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Vår vision  
Vi på Gästrike återvinnare vill vara med och göra skillnad. Vi brinner för en hållbar 
framtid. Och vi tror att den formas i de val vi gör här och nu, i vardagen. Vi tror 
också på allas möjlighet att vara med och bidra, alla kan göra något. Därför är vår 
viktigaste uppgift är att göra det lätt att göra rätt. Att skapa och stödja hållbara 
beteenden.  

Vi vill att invånarna, företagen och verksamheterna i våra medlemskommuner ska 
känna att det de gör betyder något. För framtiden och för barnen. Vi vill att de ska 
få tid till annat. Fri tid. Vi vill göra bra saker för vår region och för människorna 
som bor här.  

För att lyckas behöver vi arbeta tillsammans. Med våra kunder, i vår organisation, 
med våra medlemskommuner och i smarta samarbeten med aktörer i vår omvärld. 
Vi ser att ständig utveckling, handlingskraft, kompetens och ett genuint intresse 
för våra kunder och deras behov är nycklar till framgång.  

Vår vision är: 
”Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar, för en värld som räcker 
längre”.  

Vårt uppdrag enligt förbundsordningen 
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare bildades 2001 av Gävle, Hofors, Ockelbo, 
Sandviken och Älvkarleby kommuner. Verksamheten har vuxit och består nu av 
förbundet och bolagskoncernen GÅ Tillsammans AB. Totalt är vi idag cirka 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 
• Arbeta för att samhällets nationella, regionala och lokala miljömål uppnås. 
• Främja, stödja och utveckla medborgarnas och näringslivets kunskaper och 

kompetens kring avfallshanteringens roll i produktion och konsumtion för att 
skapa ett hållbart samhälle.  

• Bidra till ökad svensk kunskaps- och tjänsteexport inom avfalls och 
miljöteknikområdet i samarbete med offentliga, kommunala och privata 
aktörer.  

• Samarbeta 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 hushållsavfall 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. 

• Att ta fram förslag till renhållningsordning (avfallsplan och lokala föreskrifter 
om avfallshantering) för medlemskommunerna, enligt 15 kap miljöbalken. 
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• Att ta fram förslag till avfallstaxa för medlemskommunerna. 
• Information till hushållen inom avfallsområdet. 
• Planering och uppföljning av förbundets verksamhet. 

Vår verksamhet är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och 14001 sedan 
2009.  

En plan för vårt arbete nästa år 
Verksamhetsplanen för 2023 ska spegla verksamhetens inriktning, mål, 
åtgärdsområden, prioriteringar och resursmässiga ramar på en övergripande nivå i 
ett helhetsperspektiv till underlag för förbundsstyrelsens och förbundsfullmäktiges 
beslut och fastställelse av verksamhetens inriktning och ambitionsnivå. 

Röda tråden 
Det finns en röd tråd från vår vision, till våra långsiktiga mål och det vi gör i 
vardagen varje dag. De strategier och planer som styr vår verksamhet ska genom 
övervägda prioriteringar plockas upp i vår årliga verksamhetsplan och budget och 
sätter ramarna för vad vi ska åstadkomma nästa år.  Verksamhetsplanen bryts i sin 
tur ner i konkreta handlingsplaner där vi tydligt beskriver kopplingen till våra mål, 
delmål och indikatorer och syftet med varför de är viktiga.  
 
Vidare innehåller handlingsplanerna:  
 
• Åtgärdsområden och åtgärder – identifierade områden och aktiviteter där vi ser 

att vi främst kan agera inom för att uppnå målen 
• Resurser- uppskattning av vilka resurser i form av kompetenser eller inköp som 

behövs 
• Ansvariga – anger vilka som är ansvariga på olika nivåer för att nå målen eller 

göra aktiviteter.  
• Uppföljning – anger vem ska följa upp att det som står i handlingsplanerna blir 

gjort och när ska det göras och till vem ska det rapporteras.  

Handlingsplanerna är med andra ord det dokument som är närmast medarbetarna 
i vardagen och som ska vara vägvisande för verksamheten i det dagliga arbetet. För 
det är ju det vi gör och agerar på med små steg varje dag som till slut blir 
förverkligandet av våra långsiktiga mål och vision. Det är det vi menar är den röda 
tråden.  
 
Det kommer att vara en handlingsplan per verksamhetsmål. Verksamhetsmålen är 
åtta till antalet och beskrivs mera nedan, se avsnitt verksamhetsmål. Det blir med 
andra ord åtta handlingsplaner som är kopplade som bilagor till 
verksamhetsplanen. Tanken med handlingsplanerna förutom att de ska vara 
tydliga och konkreta är också att de ska kunna vara agila i den meningen att vi 
under årets gång kan prioritera om eller ändra om i planen. Ser vi att vi behöver 
ändra i någon aktivitet eller märker tidigt att vi behöver vrida lite på inriktningen 
så kan vi göra det, givet att ändringarna gör att vi fortfarande uppnår målen.  
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De resurser som bedöms behövas för att uppnå målen är medtagna i budgeten. 
Flera indikatorer och nyckeltal finns på verksamhetsnivå än vad som finns med i 
denna verksamhetsplan. De indikatorer som är med i verksamhetsplanen är de 
viktigaste.  

 
Bilden visar hur vi ser på den röda tråden från övergripande visioner och strategier 
ner till det dagliga arbetet i verksamheten.  

Framgångsfaktorer 
För att lyckas med våra mål och att utveckla och förbättra verksamheten ser vi att 
följande är våra framgångsfaktorer:  
 
Processimplementering (linje eller tidsbestämda projekt) 
Genom att fokusera på det värde som skapas i varje led i det vi gör och har fokus 
på kunden så kommer vi att bli lite bättre varje dag. 
 
Digitalisering 
Digitaliseringen kan möjliggöra och göra det lättare och bättre för både våra 
kunder och våra medarbetare.  
 
Kompetensutveckling 
För att hålla takt med omvärlden och utvecklingstakten behöver vi ständigt 
förbättra vår kompetens på det vi gör.  
 
Uppföljning och återkoppling 
Genom att följa upp och återkoppla på det arbete vi gör kan vi dels fira våra 
framgångar, dels lära oss inför framtiden.  
 
Produkt- och metodutveckling 
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Likaväl som vi behöver utveckla vår kompetens behöver vi även utveckla våra 
tjänster och metoder för hur vi levererar mot kund.  
 
Samverkan 
Det är tillsammans i samverkan med våra kollegor, kunder, kommuner, 
leverantörer och övriga viktiga aktörer i samhället som det sker. I mötet mellan 
människor skapar vi förutsättningar för en värld som räcker längre.  

Verksamhetsmål 
Vårt uppdrag kretsar i praktiken om att hantera avfallsflödet och dess påverkan på 
miljön. Vi ska samla in och ta emot avfall på ett effektivt och miljöriktigt sätt. 
Samtidigt ska vi också försöka påverka detta avfallsflöde så att dess miljöbelastning 
minskar. Vi arbetar med att förebygga avfall, minska avfallsmängder, öka 
sorteringen så att mer material och energi kan återvinnas. Vi arbetar parallellt både 
med sophämtning och ”sophämning”. Kvalitetsarbetet med ständiga förbättringar 
leder oss framåt och gör oss ännu bättre.  
 
Samverkan inom organisationen är en viktig nyckel och framgångsfaktor. Det är i 
vardagen i våra processer, i våra möten med kunder, medborgare och kollegor som 
det händer. Olika personalkategorier och professioner med dess samlade 
erfarenheter och kompetenser ger goda förutsättningar för att nå vår vision om en 
värld som räcker längre.  
 
Mot bakgrund av detta har åtta målområden formulerats för 2023.  
 
De fyra första målområdena kopplar an till våra huvudprocesser i vår verksamhet. 
De fyra nedersta 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.  
 
 
Flera av målen leder mot god ekonomisk hushållning, de är markerade med ett 
dollartecken nedan ($). Effekterna av målen har direkt positiv påverkan på 
ekonomin. Flera av de andra målen har också positiv påverkan på ekonomin, men 
att effekten är mer på lång sikt. 
 
