerbostadshus, näringsliv. 

Delmål 2021 (SMART) Uppföljning 2021 Mål-
uppfyllelse 

En strategi för när, var och hur plockanalyser ska 
genomföras senast 31 okt.  

Strategi för plockanalys klar enligt delmål. Uppnås 

Genomföra en plockanalys under 2021 Plockanalys genomförd v.46 och klar enligt 
delmål. 

Uppnås 

Implementera metodstöd med bostadsbolag, 
bostadsrättsföreningar och flerbostadshus 

Totalt gjort gedigna insatser utifrån metodstöd 
hos 14 kunder. 

Tex. Implementerat metodstödet för ökad 
sortering i 9 Brf: er Åtgärderna har utförts i 
samtliga medlemskommuner 

Uppnås 

Pilotprojekt ska genomföras: Förpackat 
Livsmedelsavfall från butikerna ska samlas in för 
biogasproduktion 

Pilotprojekt genomfört med Gästrike Ekogas. 
Investering i separerande maskin behövs.   

Uppnås 

Inriktningsmål: Mängden insamlat restavfall och matavfall ska minska med 25 % till år 2025 
jämfört med år 2015 per person. (Restavfallet och matavfallet ska minska från 220 kg/person från 
år 2015 ner till 165 kg/person år 2025.) 

Delmål 2021 (SMART) Uppföljning 2021 Mål-
uppfyllelse 

Mängden utsorterat matavfall ska öka med 400 ton 
under 2021 jämfört med 2020.* 

En ökning med 104,8 Ej uppnått 

*matavfallsinsamlingen ska öka genom att komma från det som är felsorterat matavfall i restavfallet, som enligt senaste plockanalys 

2018 uppgår till 24,8 % i snitt bland villahushåll och lägenheter. Vi arbetar även med att minska på matsvinnet. Så vi vill minska den 

totala mängden uppkommit matavfall över tid.    
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Administrera och ge service 
Inriktningsmål: Vårt förbättringsarbete ger oss energi och underlättar för att utveckla oss mot 
nästa nivå med en ännu smartare och effektivare verksamhet 

Delmål 2021 (SMART) Uppföljning 2021 Mål-
uppfyllelse 

Kvalitetsmål: Infört arbetsformer för 
förbättringsarbete ner på medarbetarnivå.  

Alla medarbetare ska känna till hur de enkelt 
kan rapportera in förbättringsförslag och att 
alla har fått återkoppling om goda resultat.  

Målet bedöms i huvudsak vara uppnått. Stor del av 
avdelningen har daglig styrning möten där avvikelser 
och förbättringsförslag tas upp och arbetas med enligt 
ett förbättringshjul (PDCA) och flera 
förbättringsaktiviteter har genomförts och pågår.  

 Uppnås 

Ekonomi i balans 
Inriktningsmål: Bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och klara balanskravet 

Delmål 2021 
(SMART) 

Uppföljning 2021 Mål-
uppfyllelse 

Klara beslutat budget 
för 2021 ($) 

Resultatet uppgår till 9 877 tkr (budget 4 000 tkr)  

(Målet om god ekonomisk hushållning är uppfyllt $) 

 Uppnås $ 

Inriktningsmål: Marknadsverksamheten ska generera en vinst motsvarande ett för marknaden 
konkurrenskraftigt resultat 

Inriktningsmål: Ständigt effektivisera verksamheten 

Delmål 2021 
(SMART) 

Uppföljning 2021 Mål-
uppfyllelse 

Effektivisera 
verksamheten med 
motsvarande 1 % av 
kostnadsmassan, 
vilket motsvarar 2,5 
mnkr för år 2021 ($) 

Flera åtgärder har haft god effekt, och några projekt pågår.  

De effektiveringar vi gör vill vi ska säkras på lång sikt, det kan medföra att 
effekten av förbättringar kommer längre fram.  

(målet om god ekonomisk hushållning är uppfyllt $) 

 Uppnås $ 

  

Delmål 2021 
(SMART) 

Uppföljning 2021 Mål-
uppfyllelse 

Marknad ska 
generera vinst på 12 
% ($) 

Resultatmarginalen uppgår till 15 %  

(Målet om god ekonomisk hushållning är uppfyllt $) 

 Uppnås $ 
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Nöjda medarbetare och nöjda kunder 

Inriktningsmål: God medarbetarnöjdhet 

Delmål 2021 (SMART) Uppföljning 2021 Mål-
uppfyllelse 

Medarbetarindex (NMI) ska 
uppgå till minst 5,5  (på en skala 
1–7)  

5,3 - Ligger i nivå med målet, strax under. Delvis 

Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare 

Delmål 2021 (SMART) Uppföljning 2021 Mål-
uppfyllelse 

Involvera medarbetarna: 

- Alla medarbetare är delaktig i 
arbetsmiljöarbetet. 

