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§ 67 Fastställande av dagordning
 

 

Beslut

Dagordningen fastställställs utan tillägg. 
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§ 68 Föregående protokoll
 

Beslut

Styrelsen har tagit del av föregående sammanträdesprotokoll och inga synpunkter 
framkommer.
 
Sammanfattning  

Ordförande ställer frågan om det finns synpunkter på protokollet från styrelsens 
sammanträde 2022-09-09, §§ 49-66.

Beslutsunderlag 

-Protokoll Gagnefs Teknik AB 2022-09-09, §§ 49-66. 
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§ 69 Uppdragsprotokoll
 
 
Inga ärenden finns att rapporter. 
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§ 70 Styrelsens arbetsordning
 

Beslut

Styrelsens arbetsordning fastställs förtiden 1 januari 2023 till 31 december 2023.

Sammanfattning
Arbetsordningen fastställs årligen på styrelsens sista sammanträde för året att gälla 
kommande år.

Beslutsunderlag

-Styrelsens arbetsordning 2021-12-02 

 

Bilaga 
- Styrelsens arbetsordning 2022-12-01 
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§ 71 VD-instruktion
 

Beslut

Styrelsen antar VD-instruktion med föreslagna kompletteringar.

Sammanfattning
VD-instruktionen antas årligen av bolagets styrelse.
 
Antagna revideringar:
 
-VD undertecknar delårsrapport sedan den föredragits i styrelsen. 
  Punkten stryks då ovanstående inte utförs.
 
-att verkställa styrelsens beslut.  
 Punkten förtydligas enligt nedan. 
-att verkställa, förmedla och följa upp styrelsens beslut 
 
-att placera bolagets likvida medel
Punkten stryks då ovanstående inte utförs. 
 
Punkten nedan tillförs. 
-att uppta och omsätta lån enligt för bolaget gällande regler

Beslutsunderlag

-VD-instruktion 2021-12-02

Bilaga 

-VD-instruktion 2022-12-01 
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§ 72 Sammanträdesdatum 2023 
 

 
Beslut
Styrelsen beslutar att anta föreslagna sammanträdesdatum för år 2023 avseende 
styrelsemöten och beredningar. 
 

Beslutsunderlag
- Sammanträdesdatum 2023

Bilaga 
-Sammanträdesdatum 2023 
 
Skickas till  
- Ägarkommunerna 
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§ 73 Ekonomi 2022
 

Beslut
Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning 
Ekonomichef informerar om nuläget i bolagets ekonomi baserat på bilagt 
underlag. 

Beslutsunderlag
-Ekonomi 2022 GTAB 22-10-31
 
Bilaga 
-Ekonomi 2022 GTAB 22-10-31 
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§ 74 Omsättning lån och nya lån
 

Beslut

Styrelsen beslutar att inget behov av upplåning finns i nuläget.
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§ 75 Planerade effektiviseringar

 
Beslut
Styrelsen har tagit del av informationen.  
 

Sammanfattning
-Energieffektivisering:
VD redogör för att en översyn av bolagets energiförbrukning är under 
genomförande i syfte att tydligare kunna identifiera de objekt (vattenverk, 
reningsverk, pumpstationer osv.) som utgör de största energiförbrukarna och 
upprätta insatser i syfte att minska förbrukningen. Befintliga avtal kopplade till 
energi kommer att ses över. 
 
-Kostnader Avfall: 
Flera faktorer bidrar till att driva avfallstaxan bland annat stigande 
förbränningskostnader, ökande kostnader för utsläppsrätter, transportkostnader 
m.m.  
 
En riktad kommunikationsinsats planeras att genomföras i samverkan mellan 
DVA och ägarkommunerna i syfte att informera kunderna gemensamt om vad 
som driver taxorna och hur kunderna själva kan påverka sin avgift genom att 
bland annat förbättra sorteringen av förpackningar.  

AO-chef Avfall informerar om att Kils kommun i Värmland lyckats reducera sina 
förbränningskostnader med 80% bland annat genom en strategisk omplacering av 
sorteringsbehållare på ÅVC.
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§ 75 Elprisstöd

 
Beslut
Styrelsen har tagit del av informationen.  
 

Sammanfattning
VD informerar om nuvarande elförbrukning kopplat till respektive teknikbolag 
och den beräknade ersättning i form av elprisstöd som kan förväntas under 
inledningen av år 2023. Bolaget har inlett ett arbete med att se över 
elförbrukningen och gällande avtal. Kostanden för el utgör i dagsläget den största 
delen av bolagets produktionskostnader.
 