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 
Vår verksamhet som hänför sig till insamling och transport av avfall till behandling 
är mycket omfattande. Den dagliga driften är en komplex logistik och transport-
verksamhet som omfattar drygt ett 50 tal tunga fordon, ca 600 containrar och ett 
50-tal chaufförer. Vi hanterar årligen i storleksordningen drygt 115 000 ton avfall 
från hushåll och företag.  Vi tömmer ca 2 250 000 kärl årligen.  
En stor utmaning är att arbeta så smart och kostnadseffektivt som möjligt med den 
dagliga driften. Olika åtgärder för att optimera logistiken på olika sätt utreds och 
implementeras successivt. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår 
transportlogistik och flera effekter har redan uppnåtts.  
 
Till verksamhetsåret 2023 fokuseras på följande delmål inom samla in avfall: 
 

Inriktningsmål Mål 2023 Indikator (vad vi mäter) 

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

7,5 körda containrar/dag/lastväxlarbil. 
($)  

Antal containrar/bil/dag  

Utnyttjandegraden per biltyp ska öka 
med 10% ($) jämfört med år 2022.  

% andel timmar per dag som bilarna 
körs  

Antalet rutter för flerbostad ska inte 
öka jämfört med år 2022. ($) 

Antalet rutter på flerbostad  

95 % leveranssäkerhet på arbetsordrar, 
med fokus på lastväxlarna 

Leverans av order på rätt dag  

50 % färre loggningar för tagg ej läst 
jämfört med 2022.  

Antalet rapporterade loggar i % av 
antalet 2022 
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Ta emot avfall 
Vi har 12 st Återvinningscentraler med totalt dryga 500 000 besök årligen. 

Vi tar emot ca 40 000 ton avfall årligen på våra återvinningscentraler, varav 
400 ton farligt avfall i form av småkemikalier.  

Till återbruk samlar vi in drygt 200 ton möbler och prylar per år och ca 500 ton 
textilier. 

Vi har 580 kunder med återvinningskort.  

Inriktningen är att skapa en förflyttning uppåt i avfallstrappan genom att minska 
andelen avfall som läggs på deponi samt andelen brännbart avfall som går till 
förbränning. Detta ger såväl en miljömässig nytta som lägre behandlingskostnader.  

Till verksamhetsåret 2023 fokuseras på följande delmål inom ta emot avfall: 

 

Inriktningsmål Mål 2023 Indikator (vad vi mäter) 

Förflytta 
avfallet uppåt i avfallstrappan 
 

Mängden brännbart ska minska från 
31,8 kg/invånare ner till 29,6 kg under 
året. ($) 
 

Kilo / invånare. 
 

Mängden deponi ska minska från 4,8 
kg/invånare ner till 4,4 kg under året. 
($) 

Kilo / invånare. 
 

Utnyttja våra resurser bättre 
för att effektivisera 
vår transportlogistik  

Lastvikterna på containrarna ska öka 
från 5 000 kg till 5 450 kg ($)  

Vikt per container i genomsnitt 
under året.  

Underhållet av våra 
inventarier ska förbättras  

Utveckla lagerhanteringssystem för 
förbrukningsvaror och containrar samt 
underhållsplan av containrar. 

Genomfört eller inte 

75 % godkända kontrollbesiktningar på 
våra fordon under året. 
 

Andel godkända 
kontrollbesiktningar 
 

Handläggningstiden på felrapporter ska 
inte överstiga två veckor. 

Handläggningstiden 
i Fordonskontroll. 
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Påverka våra kunder 
År 2021 slängde varje medborgare i våra fem kommuner i snitt 394 kg/år. 
(2020= 403 kg, 2019= 393 kg, 2018= 405 kg) hushållsavfall, varav 206 kg, eller 
ungefär hälften av det är restavfall och matavfall. Övrigt material är tidningar och 
förpackningar och grovavfall. Trenden är svagt positiv, dvs. de totala 
hushållsmängderna per person minskar något.  
Tidigare genomförda plockanalyser pekar på att över två tredjedelar av restavfallet 
består av material som inte borde finnas där (främst förpackningar och matavfall) 
som borde sorterats ut för återvinning i stället för att gå till förbränning. Denna 
felsortering innebär både en betydande onödig miljöbelastning och onödig 
kostnad. Kostnadsbilden accentueras av den exceptionellt höga nivå som för 
närvarande råder på förbränningsmarknaden. De ökade behandlingskostnaderna 
som kan relateras till volymen felsorterat uppgår till ca 15 miljoner kr på årsbasis 
för Gästrike återvinnare. 
Att påverka medborgare och kunder att sortera rätt och minska på avfallet är inte 
så lätt. Det handlar inte bara om att det ska finnas behållare för avfallet och att 
någon kommer och hämtar det, utan det handlar mycket om att påverka 
beteenden och ändra på normer.  
 
Till verksamhetsåret 2023 fokuseras på följande delmål inom Påverka våra kunder: 
 

Inriktningsmål Mål 2023 Indikator (vad vi mäter) 

Mängden insamlat 
restavfall ska minska med 
25 % till år 2025 jämfört med 
år 2015 per person.  
 

• Andelen 
förpackningar som 
utsorteras och 
återvinns ska öka 
 

• Mängden utsorterat 
matavfall ska öka  

Utökade intäkter för FNI med 5 % hos 
flerbostad jämfört med 2022 ($) 
  

% ökade intäkter för FNI 
flerbostad  
  

Antalet insamlingsplatser för 
förpackat matavfall och restauranger 
ska öka med 5 % jämfört med 2022 
 

% ökade antal 
insamlingsplatser 
 

Vi blir fler som tillsammans 
håller rent i vår miljö   

Minst fem goda exempel på bra 
avfallshantering i fysisk planering där 
nybyggnationer byggs utifrån våra 
ställda krav.   

Antal godkända 
nybyggnationer  

Mängden hushållsavfall per 
invånare ska minska.* 
 
 (* Målet gäller inte ökad sortering. Utan 

förebyggande) 

150 ton/år mat ska samlas och lämnas 
ut genom Matakuten i Gävle för att 
minska matavfallet. 

Ton/år insamlad mat. 
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Administrera och ge service 
Inom kundservice och administration arbetar vi för att våra kunder ska få god 
service och ett gott bemötande i kontakten med oss. Vi hanterar årligen ca 40 000 
telefonsamtal, 48 000 ärenden, 37 000 ordrar samt skickar vi ca 200 000 fakturor. 
 
Våra kunder är invånare, offentliga verksamheter och företag i våra fem 
samverkanskommuner. Vi har idag 36 200 privatkunder och 3 700 företagskunder.  
 
Under 2022 har fokus varit att fortsätta förbättra kvaliteten i processen 
administrera och dess delprocesser ärendehandläggning, orderhantering och 
fakturering.  
 
Målen för 2023 fokuserar på att öka kunskapsnivån i handläggning, öka 
automatiseringar i våra processflöden och att öka andelen korrekta ordrar till 
driften. 
 
Till verksamhetsåret 2023 fokuseras på följande delmål inom Administrera och ge 
service: 
 

Inriktningsmål Mål 2023 Indikator (vad vi mäter) 

Öka kvaliteten i 
handläggningen och 
ärendehanteringen   

Höja medelvärdet på kunskapsnivån i 
handläggning av samtliga ärendetyper från 2 
till 3 på en 4-gradig skala 

Medelvärde i kunskapsmatris 
där skalan är 1-4 

Antalet automatiserade flöden av ärenden 
ska öka från 5 till 7  

Antal automationer 
 

Antalet standardiserade arbetssätt för 
ärendetyper ska öka med ytterligare 6 st.  

Antal framtagna arbetssätt 
 

100 timmar registervårdsarbete med 
befintlig personal.  