Mål är minst 8 utifrån skala (1–10) 

6 av 10 

Vi jobbar aktivt med att involvera medarbetarna, skapa förståelse 
och delaktighet i högre grad genom skyddskommitteearbetet samt 
diskussion och dialog på APT.  

Ej uppnått 

Inriktningsmål: Nöjda kunder 

Delmål 2021 (SMART) Uppföljning 2021 Mål-
uppfyllelse 

Nöjt kundindex enligt Avfall 
Sveriges nivå ska uppgå till minst 
90 % (på en skala 0–100%) 

86 % (ligger strax under målet och flera delar arbetas med i verksamheten 

att utveckla) 
Ej uppnått 
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Miljö och hållbarhet 

Inriktningsmål: Vi ska minska vår klimatpåverkan 

Delmål 2021 (SMART) Uppföljning 2021 Mål-
uppfyllelse 

Klimatpåverkan från det avfall 
som GÅ hanterar ska minska med 
10 %  

+ 10 %   

(CO2e - 15 670 972 kg under 2020 till -14 103 55 kg under 2021. 
Totalt en förändring på + 1 567 417 kg, ca 10% ökning.) 

Ej uppnått 

Inriktningsmål: Vi ska utveckla vårt miljö- och hållbarhetsarbete 

Delmål 2021 (SMART) Uppföljning 2021 Mål-
uppfyllelse 

Skapa en struktur för Gästrike 
återvinnares miljö- och 
hållbarhetsarbete internt och 
externt 

Struktur för miljö och hållbarhet är påbörjad och flera steg i 
riktning för en tydligare struktur börjar ta plats. Fokus hittills 
ligger på lagefterlevnad, egenkontrollsystem och tillståndsfrågor. 
Årshjul för miljö och hållbarhetsarbetet upprättat. Miljöutredning 
planerad. Miljöronder utförs och planeras löpande. Kemikalielista 
och rondering i verksamhet påbörjad. 

 Uppnås 

Gästrike återvinnare ska bidra till 
att utveckla cirkulär ekonomi i 
regionen 

Projekt förstudie för att undersöka vilken potential och vilka 
förutsättningar som finns för att framgång i att öka cirkulariteten 
är genomförd och slutrapport upprättad.  

Delvis uppnått 
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Utveckling och innovation 

Inriktningsmål: Vårt förbättringsarbete ger oss energi och underlättar för att utveckla oss mot 
nästa nivå med en ännu smartare och effektivare verksamhet 

Delmål 2021 (SMART) Uppföljning 2021 Mål-
uppfyllelse 

Vi har en bra organisation och 
gemensamma metoder för vårt kvalitets- 
och förbättringsarbete. Det innebär att vi 
senast 31/8–2021 har:  

Minst 90% upplever att den nya 
organisationer har medfört att vi har 
tydliga roller, mandat och befogenheter för 
samtliga medarbetare. 

40 %. (Tydligt fokus på frågan, men delar av 
verksamheten är inte berörda ännu. Långsiktigt arbete) 

Ej uppnått 

Utbildat alla inom processorganisationen 
(utsedda processägare och processledare) 

Processägare och processledare är utsedda. Utbildningar 
har genomförts under året och kommer fortsätta under 
2022. 

Uppnås 

Genomfört fastställda metoder för 
förbättringsarbete såsom:  
Värdeflödesanalyser i samtliga 
kärnprocesser 
Mötesstruktur med operativa möten i 
samtliga kärnprocesser 

Värdeflödesanalys har genomförts för två delar. 
Mötesstruktur för operativa möten på två nivåer dagligen 
är infört. Samla in, Ta emot och produktionsstöd kvarstår 
och kommer att införas under 2022. 

Delvis 
uppnått 

Vi har genomfört minst 5 
förbättringsåtgärder som påtagligt kan 
påvisa resultat i form av minskade 
kostnader/ökade intäkter, kortare ledtider 
eller nöjdare kund. ($) 

Förbättringsåtgärder 

- Förflyttning av avfall uppåt i avfallstrappan 450 tkr 
- Inköp och upphandlingar, bättre avtal 500 tkr 
- Bättre kvalitet på vår data generar mera 

intäkter/minskade kostnader, ca 400 tkr  
- Pågår – automatisera flöden, Gårdon 
- Pågår - Förebyggande underhåll av bilar och 

containrar.  
- (Målet om god ekonomisk hushållning är uppfyllt $) 

Uppnås $ 
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Inriktningsmål: Utveckla verksamheten 

Delmål 2021 (SMART) Uppföljning 2021 Mål-
uppfyllelse 

Vi har genomfört och uppnått 
målen i de för verksamheten 
prioriterade projekten. 

•FFNI 

FFNI- Returpapper är kommunalt ansvar från årsskiftet och 
målet att ta över insamling och behandling utan försämring har 
nåtts. Arbetet med FFNI inväntar besked om ny förordning. 

Uppnås 

•Kretsloppsplan Kretsloppsplanen är färdigställd och beslutad i 
medlemskommunerna.  