Antal timmar 
 

96 % korrekta ordrar av samtliga ordrar 
under 2023 

Andel korrekta ordrar 
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Ekonomi i balans 
I det dagliga arbetet med avfallshanteringen ska vi hantera det så smart, 
kostnadseffektivt och miljöriktigt som möjligt. Samtidigt och parallellt med detta 
ska vi arbeta med att försöka påverka det flödet så att det helst kan förebyggas och 
minska i så stor utsträckning som möjligt. I hanteringen ska vi verka för en ökad 
sortering – som ger bättre resurstillvaratagande, mindre miljöpåverkan och lägre 
kostnader. Alla våra mål och ambitioner har såklart en koppling till ekonomin.   
 
Till verksamhetsåret 2023 fokuseras på följande delmål inom målområdet ekonomi 
i balans: 
 

Inriktningsmål Mål 2023 Indikator (vad vi mäter) 

Bedriva en 
kostnadseffektiv 
verksamhet och klara 
balanskravet 

Klara beslutad budget för 2023 ($) Utfall mot budget. 

Marknadsverksamheten 
ska generera en vinst 
motsvarande ett för 
marknaden 
konkurrenskraftigt 
resultat  

Minst 12% vinstmarginal på den 
kommersiella verksamheten (marknad och 
internationella relationer) ($) 

Resultat i förhållande till 
intäkter  

Ständigt effektivisera 
verksamheten 

Effektivisering och besparingar i 
verksamheten med motsvarande 2+2 % av 
kostnadsmassan för år 2023 ($)  

Identifiera mätbara 
effektiviseringsområden, 
besparingar och följ upp så att 
dessa motsvarat 2+2 % av 
kostnadsmassan. 

Långsiktigt hållbar 
ekonomi i koncernen 

Soliditetsmål 20 % i koncernen ($) 
 
 
Skuldsättningsgraden ska vara under 4,0 

Eget kapital i förhållande till 
balansomslutningen 
 
Skulder i förhållande till eget 
kapital 
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Nöjda medarbetare och nöjda kunder 
Våra medarbetare är våra viktigaste resurser. Inget arbete kan utföras av en 
medarbetare som är sjuk och frånvarande från sin arbetsplats. Det är viktigt att 
som medarbetare få ha en god arbetsmiljö, att få känna arbetstillfredsställelse i sitt 
dagliga arbete, och utvecklas i sin yrkesroll att få vara delaktig och bli sedd och 
hörd och att få trivas med sina kollegor. Vi vill att våra medarbetare ska vara 
ambassadörer för vår verksamhet och känna stolthet över sitt arbete och sin 
arbetsgivare. Det är för våra kunder (både medborgare, liksom våra 
ägarkommuner) förbundet finns till. Vi vill att de ska vara nöjda med vår service 
och känna tillit och förtroende till oss som företag och hållbarhetsaktör. 
 
Till verksamhetsåret 2023 fokuseras på följande delmål inom målområdet Nöjda 
medarbetare och nöjda kunder i balans: 
 

Inriktningsmål Mål 2023 Indikator (vad vi mäter) 

God 
medarbetarnöjdhet 

Medarbetarindex ska uppgå till minst 
5,5 (på en skala 1–7)  
 
Validera kompetens – utfärda minst 5 st 
Yrkesbevis ÅVC 
 
Minska oplanerad övertid med 10% 
jämfört med 2022 (fokus åkeriet)  
 
Minska korttidssjukfrånvaron till max 5 % 
(fokus åkeriet, ÅVC)  

NMI pulsmätning via & Frankly. 
 
 
Antalet utfärdade Yrkesbevis 
 
 
Antalet övertidstimmar i 
jämförelse med förra året 
 
Antalet sjukfrånvarotillfällen i 
jämförelse med förra året 

Nöjda kunder Nöjt kundindex enligt Avfall Sveriges nivå 
ska uppgå till minst 85 % (på en skala 0–
100%) 
 
Kundnöjdhet efter kund/skolbesök ska 
vara minst 7 på en 10-gradig skala. 
 
Ta fram förslag på mätning av nöjd kund i 
Kundservice  

Utfall från kundundersökning 
 
 
 
Utfall från enkät 
 
 
Genomfört eller ej  
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Miljö och hållbarhet 
Gästrike återvinnare har hög miljöprofil och arbetar hela tiden för att minska den 
miljöpåverkan såväl förbundet som dess kunder bidrar med. Bland annat arbetar 
förbundet fortlöpande med att öka sorteringen av avfall för att föra avfallet uppåt i 
avfallstrappan. Förbundet arbetar även med att minska miljöpåverkan av de egna 
transporterna, bland annat genom logistikeffektiviseringar men även genom att ha 
bytt ut i stort sett all fossil fordonsbränsle mot biodiesel och biogas. 
För att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet och för att fullt ut kunna implementera 
alla de bra idéer som hela tiden föds behöver nu det interna miljö- och 
hållbarhetsarbetet struktureras upp. Ett strukturerat miljö- och hållbarhetsarbete 
bidrar till att kunna identifiera Gästrike återvinnares mest betydande 
miljöaspekter. Det bidrar även till att Gästrike återvinnare kan prioritera arbetet 
med dessa aspekter och fokusera användandet av Gästrike återvinnares resurser för 
största möjliga miljönytta. 
 
Till verksamhetsåret 2023 fokuseras på följande delmål inom målområdet Miljö 
och hållbarhet i balans: 
 

Inriktningsmål Mål 2023 Indikator (vad vi mäter) 

Vi ska minska vår 
klimatpåverkan. 

10% lägre klimatpåverkan från 
avfall och transporter som GÅ 
hanterar jämfört med 2022 

Koldioxidekvivalenter som behandling och 
transporter motsvarar. 

Vi ska utveckla 
vårt miljö- och 
hållbarhetsarbete. 

Utveckla mål och miljöstyrning 
utifrån genomförd miljöutredning 
och kretsloppsplanen. 
   

Beslut om nya miljömål för hela GÅ 
utifrån miljöutredning, reviderad miljöaspektlista  
och kretsloppsplanen. 
 
 
En beskrivning av hur respektive process påverkar 
miljö och hållbarhet finns framtagen 
  

Kretsloppsplanen finns med i 
verksamhetsplaneringen i 
”samtliga” kommuners 
verksamhetsplaner 

Resultat av uppföljning - genomförda åtgärder och 
resultat kommunvis 
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Utveckling och innovation 
Vi strävar efter att vara en organisation som ska vara drivande och ledande inom 
utvecklingen inom vår bransch, genom systematiskt förbättringsarbete, 
digitalisering och kontinuerlig kompetensutveckling. Genom att vara kvalitets- och 
miljöcertifierad enligt ISO 9001 och 14001 vill vi på ett systematiskt arbetssätt 
säkerställa att vi arbetar med det som våra kunder efterfrågar på ett effektivt sätt 
som ger mesta möjliga resultat. 
 
Till verksamhetsåret 2023 fokuseras på följande delmål inom målområdet 
utveckling och innovation: 
 

Inriktningsmål Mål 2023 Indikator (vad vi mäter) 

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

Våra kärnprocesser har minst 2 tydliga 
mätbara kvalitets- och 
leveransnyckeltal i den dagliga driften 
som leder mot våra övergripande mål.  
 
Minst 5 förbättringsåtgärder som 
påtagligt kan påvisa resultat i form av 
minskade kostnader/ökade intäkter, 
kortare ledtider eller nöjdare kund 
genomförda. ($) 
 
Minst 80 % av operativa 
förbättringsaktiviteter och avvikelser 
ska genomföras enligt beslutad process 
(PDCA).  

Relevanta nyckeltal för varje 
kärnprocess som mäts och följs upp 
regelbundet. 
 
 
Genomförda förbättringsåtgärder. 
 
 
 
 
 
Andel korrekt avslutade aktiviteter 
på “Daglig styrning 2"  

Utveckla 
verksamheten 

Genomförda och uppnådda mål för 
verksamhetens prioriterade projekt  

• Framtida fastighetsnära 
insamling (FFNI) inkl. 
utsortering av matavfall 

• Slam o fett 
• Ny åvc Ockelbo inkl. utreda 

”grönt kort”  
• Eftersortering grovavfall. 
• Skyltprojekt  
• Återbyggdepå med Gävle 

kommun  

Projektuppföljning och bedömning 
av måluppfyllnad.  
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Budget 2023  

Resultat  
Gästrike återvinnare har sedan förbundets bildande 2001 haft en positiv ekonomisk 
utveckling som har grundats på tanken att förbundet ska ha en ekonomi i balans. 
Vår taxefinansierade verksamhet som innefattar främst insamlingen av 
hushållssopor, hanteringen av våra återvinningscentraler, 
informationsverksamheten och kundservice har alltid varit vår kärnverksamhet 
och utgör lite drygt 80 procent av vår omsättning. Vi har även kommersiell 
verksamhet i förbundet som främst består av åkeriverksamhet. Den delen av 
verksamheten finansieras via externa intäkter och utgör strax under 20 procent av 
vår omsättning. Den kommersiella verksamheten har vinstkrav som bidrar till att 
hålla taxorna nere i den taxefinansierade verksamheten. 
  
Inga taxehöjningar gjordes inför år 2022. Inför 2023 förslås taxejusteringar och 
förbundet har under år 2022 stått inför stora kostnadsökningar och merparten av 
dem kan inte påverkas. Kraftigt ökade kostnader för drivmedel, externa 
entreprenader, el, inflation och indexhöjningar och höjda räntor. 
  
Förbundet beräknade från rambudgeten under våren netto kostnadsökningar och 
minskade intäkter med ca 26 mnkr jämfört med prognosen för 2022. I budgeten för 
2023 finansieras det här underskottet med ca 16 mnkr i taxejusteringar och ca 12 
miljoner (motsvarar strax över 4 % av kostnadsmassan) i effektiviseringar och 
besparingar. Förbundet har fått tydliga krav på att effektivera och göra besparingar 
och det är inarbetat i budgeten för 2023. Åtgärderna handlar främst om att arbeta 
för en effektivare drift inom hela verksamheten, men även om att bearbeta vissa 
kundsegment och öka möjligheten till mer hållbara affärslösningar.  
  
Förbundet behöver ha en ekonomi i balans och ett positivt resultat för att kunna 
hålla långsiktigt och klara de ekonomiska nyckeltalen. Budgeten för 2023 landar på 
+3,0 mnkr, vilket motsvarar 1,0 % i resultatmarginal.  
 
Förbundets prognos för 2022 kommer att påverkas kraftigt med anledning av 
kapitaltäckningen till GÅ UT AB för skuldavsättningen till askdeponin i bokslutet 
2022 med 20 mnkr. Tidigare prognos landade på +0,1 mnkr, efter kapitaltillskottet 
landar prognosen på -19,9 mnkr. Det här får kraftiga effekter på eget kapital, 
nyckeltal och likviditet. 
 
I den ekonomiska planen för åren 2024-2025 prognostiseras resultatmarginalen till 
2,7 % för att klara balanskravet och god ekonomisk hushållning. 2,7 % behövs för 
att klara av att återställa resultatet (med anledning av kapitaltillskottet till GÅ UT 
AB, samt de investeringar som planeras och klara soliditetsmålen.  
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Avgränsade projekt och utredningar 
 
I budgeten för 2023 och i den ekonomiska planen antas verksamheten fortgå i 
princip så som för år 2022, men med några större antaganden som beskrivs i 
rapporten nedan.  
 
De kommande åren står förbundet och koncernen inför några större projekt och 
behov av utredningar vilka kan komma att få konsekvenser för budgeten, den 
ekonomiska planen och dess ekonomiska nyckeltal. Dess effekter och 
konsekvenser är begränsat beaktade då det i dagsläget fortfarande finns så många 
oklarheter i hur det kommer att påverka. I samband med framdrift av de projekten 
och utredningar kommer dess ekonomiska konsekvenser att belysas mera och vid 
behov kommer de ekonomiska prognoserna att uppdateras. De projekt och 
utredningar som är begränsat beaktade i denna budget och ekonomiska plan är:  
 

• Fastighetsnära insamling (förkortas till FNI i denna rapport) 
 
Under åren 2024-2026 kommer förbundet att få det kommunala ansvaret 
för att införa ett system för att samla in förpackningar fastighetsnära. 
Projektet är i planeringsfas och inga kalkyler är ännu framtagna. Enligt 
förordningen ska systemet vara kostnadstäckande för kommunerna, därav 
är dess effekter på den ekonomiska planen ej medtagna. I 
investeringsplanen och nyckeltalen inkluderas däremot vissa antaganden 
av FNI.  
 

• Investering i eftersorteringsanläggning (benämns som robotsortering i 
denna rapport) 
 
Beslut om investering i en eftersorteringsanläggning togs av styrelsen 
vintern 2021. Kraftigt ökade investeringskostnader med anledning av 
omvärldsläget samt att markfrågan drar ut på tiden gör att nya kalkyler och 
förutsättningar behöver tas fram. Om de nya kalkylerna visar sig vara 
lönsamma kommer det att få en positiv effekt på den ekonomiska planen. 
Att i nuläget göra antaganden om dess eventuella effekter på den 
ekonomiska planen är däremot alltför osäkert. I investeringsplanen och 
nyckeltalen inkluderas däremot vissa antaganden av en investering i en 
eftersorteringsanläggning. 
 
 
 

• Finansiell leasing, ändrad redovisningsprincip 
 
Inför årsbokslutet år 2022 kommer en utredning att göras för att beräkna 
konsekvenserna av att redovisa finansiell leasing enligt nya 
redovisningsprinciper. Redovisningsprinciperna avser förbundets lokaler på 
Utmarksvägen 14+16 i Gävle där kontoret och återvinningscentralen ligger. 
I korthet innebär de nya redovisningsprinciperna att förbundet ska 
redovisa en finansiell skuld för framtida hyreskostnader. Förbundets 
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balansomslutning kommer att öka och det egna kapitalet kommer att 
minska. Med hur mycket är inte klart, men effekterna kommer att tas med i 
årsbokslutet. Om effekterna är mer än ringa och behov finns kommer 
effekterna att tas med i uppdaterade framtida prognoser.  

 
 

• GÅ Utveckling AB´s ansvar för sluttäckning av deponi 
 
GÅ Utveckling AB har ansvar för en deponi ute i Forsbacka som blev 
sluttäckt 2001. Bolaget genomför regelbundet kontroller av deponin. Det 
har framkommit att den sluttäckning som gjordes för ca 20 år inte är 
tillräcklig enligt gällande regler och nu har bolaget fått krav på att göra en 
korrekt sluttäckning innan slutet av år 2024.  
 
Den 3 november erhöll bolaget en första grov kalkyl för sluttäckningen som 
uppgår till lite drygt 20 mnkr. Många osäkerheter kvarstår som kan påverka 
både positivt och negativt. Bolaget behöver göra en avsättning för denna 
framtida kostnad redan i årsbokslutet 2022 och för att undvika 
likvidationsplikt behöver modern (förbundet) gå in och täcka upp för detta 
underskott. Vid Gästrike återvinnares styrelsemöte den 10 november 
beslutades att förbundet ska göra ett kapitaltillskott till GÅ UT AB på 20 
mnkr innan 31 december 2022.  
Förbundets prognostiserade resultat för år 2022 kommer med beaktande av 
detta underskott att landa på -19,9 mnkr. En balanskravsutredning kommer 
att göras vid bokslutet och åtgärder ska tas fram för att återställa 
underskottet inom 3 år. Den ekonomiska planen för 2024-2025 har 
reviderats utifrån de här nya förutsättningarna.  

Koncernens resultat 
   
Koncernen består av Gästrike återvinnare och de helägda bolagen GÅ Tillsammans 
AB, GÅ Utveckling AB, samt Gästrike Ekogas AB som ägs till 51 % av förbundet.  
 
Gästrike Ekogas AB budgeterar ett resultat om 0,3 mnkr, första året som bolaget 
budgeterar med ett överskott. Produktionen är stabil och intäkterna för biogasen 
ökar. Kostnadsökningar för främst el är ett orosmoment. 
 