Uppnås 

•Slam och fett ($) Slam och fett utreds, Hofors utpekat som möjligt för mottagning 
av slam. Målet nås inte i år utan kommer kräva fortsatt utredning 
under 2022. Utredning om fettslam till Ekogas är genomförd och 
på grund av för höga halter av metall så kan det inte genomföras. 
Animaliska biprodukter kommer ske genom annan aktör.  (målet 
om god ekonomisk hushållning är ej uppfyllt $) 

Ej uppnått $ 

•Omlastning ($) Egna omlastningsytor är färdigställda och driftsatta. Målet med 
projektet är nått. (Målet om god ekonomisk hushållning är 
uppfyllt $) 

Uppnås $ 

•Återvinningscentral Sandviken Ombyggnation av åvc Sandviken är inlett och pågår enligt plan 
och ska färdigställas till sommar 2022. 

Uppnås 

•Digitalisering (mina sidor, Gårdon 
(robot)) ($) 

Gårdon, vår robot är driftsatt vilket minskar vår administration 
och vi fakturerar nu fler för felsortering men med mindre 
handläggning. Mina sidor är driftsatt och testas. (Målet om god 
ekonomisk hushållning är delvis uppfyllt $) 

Delvis uppnått 
$ 

•Framtidens marknad Utredningarna är genomförda och projektet är klart för att 
slutredovisas. Beslut om investering i robotsortering är taget och 
kommer att planeras till 2023.   

Uppnås 

•Återvinningscentral 2.0 Projektet är på väg att sammanställas och slutredovisas. 
Rapporten belyser olika sätt att utveckla återbruk men också hur 
vi kan utveckla återvinningscentralerna på olika sätt genom 
mobila lösningar, ”grönt kort” och i samarbete med andra 
aktörer. 

Delvis uppnått 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk 
ställning 

Flera av målen som har följts upp och redovisats ovan leder mot god ekonomisk hushållning. De 
målen är markerade med ett dollartecken ($). Effekterna av målen har en direkt positiv påverkan 
på ekonomin. Flera av de andra målen har också positiv påverkan på ekonomin, men effekten är 
mer på lång sikt och indirekt. Vid uppföljningen av målen anges även om målet för god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts eller inte. Totalt är tio mål kopplade till god ekonomisk 
hushållning och vid uppföljningen ovan har sju av målen uppnåtts, ett mål är delvis uppnått och 
två mål är inte uppnådda. Samtliga ekonomiska nyckeltal som är en del av målen för god 
ekonomisk hushållning är uppfyllda.  

Balanskravsresultat 
Balanskravet är ett lagstadgat krav som ska uppfyllas enlig kommunallagen och utgör en undre 
gräns för vilket resultat som är tillåtet. Ett eventuellt underskott i bokslutet ska inarbetas och det 
egna kapitalet ska återställas inom tre år utifrån en åtgärdsplan. Förbundet uppfyller balanskravet 
och har en ekonomi i balans för 2021. 

Balanskravsutredning År 2021 

Årets resultat enligt balansräkningen 9 877 

Samtliga realisationsvinster - 

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - 

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 9 877 

Reservering av med medel till resultatutjämningsreserv - 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv - 

Balanskravsresultat 9 877 
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Väsentliga personalförhållanden 
Sjukfrånvaron är i nivå med föregående år. Pandemin har bidraget till att sjukfrånvaron är relativt 
hög fortfarande. Långtidssjukfrånvaron har minskat. 

Sjukfrånvaro  2021 2020 

Total sjukfrånvaro % 6,2 6,4 

- långtidsfrånvaro* % 16,0 21,2 

- sjukfrånvaro för män % 7,3 7,3 

- sjukfrånvaro för kvinnor % 3,6 4,0 

- anställda - 29år % 0 ** 4,4 

- anställda 30 - 49 år % 4,8 5,5 

- anställda 50 år - % 7,8 7,6 

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 

** Redovisas ej pga. undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om 
antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med 
grupp avses både ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori. 

Förväntad framtida utveckling 
Fastighetsnära insamling 
En ny remiss har varit ute under året som föreslår ett kommunalt insamlingsansvar av 
förpackningar. Vi välkomnar det förslaget och hoppas att vi snart ska få komma i gång med att 
bygga ut ett fastighetsnära insamlingssystem för förpackningar hos våra kunder. Vi har ett 
välutbyggt och beprövat system för flerbostadshus och vi kommer att fortsätta det arbetet 
tillsammans med våra kommuners bostadsbolag men också med bostadsrättsföreningar och 
andra privata fastighetsägare. Statistiken talar sitt tydliga språk när det kommer till vad som ger 
effekt för hur man som person väljer att sortera sitt avfall. Det måste var enkelt, nära och 
pedagogiskt. Att bygga ut ett system som möjliggör att vi kan nå våra mål är en möjlighet som vi 
väntat länge på och som vi ser snart kan bli verklighet med det nya förslaget. 