De helägda dotterbolagen GÅ Tillsammans AB och Gå Utveckling AB är i stort sett 
vilande företag och har bara kostnader för administration, revision och 
provtagning. 
 
I budgeten för 2023 beräknas således bara de driftskostnader som dotterbolagen 
annars har, kostnader för provtagningar och revision. Budgeten för 2023 beräknas 
till minus -0,2 mnkr. 
 
Koncernens budgeterade resultat för 2023 uppgår till +2,9 mnkr.  
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Resultaträkning år 2023 med jämförelse 
 
Resultatförändringarna jämförs främst med den senaste prognosen för 2022, men 
ibland även med budgeten för 2022 för att förstå hur främst kostnaderna har 
svängt kraftigt under det senaste året. När så sker anges det tydligt.  
Tabellen nedan visar prognosen för innevarande år, budget 2023, förändringen 
däremellan, samt utfallet 2021. 
 
 
Tkr 2022 2023   2021 

 Prognos Budget Avvikelse Utfall 

Taxeintäkter 196 790 213 418 16 628 192 226 

Verksamhetsintäkter 73 245 78 091 4 846 76 964 

Sidointäkter 3 230 1 949 -1 281 1 592 

Summa intäkter 273 265 293 458 20 193 270 781 

Produktionskostnader -76 518 -80 497 -3 979 -78 123 

Bruttoresultat 196 747 212 961 16 214 192 658 

TG 1 72 % 73 %   71 % 

          

Övriga kostnader -71 964 -71 860 104 -65 587 

Personalkostnader -107 010 -116 263 -9 253 -100 978 

Avskrivningar -17 228 -20 506 -3 278 -16 325 

Rörelseresultat 545 4 332 3 787 9 769 
TG 2 0,2 % 1,5 %   3,6 % 

          

Finansnetto -445 -1 332 -887 108 

Kapitaltillskott* -20 000       

Årets resultat -19 900 3 000 22 900 9 877 
TG 3 -7,3 % 1,0 %   3,6 % 

     
Koncernen     
GÅ Ut AB 100 % -200 -200 0 110 
GÅ Tillsammans AB 
100 % 

-20 -20 0 -20 

Gästrike Ekogas 51% -290 150 440 -3 052 
Koncernens resultat -20 410 2 930 23 340 6 915 

 
*Kapitalskott 20 mnkr från förbundet till GÅ UT AB i bokslutet 2022 med anledning av avsättningen för  
sluttäckning av askdeponi. 
 
Förbundets resultat före kapitaltillskott prognostiseras till +100 tkr. Driftsbudgeten för 2023 avviker 
2 900 tkr från driftsprognosen år 2022.  
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Totala intäkter 
Förbundets intäkter budgeteras till 293,5 mnkr. Det är en ökning med 20,2 mnkr 
jämfört med prognosen för 2022. Ökningen består av både taxeintäkter och 
marknadsintäkter och redovisas mer i detalj nedan.  

Taxefinansierade intäkter 
Taxefinansierade intäkter består av grundavgifter och hämtningsavgifter för 
hushållssopor.  Även slam, fett och latrin ingår i taxeintäkterna. Från 1 januari 2022 
ingår även intäkterna för returpapper och tidningar i taxan. Totalt beräknas dessa 
intäkter uppgå till 213,4 mnkr under 2023, en ökning med 16,6 mnkr, jämfört med 
prognosen för 2022. Ökningen består främst av de föreslagna taxejusteringarna om 
totalt 16 mnkr. I snitt motsvarar det en höjning på 8 %. I verkligheten slår 
avgifterna väldigt olika då taxorna är miljöstyrande. Vissa kunder får ingen höjning 
alls, medan andra får kraftigare justeringar. Styrningen är kopplad till att det ska 
löna sig att sortera bra och minska på avfallet. Taxorna ska vara kostnadstäckande 
och inom vissa taxor har kostnaderna stigit kraftigt med ökade priser för 
behandling av avfallet och ökade transporter. Det gör att tex. taxorna för slam från 
enskilda avlopp och fettavskiljare ökar extra mycket. Inga justeringar har gjorts på 
grundavgifterna, utan det är på hämtningsavgifterna, övriga transporter och 
tilläggsavgifter som justeringar har gjorts.  
 
Varje år sker även en liten volymökning av taxorna, med ökade antal abonnemang 
samt ett fortsatt fokus på att arbeta med felsorteringsavgifter i syfte att förbättra 
sorteringen. Totalt beräknas det till 0,6 mnkr.  
Taxan är kraftigt miljöstyrande och med det menar vi att det ska löna sig att 
sortera bra och minska på avfallet. Vi ser i plockanalyser att över 2/3 av restavfallet 
är felsorterat. Restavfallet är också väldigt dyrt att behandla. Värdet av det 
felsorterade avfallet uppgår upp emot ca 15 mnkr /år.  
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Diagrammet visar hur taxeintäkterna är fördelade mellan grundavgifter och 
hämtningsavgifter för restavfall, slam/fett, fritid/latrin, trädgårdsavfall och övrigt. 
Från och med år 2023 föreslås ännu tydligare miljöstyrning och 
hämtningsavgifterna för matavfall tas bort. För att täcka in kostnaderna för 
matavfallet höjs i stället taxorna för restavfallet. I övriga taxeintäkter ingår bland 
annat felsorteringsavgifter, administrativa avgifter och extra hämtningar. 

Verksamhetsintäkter 
Verksamhetsintäkterna budgeteras till 78,1 mnkr vilket är 4,8 mnkr högre än 
prognosen för 2022. Verksamhetsintäkterna består av intäkter från vår 
marknadsverksamhet, våra återvinningscentraler, internationell verksamhet samt 
vidarefakturerade kostnader.  
 
Marknadsintäkter 
 
Intäkterna från åkeriet och den fastighetsnära insamlingen budgeteras till 50,1 
mnkr, och är en ökning mot prognosen med 3,7 mnkr. Under 2022 har vi sett en 
viss nedgång, vilket vi delvis tror är en konjunkturnedgång och målet är att hålla 
kvar nivåerna och inte tappa än mera. Inom förpackningsinsamlingen förbereder vi 
oss inför de nya förordningarna om fastighetsnära insamling som börjar träda i 
kraft år 2024. Målet är att öka marknadsandelarna något och arbeta för att fler 
kunder har full sortering av förpackningar och returpapper. Priserna på marknad 
har indexerats upp mellan 8-12 %, enligt gällande avtal.  

Intäkterna från återvinningscentraler 
Intäkterna från återvinningscentralerna beräknas uppgå till 17,3 mnkr nästa år, en 
knapp höjning med 0,1 mnkr jämfört med prognosen för 2022. Under våren 

Matavfall
0,1%

Latrin
0,6%

Trädgård
0,8%

Returpappe
r

1,5%

Övrigt
1,6%

Fett
1,8%

Slam
6,6%

Grundavgift
31,6%

Restavfall
55,4%
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planeras att införa en ny hantering för företagskunder på våra 
återvinningscentraler. Det system som används idag är väldigt trubbigt och 
analyser visar att förbundet inte får täckning för alla kostnader kopplat till 
hanteringen av grovavfall från företag. Det nya systemet blir mer rättvist för 
kunderna och säkrar en bättre kostnadstäckning. Intäkterna från företagskort 
budgeteras därmed att öka från ca 4,5 mnkr till 6,5 mnkr. Metallpriserna har 
fluktuerat kraftigt under 2022 och intäkterna har varit högre än förväntat. Till 2023 
tror vi på en svag nedgång och budgeterar med att intäkterna för metall sjunker 
med ca 2,1 mnkr. Övriga intäkter till återvinningscentralerna både ökar och 
minskar och arbete pågår med att se möjligheterna till nya intäktsströmmar. Tex. 
kommer vi att kunna få betalt för lastpallar som tidigare bara genererat blygsamma 
intäkter när det har samlats in som returträ.  