Behandling av avfall 
Under året så har vi utrett möjligheten att investera i en eftersorteringsanläggning för grovavfall. 
Det material som idag går till förbränning har potential att sorteras ytterligare till renare 
fraktioner för att få ned mängden som går till förbränning. Då kan vi minska kostnaderna för 
förbränning och flytta avfallet högre upp i avfallstrappan.  Vi ser att priserna för förbränning ökar 
på grund av avgifter för utsläppsrätter och förbränningsskatt. Om vi kan sortera ut plast och hitta 
en behandling för plast där den återanvänds i stället för att eldas så kan vi minska våra kostnader 
och minska påverkan på vår miljö. Vi tittar nu tillsammans med andra aktörer hur plasten skulle 
kunna behandlas kemiskt och/eller mekaniskt. Produktion av textilier har stor miljöpåverkan och 
behovet av att samla in och behandla blir alltmer påtagligt. Producentansvar för textil är något 
som det pratas om men finns inte beslutat idag. Vi har utrett behandling av slam under året men 
ännu inte kommit fram till en långsiktigt hållbar lösning. Nya krav kommer ställas gällande 
fosforåterföring för slam och i samband med att ett nytt reningsverk utreds för Gävle så ska vi 
tillsammans med Gästrike vatten utreda möjligheten för hanteringen av slammet. 

Vår marknadsverksamhet står inför en del förändringar.  Dels kommer fastighetsnära insamling 
bli en del av det kommunala insamlingsansvaret och inte längre vara en del av marknadssidan. 
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Dels finns nya önskemål och behov att möta från våra kunder, dels för förbundet självt. Till 
exempel finns det ett behov av att ta om hand förpackat matavfall från våra kunder och vi ser det 
som en möjlighet att kunna använda det matavfallet som ett substrat i biogasanläggningen i 
dotterbolaget Gästrike Ekogas AB. Slakteriavfall och gödsel är andra områden som är intressanta 
för våra kunder och för förbundet att ta om hand. Beslutet om eftersorteringsanläggning ger 
också nya möjligheter att utveckla arbetet med containerhantering på byggarbetsplatser. Här 
arbetas med att ta fram en marknadsstrategi för att tydliggöra inom vilka områden vi ska fortsätta 
att utvecklas för våra kunders behov och där vi kan bidra med mesta möjliga miljönytta.  

På våra återvinningscentraler i Gävle och Sandviken så har vi börjat utsortera planglas vilket 
innebär att vi flyttat avfallet uppåt i trappan då det kan återvinnas i stället för att läggas på 
deponi. Det är bra för vår miljö och för vår ekonomi. Vi vill fortsätta att flytta avfallet uppåt i 
avfallstrappan och det innebär att behoven på våra återvinningscentraler förändras. Vi ser stora 
möjligheter att sortera ut byggmaterial som kan gå till en andrahandsmarknad. Ockelbos 
återvinningscentral har behov av större ytor och det kommer vara prioriterat att hitta nytt 
område för att utveckla den. Behovet kvarstår att bygga en återvinningscentral i norra Gävle men 
område lämpligt för placering är fortsatt inte tillgängligt.   

Förbundet 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 55 463 074 

årets vinst 9 876 621 

 65 339 695 

disponeras så att 

i ny räkning överföres 65 339 695 

Sammanställda räkenskapers och förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. 
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Sammanställda räkenskapers 
Resultaträkning 

Tkr 

Not 2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

Verksamhetens intäkter 2     

Taxefinansierade intäkter -  170 708 176 483 

Övriga verksamhetsintäkter - 103 437 86 654 

Övriga rörelseintäkter -   12 640 0 

Summa verksamhetens intäkter - 286 785 263 137 

Verksamhetens kostnader 2     

Produktionskostnader -   -87 825 -73 803 

Personalkostnader 3 -102 050 -96 233 

Övriga kostnader 4 -68 292 -66 230 

Avskrivningar  - -21 746 -21 835 

Summa verksamhetens kostnader  - -279 913 -258 101 

Rörelseresultat  - 6 872 5 036 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar  - 494 0 

Finansiella intäkter 5 356 384 

Finansiella kostnader 6 -896 -904 

Summa resultat från finansiella investeringar  - -46 -520 

Resultat efter finansiella poster  - 6 826 4 516 

Resultat före skatt  - 6 826 4 516 

Uppskjuten skatt  - 88 88 

Årets resultat  - 6 915 4 604 
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Sammanställda räkenskapers Balansräkning 
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

 

Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 

Immateriella anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar 7 0 0 

Materiella anläggningstillgångar       

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 44 994 47 511 

Maskiner och inventarier 9 112 366 119 649 

Pågående nyanläggningar 10 23 148 2 239 

    180 508 169 400 

Finansiella anläggningstillgångar 11     

Uppskjuten skattefordran   547 459 

Andra långfristiga värdepappersinnehav   311 311 

    858 770 

Summa anläggningstillgångar   181 366 170 170 

Omsättningstillgångar 

Varulager   64 114 

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   29 713 30 846 

Övriga kortfristiga fordringar   10 233 4 556 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   12 768 12 660 