Produktionskostnader  
Produktionskostnaderna består av behandlingskostnader, entreprenadkostnader 
och inköp av material som är direkt kopplat till hämtningen av allt avfall. 
De budgeterade kostnaderna uppgår till totalt -80,5 mnkr, vilket är 4,0 mnkr i 
ökade kostnader jämfört med prognosen för 2022.  
 
Behandlingskostnaderna ökar med 2,3 mnkr och generellt ökar de flesta 
fraktionerna med avfallsindex eller enligt nya upphandlade avtal. Allt från några 
procent till över 20 %. För restavfallet beräknas kostnaderna öka för utsläppsrätter 
med ca 3,5 mnkr. Samtidigt har förslag lagts fram för slopad förbränningsskatt med 
motsvarande minskning om ca 3,5 mnkr. Behandlingskostnaderna för främst fettet 
har ökat kraftigt de senaste åren och beräknas öka även till 2023.  
 
Entreprenaden och hanteringen av slam från enskilda brunnar och fett från 
fettavskiljare stiger med index ca 13 %. Även vissa volymökningar gör att 
kostnaderna ökar.  
 
Kostnaden för inköp av papperspåsar och då främst matavfallspåsar har ökat flera 
år i rad och till 2023 ökar de budgeterade priserna med ytterligare 24 %, vilket 
motsvarar 1,7 mnkr jämfört med budget förra året. Stora delar av de 
kostnadsökningarna har redan kommit under år 2022, och är en stor 
kostnadsavvikelse under året. Jämfört med prognosen för 2022 beräknas inte 
ökningen vara så stor.  
  
Vi fortsätter med det lyckade arbetet att förflytta avfallet uppåt i avfallstrappan och 
minskar främst mängderna brännbart och deponi genom bättre sortering och 
högre återvinning vilket budgeteras ge en ekonomisk uppsida nästa år.  

Övriga kostnader 
Övriga kostnader utgörs bland annat av fastighetskostnader, IT-kostnader, 
fordonskostnader, kommunikation, konsulter och inhyrd personal.  
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Övriga kostnader budgeteras till -71,9 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre än prognosen 
för år 2022. Budgeten för 2022 var dock 64,7 mnkr, så här har kraftiga 
kostnadsökningar utöver budget skett under 2022.  
 
Den största kostnadsökningen har skett på drivmedel till fordonen, som har ökat 
med över 50 % på ett år. I budgeten för 2023 uppgår drivmedel till 16,7 mnkr, 
medan utfallet år 2021 var 10,9 mnkr.  
Hyran för lokaler har också höjts kraftigt under året med 14%, vilket inte var 
budgeterat. Andra kraftiga höjningar under året har vi sett för elen och 
underhåll/reparationer. Inflationen och de index inom vår verksamhet som styr 
kostnaderna har ökat kraftigt under året.  
Detta till trots har verksamheten kunnat hålla nere andra kostnaderna för att nå 
målet om en ekonomi i balans, vilket tyder på en styrka och målmedvetenhet. 
Verksamheten har varje år effektiviseringskrav, men inför budgeten för år 2023 har 
kraven skärpts ytterligare och det märks tydligt främst under övriga kostnader.  
 
Kostnaderna för inhyrd personal har setts över och där det långsiktigt är bättre att 
i stället ha egen personal så planeras den övergången.  
 
Kostnaderna för utveckling och IT, främst konsulter och även kommunikation dras 
ner i budgeten för att få en ekonomi i balans. 

Personalkostnader 
Personalkostnaderna beräknas uppgå till -116,3 mnkr, jämfört med prognosen för 
2022 som bedöms till -107,0 mnkr. Ökningen är 9,3 mnkr, varav den årliga 
lönerevisionen och justeringar från lönekartläggningen uppgår till ca 4,2 mnkr.  
 
Från och med år 2023 går förbundet över till ett nytt pensionsavtal som heter 
AKAP-KR. Tidigare har 4,5 % av lönen satts av till pension, från och med 2023 
kommer 6 % av lönen att sättas av till pension plus inflation. Totalt beräknas 
förbundet påverkas med ca 2,1 mnkr i ökade kostnader.  
 
Det varit några vakanser som har hållit ned personalkostnaderna under 2022, och 
periodvis har det varit svårt att få in chaufförer till åkeriet vilket har varit 
pressande. Till nästa år planerar vi att det är ett mer normalläge som får 
helårseffekt till 2023 med ca 2,0 mnkr.  
 
Under 2022 ökades öppettiderna på vissa återvinningscentraler och bemanningen 
anpassades kopplat till det. Under 2022 löstes det mycket med inhyrd personal, 
men nu till 2023 avser man att anställa personal i stället vilket påverkar 
personalkostnaderna med ca 1,5 mnkr. Samtidigt minskar kostnaderna för inhyrd 
personal i motsvarande omfattning.  
 
På återvinningscentralerna förekommer en hel del enklare lagningar och enklare 
underhåll, vilket externa företag tidigare kommit för att fixa och laga. Nu anställs 
en kombinerad vaktmästare och maskinförare för att få ner kostnaderna. Däremot 
påverkar det personalkostnaderna med ca 0,5 mnkr.  
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Det görs också flera effektiviseringar inom ÅVC för att på andra håll minska 
personalkostnaderna. En översyn av schemaläggning och att lägga ut vissa tjänster 
på entreprenad är några förslag som är inarbetade i budget och minskar 
kostnaderna med ca 0,8 mnkr.   
 
Gästrike Ekogas personal är anställda av Gästrike återvinnare. Bolaget har tidigare 
haft inhyrd personal, men väljer nu att anställa i stället för att säkra bemanningen 
mer långsiktigt. Det ökar personalkostnaderna med ca 0,5 mnkr. Alla kostnader 
mot Gästrike Ekogas vidarefaktureras och får ingen resultateffekt för förbundet.  
 
Även inom personal har effektiviseringar och besparingar gjorts. Bland annat har 
arbetet med att förbättra våra processer och flöden lett till att vi inte behöver 
återbesätta två personer som går i pension.  
 
 

Avskrivningar 
Avskrivningarna budgeteras till - 20,5 mnkr, vilket är 3,3 mnkr högre än prognosen 
för 2022. Ökningen beror på att förbundet har gjort stora investeringar under 2022 
i framför allt nya omlastningsytor och ny återvinningscentral i Sandviken. Till år 
2023 planeras investeringar för ca 40 mnkr, vilket också påverkar.  
   

Finansnetto 
Det finansiella nettot budgeteras till – 1,3 mnkr. Intäktsräntor består av 
dröjsmålsräntor. Förbundet har inte långfristiga lån utan en checkräkningskredit 
hos Gävle kommun uppgående till 140 mnkr, där ränta utgår för utnyttjat belopp. 
Ränteprognoser erhålls från Gävle kommun och under året har räntesatserna 
redan höjts och inför 2023 budgeteras ytterligare höjning.   

Investeringsbudget och plan 
Investeringsbudgeten för 2023 uppgår till 40,1 mnkr. Inköp av fordon (främst 
lastväxlare och återvinningsfordon) planeras till ett värde av 29,2 mnkr. Flera 
fordon planerades att köpas in år 2022, men sena leveranser gör att de kommer 
först år 2023.  
 
Till återvinningscentralerna planeras investeringar för 3,5 mnkr, förutom löpande 
återinvesteringar planeras ett nytt system för automatisk fakturering av besök från 
företag att installeras för 0,2 mnkr. Nytt skyltsystem på återvinningscentralen i 
Gävle planeras för 0,3 mnkr.  
 
Inventarier och maskiner budgeteras till 7,4 mnkr, bestående av löpande 
investeringar i sopkärl, containrar och komprimatorer.  
 
Till 2024 och 2025 ligger investeringsplanen på 35,7 mnkr (55,7 mnkr) respektive 
20,4 mnkr (100,4 mnkr). I planen för 2024 och 2025 ligger förutom sedvanliga 
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investeringar i fordon, kärl, containrar och övriga förbättringsåtgärder även att 
bygga om återvinningscentralen i Ockelbo för ca 15 mnkr år 2024 (tidig 
uppskattning).  
 
Från 2024 får förbundet det kommunala ansvaret för att införa fastighetsnära 
insamling i våra kommuner. Under åren 2024-2026 kommer stora investeringar att 
behöva göras i främst nya kärl och nya bilar. Vilket insamlingssystem det kommer 
att bli eller hur mycket det kommer att kosta har vi inga kalkyler på ännu. Inga 
beslut är tagna. Det vi vet är dock att det handlar om betydande belopp. För att 
visa att vi behöver beakta stora investeringar de kommande åren och ta höjd för 
det i likviditetsbudget och nyckeltal räknar vi med i planen att investera för 20 
mnkr år 2024 och 20 mnkr år 2025.  
 
Beslut om att bygga en robotsortering togs av styrelsen under vintern 2021. Det 
beslutet innefattade själva anläggningen och inte mark. Omvärldsläget har gjort att 
vi ser fördyrningar och markfrågan är ännu inte löst.  
Nya beräkningar behöver tas fram för att visa om kalkylen fortfarande är lönsam.  
Investeringen är därav uppräknad med uppskattat värde för mark samt grovt 
uppskattade prisökningar. Investeringen beaktas i likviditetsbudget och nyckeltal 
för att visa på dess effekter.  
  
 

 
* Försenad leverans av 3 bilar från 2022, kommer under 2023 
** FNI 20 mnkr/år för kärl och 2 bilar 
*** Krävs ett nytt beslut kring robotsorteringen    
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Likviditetsbudget förbundet 
 

 
 
Förbundet har för år 2022 en total checkräkningskredit på 140 mnkr via Gävle 
kommuns internbank.  
Förbundet har under 2022 gjort stora investeringar och även betalat ut 
aktieägartillskott till dotterbolaget Gästrike Ekogas AB om 20,4 mnkr. 
*Kapitaltillskottet till dotterbolaget GÅ UT AB på 20 mnkr ingår i resultatet efter 
finansiella poster. Kassaflödet från verksamheten uppgår till -2,7 mnkr. 
Checkräkningskrediten planeras att öka med 81 mnkr under 2022.  
 
I budgeten för 2023 planeras investeringar till 40,1 mnkr. Kassaflödet från den egna 
verksamheten beräknas till 23,5 mnkr utifrån budgeterat resultat och 
avskrivningar. Checkräkningskrediten beräknas öka med ytterligare ca 17 mnkr 
under 2023. Utnyttjad checkräkningskredit uppgår då till ca 142 mnkr.  
 
För åren 2024 och 2025 ökar likviditetsbehovet med ytterligare ca 5 mnkr 
respektive 11 mnkr och det är kopplat till kassaflödet och investeringar enligt 
investeringsplanen.  
 
Förbundet har under hösten 2022 fört dialog med Gävle kommuns internbank att 
behov finns att utöka den totala checkräkningskrediten från år 2023 och framåt. 
 
Projekteten om sluttäckningen av deponin för GÅ Utveckling AB, FNI 
(fastighetsnära insamling) och robotsorteringen rapporteras löpande till styrelsen  
och så snart det framkommer mera information eller behov av mer tydlighet,  
kommer uppdaterade kalkyler och likviditetsbudgetar att tas fram.   
 
GÅ Utveckling AB har en checkräkningskredit på 5 mnkr.  
Förbundet har ett borgensåtagande åt Gästrike Ekogas AB som har en kreditlimit 
på 150 mnkr. Detta åtagande uppgår till 51 %, dvs.  76,5 mnkr. 
 
*Beroende på hur och när investeringar för FNI och robotsortering så påverkar det  
likviditeten än mera. Med de antaganden som har tagits med i investeringsplanen 

Tusentals kronor (Tkr) Prognos 2 Budget Plan Plan
2022 2023 2024 2025

Resultat efter finansiella poster * -19 900 3 000 8 000 8 000
Avskrivningar 17 228 20 506 22 712 23 736
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 672 23 506 30 712 31 736

Investeringar i anl.tillgångar -58 232 -40 100 -35 700 -20 400
Aktieägartillskott Ekogas -20 400
Investeringar FNI och Robot ** -20 000 -80 000
Kassaflöde från investering och finansiering -78 632 -40 100 -35 700 -20 400

Årets förändring av likvida medel -81 304 -16 594 -4 988 11 336
Likvida medel vid årets början -43 831 -125 135 -141 729 -146 717

Likvida medel vid årets slut (basinvesteringar) -125 135 -141 729 -146 717 -135 381
**Likvida medel vid årets slut (inkl.FNI och Robot) -125 135 -141 729 -166 717 -235 381
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 påverkas checkräkningskrediten med motsvarande investeringskostnader och  
tillkommande räntekostnader. Utgångspunkten är att investeringarna i FNI ska vara  
kostnadstäckande och investeringen i robotsortering ska vara lönsam, därav har 
ingen driftsbudget tagits med i denna ekonomiska plan.  
 
 

Ekonomiska nyckeltal 
 
Med anledning av att det prognostiserade resultatet för förbundet påverkas av 
kapitaltillskottet till GÅ UT AB på 20 mnkr påverkas även nyckeltalen kraftigt. 
Innan kapitaltillskottet prognostiserades soliditeten till 29,6 % i förbundet och 19,6 
% i koncernen. Nu ser soliditeten i stället ut att landa på 21,5 % i förbundet och 15,8 
%. Det innebär att varken förbundet eller koncernen når upp till något av målen. 
Den ekonomiska planen är lagd utifrån att nyckeltalen ska nås igen till år 2025.  
 
Det budgeterade resultatet uppgår till 3,0 mnkr, vilket ger en resultatmarginal på 
1,0 %. Soliditeten bedöms hamna på 21,1 % och skuldsättningsgraden bedöms 
uppgå till 3,7. De lägre nivåerna på nyckeltalen är en effekt av att eget kapital inte 
växer i relation mot den takt som skuld- och tillgångssidan växer.  
 
Resultatmarginalen planeras att ligga på 2,6 % år 2024 och 2,5 % år 2025, vilket 
behövs för att klara en god ekonomisk hushållning.  
 
Det tuffa ekonomiska läget med kraftiga kostnadsökningar påverkar hela 
verksamheten, detta trots interna effektiviseringar och besparingar på över 10 
mnkr (4%). Även avsättningen för sluttäckningen av deponin i GÅ Utveckling 
påverkar nyckeltalen i förbundet genom att den behöver indirekt finansieras 
genom bidrag från förbundet som påverkar både resultatet och likviditeten. GÅ 
Utveckling AB inte har eget kapital eller egen likviditet att klara av det själv.  
 
Planen är att återställa och nå samtliga ekonomiska mål igen inom några år. 
Soliditeten och skuldsättningsgraden i förbundet kan behöva ytterligare ett par år 
att återställa, men anses motiverat då planen visar tydligt att det är på rätt väg.   
 
Tabell 1. Nyckeltal förbundet exkl. påverkan av FNI och robotsortering 

 
 
Effekterna av FNI och robotsortering är inte medtagna i tabell 1, utan redovisas i 
tabell 2. Detta för att visa på effekterna och vikten av att hitta en finansiering som 
inte gör förbundet framtung innan de investeringarna är i drift och inbringar 
intäkter. Förbundet har inte förmågan med dagens förutsättningar att klara satta 
målnivåer. Här behövs således löpande dialoger med ägarna och framtagande av 

Prognos 2 Budget Plan Plan

2022 2023 2024 2025
Resultatmarginal (mål > 1-2 %) - 1,0% 2,6% 2,5%
Soliditet, mål > 30% 21,5% 21,1% 22,8% 25,7%
Skuldsättningsgrad, mål < 2,3 ggr 3,7 3,7 3,4 2,9
Soliditet koncern, mål > 20 % 15,8% 15,8% 17,7% 20,4%
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nya finansieringsplaner så snart mer information finns tillgänglig. Vi vet tex. inte 
om det kommer att finnas finansieringslösningar via tex. producenterna eller om 
det är kommunerna själva som behöver stå för alla investeringar kopplade till FNI.  
 