   52 714 48 062 

Kortfristiga placeringar    

Kortfristiga placeringar   1 527 1 527 

Kassa och bank 12 1 616 2 606 

Summa omsättningstillgångar   55 921 52 309 

SUMMA TILLGÅNGAR   237 287 222 479 
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Sammanställda räkenskapers 
Balansräkning 
Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
      

Eget kapital       

Eget kapital 13 65 475 60 872 

Årets resultat   6 915 4 604 

Summa eget kapital   72 390 65 477 

Långfristiga skulder 14     

Checkräkningskredit   110 029 107 302 

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut   512 0 

Leverantörsskulder   32 063 17 797 

Övriga kortfristiga skulder   8 743 18 089 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   13 550 13 814 

    54 868 49 700 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   237 287 222 479 

  

Panter och ansvarsförbindelser       

Panter och därmed jämförliga säkerheter   Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 13 Se not Se not 
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Sammanställda räkenskapers rapport över förändringar i eget 
kapital 
  Eget kapital Summa eget kapital 
Ingående eget kapital 2020-01-01 60 872 60 872 

Årets resultat 4 604 4 604 

Utgående eget kapital 2020-12-31 65 476 65 476 

Årets resultat 6 915 6 915 

Utgående eget kapital 2021-12-31 72 391 72 391 
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Sammanställda räkenskapers 
Kassaflödesanalys 

Tkr 

Not 2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat efter finansiella poster   6 826 4 516 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
m.m. 15 22 315 22 571 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital   29 141 27 087 

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital       

Förändring av varulager   50 50 

Förändring kundfordringar   1 133 -1 962 

Förändring av övriga kortfristiga fordringar   -5 786 -2 444 

Förändring leverantörsskulder   14 266 3 496 

Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder   21 689 431 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   60 493 26 658 

Investeringsverksamheten       

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -34 036 -23 857 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   315 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -33 721 -23 857 

Finansieringsverksamheten       

Upptagna lån   12 829 0 

Amortering av skuld   -9 590 0 

Förändring kortfristiga finansiella skulder   0 -10 903 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    3 239 -10 903 

Årets kassaflöde   30 011 -8 101 

Likvida medel vid årets början       

Likvida medel vid årets början   2 606 10 708 

Likvida medel vid årets slut   32 617 2 607 
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Förbundets 

Resultaträkning 

Tkr 

Not 2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

Rörelsens intäkter 2     

Taxefinansierade intäkter   192 226 183 908 

Övriga verksamhetsintäkter   79 546 68 090 

    271 772 251 998 

Rörelsens kostnader 2     

Produktionskostnader   -78 123 -71 620 

Personalkostnader 3 -101 969 -96 126 

Övriga kostnader 4 -66 445 -59 965 

Avskrivningar   -15 466 -16 060 

    -262 003 -243 771 

Rörelseresultat   9 769 8 227 

Resultat från finansiella poster       

Finansiella intäkter 5 354 381 

Finansiella kostnader 6 -246 -2 829 

    108 -2 448 

Resultat efter finansiella poster   9 877 5 779 

Resultat före skatt   9 877 5 779 

Årets resultat   9 877 5 779 

 



Dokument ID: 20220221-10013 Revision: - 
Dokumentstatus: Arbetsmaterial 

 
 31 (46) 

 

 

Förbundets 

Balansräkning 

Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar 7     

  0 0 

Materiella anläggningstillgångar       

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 27 626 29 512 

Maskiner och inventarier 9 54 907 59 127 

Pågående nyanläggningar 10 21 742 428 

    104 275 89 067 

Finansiella anläggningstillgångar 11     

Aktier i dotterbolag   1 918 1 918 

Summa anläggningstillgångar   106 193 90 985 

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   29 084 29 806 

Fordringar hos koncernföretag   424 380 

Övriga kortfristiga fordringar   9 707 3 979 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   11 527 11 535 

    50 742 45 700 

Kassa och bank 12 0 260 

Summa omsättningstillgångar   50 742 45 960 

SUMMA TILLGÅNGAR   156 935 136 945 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital       

Fritt eget kapital       

Eget kapital 13 55 463 49 685 

Årets resultat   9 877 5 779 

    65 340 55 464 

Summa eget kapital   65 340 55 464 

Långfristiga skulder 14     

Checkräkningskredit 12 43 831 40 369 

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder   31 201 16 826 

Övriga kortfristiga skulder   3 749 11 254 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   12 814 13 032 

Summa kortfristiga skulder   47 764 41 112 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   156 935 136 945 

  

Panter och ansvarsförbindelser       

Panter och därmed jämförliga säkerheter   Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 13 Se not Se not 

 

Förbundets rapport över förändringar i eget kapital 

  

Eget 

kapital 

Summa 

eget kapital 

Ingående eget kapital 2020-01-01 49 685 49 685 

Årets resultat 5 779 5 779 

Utgående eget kapital 2020-12-31 55 463 55 463 

Årets resultat 9 877 9 877 

Utgående eget kapital 2021-12-31 65 340 65 340 
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Förbundets 

Kassaflödesanalys 

Tkr 

Not 2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat efter finansiella poster   9 877 5 779 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 15 16 301 19 459 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   26 178 25 238 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet       

Förändring av kundfordringar   722 -1 436 

Förändring av övriga kortfristiga fordringar   -5 766 -1 884 

Förändring av leverantörsskulder   14 375 4 333 

Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder   -7 690 3 601 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   27 819 29 852 

Investeringsverksamheten       

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -31 857 -18 431 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   316 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -31 541 -18 431 

Finansieringsverksamheten       

Upptagna lån   13 462 0 

Amortering av lån   -10 000 0 

Förändring kortfristiga finansiella skulder   0 -11 240 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   3 462 -11 240 

Årets kassaflöde   -260 181 

Likvida medel vid årets början       

Likvida medel vid årets början   260 79 

Likvida medel vid årets slut   0 260 
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Noter 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR)  

Under året 2021 har koncernen bytt system för rapportering av delårsbokslut samt 
årsbokslut. Då system hanterar avrundningar på olika sätt kan det därför förekomma 
avrundningsdifferenser mot årsredovisning 2020.  

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering 
av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärdet. 

Sammanställd redovisning 
I förbundets koncern ingår samtliga bolag där förbundet har minst 20 % inflytande.  

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionerlig 
konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att förbundet eliminerar det förvärvade egna 
kapitalet i dotterbolagen. Proportionerlig konsolidering innebär att den andel av 
dotterbolagens räkenskaper som tas upp i den sammanställda redovisningen motsvarar 
den ägda andelen. Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen ingående bolagen 
respektive förbundet har i allt väsentligt eliminerats.  

Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i den sammanställda redovisningen 
fördelats på latent skatt (20,6 procent) och eget kapital (79,4 procent). 

Tilläggsposter vid sammanställd redovisning som inte täcks av den kommunala 
redovisningslagens räkenskapsscheman är följande: 

− Skatt på årets resultat redovisas i resultaträkningen under skatt på årets resultat. 
− Uppskjutna skatter redovisas under latent skatt. 

Dotterbolagens redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, 
Bokföringslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i 
redovisningsprinciper mellan förbundet och dotterbolagen är förbundets 
redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen. Inga väsentliga 
skillnader i redovisningsprinciper har identifierats. 

Materiella anläggningstillgångar  

Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 
3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre 
värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som 
gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för 
finansiella leasingavtal. 
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Avskrivning 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden 
med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På 
tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen 
skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader  25 år 

Tekniska anläggningar 20–35 år 

Datorer 3–5 år 

Maskiner och fordon  5–10 år 

Övriga inventarier 5–10 år 

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje 
komponents värde uppgår till minst 1 000 000 kr tillämpas komponentavskrivning.  

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (t. ex leasing) används den planerade 
verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.  

Avskrivningsmetod 
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. 
Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.  

Redovisning av immateriella tillgångar 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 
3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre 
värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som 
gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar, och därmed också för 
finansiella leasingavtal. 

Avskrivningstider 
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen 
skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Immateriell tillgång 5 år 

Lånekostnader 
I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. 
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Leasing 
Redovisning av hyresavtal/leasingavtal vad gäller finansiell leasing avviker från 
redovisningssed. Hyresavtalen av fastigheter inom förbundet är att betrakta som finansiell 
leasing då de utgör specialfastigheter. Effekterna av tillämpningen har dock låg ekonomisk 
påverkan och därav har inte anvisningarna tillämpats. 

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

Sammanställda räkenskaper 

  2021 2020 

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 3,60 %  3,18 % 

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra 
företag i koncernen 3,10 %  2,75 % 

Förbundet 
  2021 2020 

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 7,06 %  6,24 % 

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra 
företag i koncernen 6,41 %  5,64 % 
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Not 3 Anställda och personalkostnader 

Sammanställda räkenskaper och förbundet 
  2021 2020 

Medelantalet anställda     

Kvinnor 45 44 

Män 96 97 

  141 141 

Löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader     

Löner och ersättningar till styrelsen och den verkställande 
direktören 1 816 1 735 

Löner och ersättningar till övriga anställda 67 586 64 993 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 23 314 21 675 

Pensionskostnader 4 840 4 222 

  97 556 92 625 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 97 556 92 625 

Medelantalet anställda baseras på antal tillsvidareanställda. Löner, ersättningar, sociala 
avgifter och pensionskostnader avser kostnader för tillsvidareanställda och 
visstidsanställda. Förbundet har inga pensionsförpliktelser avseende förbundsdirektören 
utöver gällande anställningsavtal och PA-KFS 09. 
Vid uppsägning från förbundets sida har förbundsdirektören 12 månaders uppsägning. 
 