 
Tabell 2. Nyckeltal förbundet år 2024 och 2025 inkl. antagande om påverkan av FNI 
och robotsortering.  
 

 
Antagande om investeringar i FNI 20 mnkr år 2024, FNI 20 mnkr år 2025 + robot 60 mnkr år 
2025, enligt investeringsplan. Givet dagens förutsättningar kommer soliditeten att sjunka än 
mer och skuldsättningsgraden att öka. Målen för de nyckeltalen kommer inte att nås. Nya 
finansieringsplaner som klarar målnivåerna för nyckeltalen behöver tas fram så snart mera 
information finns tillgänglig.  
 
 
 
  

Prognos 2 Budget Plan Plan

2022 2023 2024 2025
Resultatmarginal (mål > 1-2 %) 2,6% 2,5%
Soliditet, mål > 30% 21,1% 18,5%
Skuldsättningsgrad, mål < 2,3 ggr 3,7 4,1
Soliditet koncern, mål > 20 % 16,6% 15,4%
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Ekonomisk plan 2023-2025 
Det finns osäkerheter kring hur ekonomin kommer att se ut på sikt för förbundet.  
Vi ser stora svängningar på marknaden och i omvärlden vad gäller främst 
drivmedel, behandlingspriser, inflation/index, miljöavgifter och räntor som har 
stor påverkan på förbundets ekonomi. När kostnaderna ökar kraftigt och när 
merparten är kostnader som förbundet inte kan påverka, får det stora ekonomiska 
konsekvenser. Våra taxeintäkter styrs och sätts av kommunerna och ingen årlig 
indexering eller höjning sker med automatik. I planen utgår förbundet från 
information om omvärlden som finns när planen läggs och parerar för lämpliga 
åtgärder i antaganden nedan.  
 
Effekten av FNI (fastighetsnära insamling) och övergången till kommunalt ansvar 
är inte medtaget i den ekonomiska planen men grundförutsättningarna är att det 
ska vara kostnadstäckande.  
 
Effekten av robotsorteringen är inte medtagen i den ekonomiska planen, detta 
med anledning av ökade investeringskostnader och att markfrågan inte är löst än. 
Nya kalkyler behöver tas fram och blir det en lönsam investering kommer den tas 
med i framtida planer.  
 
Verksamheten i förbundet antas drivas på motsvarande sätt som budgetåret 2023 
med hänsyn till följande antaganden för åren 2024–2025:   
 
• Resultatmarginalen är 1,0 % år 2023. För att klara god ekonomisk hushållning 

över tid, höjs resultatmarginalen till 2,6 % till år 2024 och 2,5 % till år 2025. 
• Volymökning av avfallstaxorna planeras till 0,5 %.  
• Övriga justeringar av taxan för åren 2024–2025 planeras till 3,5 % för år 2024 

och 3,3 % till år 2025. Har tagits i diskussion tillsammans med styrelsen. 
• Verksamhetsintäkterna höjs i planen med 5 %. De avser intäkterna för ÅVC och 

marknad. Målet är att behålla nuvarande marknad och en prisökning enligt 
index planeras. Intäkterna för metall kan vi inte prognostisera utan utgår från 
samma nivå som i budget med samma uppräkning 5 %. 

• Övriga intäkter höjs i planen med 5 %.  
• Produktionskostnaderna har ökat kraftigt under 2022 och inför 2023 och hur 

utvecklingen kommer att se ut framåt är svårt att sia om. Antagande om 5% i 
planen för år 2024 och 2025, vilket är en lägre nivå än 2023, men något högre 
än åren innan 2022. Anledningen är trenden de senaste åren att 
behandlingspriserna och miljöavgifterna ökar, främst för restavfall och 
brännbart. Även inköp av papperssäckar ökar kraftigt. Entreprenadindex höjs 
och är kopplat mycket till ökade drivmedelspriser. De kommande åren gör 
effekten av bättre utsortering och minskade behandlingsvolymer att 
behandlingskostnaderna inte stiger i samma takt som de annars skulle ha gjort. 

• Övriga rörelsekostnader räknas upp med något höjd inflation till 5 %. (inflationen 
i september 2022 = 9,7 %, kopplat mycket till energipriser, drivmedel och frakter) 

• Personalkostnaderna för 2023 bedöms lönerevision till 3,5 %, för 2024 och 2025 
utgår vi från en mer normal utveckling på 2,5 %. Inga övriga ökningar planeras. 

• Avskrivningar och finansnetto justeras enligt investeringsplan och 
finansieringsbehov samt ränteläge. 
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• Effektiviseringskrav på 4 % ingår redan i budget 2023. Effektiviseringskrav på 
2,0 % planeras för åren 2024 och 2025. 

Resultaträkningar 2023–2025 
Givet förutsättningarna och antagandena ovan kommer resultatet för förbundet att 
se ut enligt nedan. 
 
 

 
 
*volymökning antas utgöra 0,5 % år 2024 och 2025. Övriga taxejusteringar 3,5 % år 2024 och 
3,3 % år 2025.   
**Enligt investeringsplanen exklusive investeringar i FNI och robotsorteringar. FNI antas som 
enligt förutsättningarna i förordningen att det ska vara kostnadstäckande. En investering i 
robotsortering antas vara lönsam.  
***effektiviseringar med över 4 % ingår redan i lagd budget. 2 % för åren 2024-2025 
 
 
 
 
 
 
  

Tkr 2023 2024 2025

Budget Plan Plan

Taxeintäkter 213 418 *se not 221 955 230 389
Verksamhetsintäkter 78 091 5,0% 81 996 86 095
Sidointäkter 1 949 5,0% 2 031 2 159
Summa intäkter 293 458 305 982 318 643
Produktionskostnader -80 497 5,0% -84 522 -88 748
Bruttoresultat 212 961 221 460 229 895
TG 1 73 % 72 % 72 %
 

Övriga kostnader -71 860 5,0% -75 453 -79 226
Personalkostnader -116 263 2,5% -119 170 -122 149
Avskrivningar -20 506 Enl.plan ** -22 712 -23 736
Rörelseresultat 4 332 4 125 4 785
TG 2 1,5 % 0 % 0 %
 

Finansnetto -1 332 Enl.plan -1 925 -2 785
Effektiviseringar *** 2,0% 5 800 6 000
Årets resultat före justering 3 000 8 000 8 000
TG 3 1,0 % 2,6 % 2,5 %
Resultat efter justering 8 000 8 000
Resultatmarginal mål 2% 2,6 % 2,5 %

Justeringar
%/plan
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Tabell. Koncernen resultat 
 

 
 
De helägda dotterbolagen planerar att redovisa ett resultat kring -0,2 mnkr under 
perioden. Noteras bör att GÅ Utveckling AB kommer redan till årsbokslutet för år 
2022 att göra en avsättning och boka upp en skuld motsvarande kostnaderna för 
att sluttäcka en deponi i Forsbacka. Alla effekter av den avsättningen antas att tas 
med i årsbokslutet 2022. Eftersom projektet är i tidigt skede är inte alla 
konsekvenser beräknade än. Projektstatus rapporteras till styrelsen löpande och 
nya förutsättningar kan göra att den ekonomiska planen kan komma att justeras.   
 
Gästrike Ekogas AB ingår med 51 % i koncernen. Beslut om budget antas av 
bolagets styrelse i december 2022. Preliminär budget är +0,3 mnkr för år 2023, 
första året med ett positivt budgeterat resultat. Långtidsprognosen är inte klar vid 
skrivandet av förbundets ekonomiska plan, men givet trenden de senaste åren om 
fortsatt försiktig ökad produktion och försäljning samt kostnadseffektiviseringar 
antas en försiktig positiv utveckling av resultatet.  
 
 

Tkr Budget Plan Plan
Koncern 2023 2024 2025
Förbundet 3 000 8 000 8 000
GÅ Utveckling AB 100 % -200 -200 -200
GÅ Tillsammans AB 100 % -20 -20 -20
Gästrike Ekogas AB, 51 % 150 1 000 1 000
Resultat 2 930 8 780 8 780
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