Varken förbundet eller koncernen har pensionsavsättningar eller ansvarsförbindelser 
avseende pensioner. I förbundet, där anställda finns, tillämpas ett premiebaserat 
pensionssystem som innebär att pensionskostnaderna kostnadsförs direkt 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
Antal styrelseledamöter och Förbundsdirektör (exkl. ersättare) på balansdagen 

Kvinnor 3 3 

Män 3 3 

Totalt 6 6  
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Not 4 Arvode till revisorer 

Sammanställda räkenskaper 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

  2021 2020 

PricewaterhouseCoopers AB     

Revisionsuppdrag 300 280 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 60 60 

  360 340 

Förbundet 

  2021 2020 

PricewaterhouseCoopers AB     

Revisionsuppdrag 170 150 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 60 60 

  230 210 

Not 5 Finansiella intäkter 

Sammanställda räkenskaper 
  2021 2020 

Räntor 356 384 

  356 384 

Förbundet 
  2021 2020 

Räntor 354 381 

  354 381 

  

Not 6 Finansiella kostnader 

Sammanställda räkenskaper 
  2021 2020 



Dokument ID: 20220221-10013 Revision: - 
Dokumentstatus: Arbetsmaterial 

 
 39 (46) 

 

Räntekostnader 896 904 

  896 904 

Förbundet 
  2021 2020 

Räntekostnader 246 169 

Nedskrivning 0 2 660 

  246 2 829 

Not 7 Immateriella anläggningstillgångar 

Sammanställda räkenskaper och förbundet 
  2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 6 054 6 054 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 054 6 054 

Ingående avskrivningar -6 054 -6 007 

Årets avskrivningar 0 -47 

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 054 -6 054 

Utgående redovisat värde 0 0 
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Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Sammanställda räkenskaper 
  2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 67 936 67 936 

Inköp 1 490 0 

Försäljningar/utrangeringar -2 851 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 66 575 67 936 

Ingående avskrivningar -20 425 -17 263 

Försäljningar/utrangeringar 2 018 0 

Årets avskrivningar -3 174 -3 162 

Utgående ackumulerade avskrivningar -21 581 -20 425 

Utgående redovisat värde 44 994 47 511 

Bokfört värde byggnader 42 481 44 998 

Bokfört värde mark 2 513 2 513 

  44 994 47 511 

Förbundet 
  2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 44 049 44 049 

Årets aktiverade utgifter, inköp 828 0 

Försäljningar/utrangeringar -2 851   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 42 026 44 049 

Ingående avskrivningar -14 537 -12 666 

Försäljningar/utrangeringar 2 018 0 

Årets avskrivningar -1 881 -1 871 

Utgående ackumulerade avskrivningar -14 400 -14 537 

Utgående redovisat värde 27 626 29 512 

Bokfört värde byggnader 25 876 27 762 

Bokfört värde mark 1 750 1 750 

  27 626 29 512 
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Not 9 Maskiner och inventarier 

Sammanställda räkenskaper 
  2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 270 942 253 419 

Årets aktiverade utgifter, inköp 11 637 25 041 

Försäljningar och utrangeringar -770 -7 518 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 281 809 270 942 

Ingående avskrivningar -151 293 -139 447 

Försäljningar och utrangeringar 376 6 779 

Årets avskrivningar -18 526 -18 625 

Utgående ackumulerade avskrivningar -169 443 -151 293 

Utgående redovisat värde 112 366 119 649 

Förbundet 
  2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 192 529 180 587 

Årets aktiverade utgifter, inköp 9 715 19 460 

Försäljningar och utrangeringar -770 -7 518 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 201 474 192 529 

Ingående avskrivningar -133 402 -126 039 

Försäljningar och utrangeringar 376 6 779 

Årets avskrivningar -13 541 -14 142 

Utgående ackumulerade avskrivningar -146 567 -133 402 

Utgående redovisat värde 54 907 59 127 
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Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningar 

Sammanställda räkenskaper 
  2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 2 239 3 422 

Årets upparbetade utgifter 23 495 5 638 

Årets aktiverade utgifter -2 586 -6 821 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 148 2 239 

Utgående redovisat värde 23 148 2 239 

Förbundet 
  2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 428 1 457 

Årets upparbetade utgifter 21 314 210 

Årets aktiverade utgifter 0 -1 239 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 742 428 

Utgående redovisat värde 21 742 428 

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar 

Sammanställda räkenskaper 
  2021-12-31 2020-12-31 

Övriga aktier och andelar * 311 311 

Uppskjuten skattefordran 547 459 

  858 770 

* GÅ Utveckling AB äger 9,875 % i Gästrike Avfallshantering AB, org.nr 556191-0729, med 
säte i Gävle.  

Förbundet 
  2021-12-31 2020-12-31 

Aktier och andra andelar i dotterbolag ** 1 918 1 918 

  1 918 1 918 

** Gästrike Återvinnare äger 100 % av aktierna i dotterbolaget GÅ Tillsammans AB, org. nr 
556950-6909, med säte i Gävle. GÅ Tillsammans AB äger i sin tur äger 100% av aktierna i 
GÅ Utveckling AB, org.nr 556611-0002, med säte i Gävle. Gästrike återvinnare äger även 51 
% av aktierna i Gästrike Ekogas AB (Gävle Energi AB äger resterande 49 %). Under åren 
2018- 2020 har andelarna i Gästrike Ekogas AB skrivits ned till en bokfört värde på 0 kr. 



Dokument ID: 20220221-10013 Revision: - 
Dokumentstatus: Arbetsmaterial 

 
 43 (46) 

 

Not 12 Checkräkningskredit 

Sammanställda räkenskaper 
  2021-12-31 2020-12-31 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 216 500 90 200 

Förbundet 
  2021-12-31 2020-12-31 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 140 000 75 000 

Not 13 Eget kapital 

Sammanställda räkenskaper 
  2021-12-31 2020-12-31 

Eget kapital     

Ingående eget kapital 65 476 60 872 

Lämnat aktieägartillskott   0 

Årets resultat 6 915 4 604 

  72 391 65 476 

Medlemskommunernas andel av eget kapital     

Gävle, 61% 44 157 39 940 

Sandviken, 23% 16 649 15 059 

Hofors, 6% 4 344 3 929 

Ockelbo, 4% 2 895 2 619 

Älvkarleby, 6% 4 344 3 929 

  72 389 65 476 

Medlemskommunernas andel är beräknad utifrån folkmängdstatistik från SCB per 
december 2020. 

Förbundsmedlems andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder skall vid varje 
tidpunkt bestämmas i proportion till befolkningstalet i respektive medlemskommun vid 
utgången av det närmast föregående kalenderåret (14§ förbundsordningen).  



Dokument ID: 20220221-10013 Revision: - 
Dokumentstatus: Arbetsmaterial 

 
 44 (46) 

 

Förbundet 
  2021-12-31 2020-12-31 

Eget kapital     

Ingående eget kapital 55 464 49 685 

Årets resultat 9 876 5 779 

  65 340 55 464 

Medlemskommunernas andel av eget kapital     

Gävle, 61% 39 857 33 833 

Sandviken, 23% 15 028 12 757 

Hofors, 6% 3 920 3 328 

Ockelbo, 4% 2 614 2 218 

Älvkarleby, 6% 3 920 3 328 

  65 339 55 464 

Medlemskommunernas andel är beräknad utifrån folkmängdstatistik från SCB per 
december 2020. 
 
Förbundsmedlems andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder skall vid varje 
tidpunkt bestämmas i proportion till befolkningstalet i respektive medlemskommun vid 
utgången av det närmast föregående kalenderåret (14§ förbundsordningen).  
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Not 14 Långfristiga skulder 

Sammanställda räkenskaper 
  2021-12-31 2020-12-31 

Ingående låneskuld 107 302 118 205 

Nyupplåningar under året 12 829 0 

Årets amortering -10 102 -10 903 

  110 029 107 302 

Lånen förfaller till betalning; 
Inom ett år 0 tkr 
Mellan ett till fem år 0 tkr  
Efter fem år 110 029 tkr 

Skulden består i sin helhet av en checkräkningskredit. 

Förbundet 
  2021-12-31 2020-12-31 

Ingående skuld 40 369 51 609 

Nyupplåningar under året 13 462 0 

Årets amortering -10 000 -11 240 

  43 831 40 369 

Skulderna förfaller till betalning; 
Inom ett år 0 tkr 
Mellan ett till fem år 0 tkr  
Efter fem år 43 831 tkr 
Skulden består i sin helhet av en checkräkningskredit.  
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Not 15 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Sammanställda räkenskaper 
  2021-12-31 2020-12-31 

Avskrivningar 21 746 21 833 

Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 867 0 

Övriga poster -298 738 

  22 315 22 571 

Förbundet 
  2021-12-31 2020-12-31 

Avskrivningar 15 466 16 059 

Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 867 0 

Nedskrivning andel dotterbolag 0 2 660 

Övriga poster -32 740 

  16 301 19 459 

Not 16 Ansvarsförbindelser 

Förbundet 
Förbundet har ett borgensåtagande uppgående till 76 500 tkr för Gästrike Ekogas ABs 
åtaganden. 

Enligt avtal med SUEZ Recycling AB har GÅ Utveckling AB ett ansvar för de "miljörisker i 
omgivningen och direkta kostnader förknippade härmed som är hänförliga till nu befintlig 
deponi i Forsbacka". Bolagets ekonomiska ansvar har trappats ned med 5%-enheter per år, 
till lägst 70 % 4 år efter tillträdesdagen (2002-04-01). 

Gävle 2022-06-02 

Therese Metz Mona Davik 
Ordförande Vice Ordförande 

Kenneth Axling Tommy Jakobsson 

Mats Åstrand Anna-Karin Karlsson 
  Förbundsdirektör 
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