Beslutsunderlag 
- Elprisstöd - Teknikbolag 
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§ 76 Pågående projekt
 

Beslut
Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning 
Projektchef informerar om pågående projekt inom Gagnefs kommun.
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§ 77 Kretsloppsplan

 
Beslut
Styrelsen beslutar att utse bolagets ordförande att representera styrelsen i 
Kretsloppsplanens politiska referensgrupp.

Styrelsen har i övrigt tagit del av informationen.

Sammanfattning
Strateg Avfall redogör för lagkravet i Miljöbalken om att respektive kommun från 
år 2023 ska upprätta en renhållningsordning bestående av en Kretsloppsplan 
(tidigare kallad Avfallsplan) och tillhörande föreskrifter. Kretsloppsplanen 
kommer att sträcka sig från 2023-2030 och bestå av både regionala och lokala mål 
och åtgärder inom avfallsområdet. Planen kommer att beslutas av respektive 
kommuns Kommunfullmäktige. Genomförandet av planen kommer att följas upp 
under löptiden i syfte att säkerställa att planen blir verkstad.
 
DalaAvfall har etablerat ett samarbete avseende utformningen av de kommunala 
Kretsloppsplanerna och inrättat ett flertal arbetsgrupper med olika målområden 
som fokus, i syfte att bidra i planarbetet. 
 
Representanter från respektive kommun i form av både tjänstemän och politiker 
ingår i arbetsgrupperna i syfte att skapa engagemang i planearbetet och även i 
genomförandeskedet. 

En politiks referensgrupp kommer att tillsättas i arbetet och utgöras av en 
representant från respektive styrelse och en från respektive kommunstyrelse. 
 

Beslutsunderlag
-Kretsloppsplan Styrelsemöte Gagnef 221201
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§ 78 Risk- och internkontroll
 

Beslut
VD informerar om risker inom bolaget verksamhet.
 
Sammanfattning
VD informerar om risker inom bolaget verksamhet.
 
Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA: 
Arbetsmiljöverket har den 24/11 utfört en föranmäld inspektion kopplat till OSA, 
i syfte att förebygga ohälsa.
Bolaget systematiska arbetsmiljöarbete ser i huvudsak bra ut men en brist har 
noterats kopplat till att specifikt säkerställa chefers arbetsmiljö i form av 
arbetsbelastning och mående. Bristen kommer att kunna åtgärdas genom att 
inledningsvis genomföra en medarbetarundersökning som specifikt riktar sig till 
chefer. 
 
Beslutstödsystem Insikt: 
Rättviks kommuns bolagskoncern har infört Insikt ett system i syfte att framställa 
ekonomiska rapporter och därmed skapa en enhetlig rapportering inom 
koncernen. Systemet är tänkt att omfatta även Rättvik Vatten och Avfall AB.  
 
Ekonomichef på DVA ser positivt på systemet i sig, men ser att 
ekonomiavdelningens effektivitet kommer att påverkas negativt om ett av bolagets 
teknikbolag förväntas ha ett avvikande systemstöd för rapportering.  
Ska ett systemstöd nyttjas, bör detta ske enhetligt för alla DVA:s bolag. 
Systembyten måste ske långsiktigt för att kunna budgeteras och resurssättas.  
 
Det råder samsyn i styrelsen om att avvakta införande av Insikt. 
 
Krisberedskap, beredskapsplan VA - status: 
Arbetet med revidering av bolagets beredskapsplan fortgår i samarbete mellan 
DVA och representanter för ägarkommunerna i syfte att kunna upprätthålla 
framför allt en vattenförsörjning vid händelse av kris. 
 
Frågan om krisberedskap och krismaterial kommer att lyftas ytterligare med 
respektive kommunchef kopplat till framtida hantering/fördelning av 
beredskapsmaterial vid parallella händelser i ägarkommunerna m.m. 
 
Dialog kommer även att föras inom DalaVA och även med MSB.
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Säkerhetsklassning och skalskydd:
En utredning kopplat till bolagets anläggningar och dess skalskydd har 
genomförts.  
Ett arbete pågår med att uppgradera säkerheten enligt framtagen åtgärdslista.  
 
En utredning pågår kopplat till DVA och säkerhetsklassning av bolaget. 
 

Beslutsunderlag
- Risk och internkontroll 2022-11-30
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§ 79 Driftrapporter

 

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning
Driftrapporter har distribuerats skriftligen för styrelsen att ta del av.

Beslutsunderlag

- Driftrapporter GTAB Avfall, 2022-11-22
- Driftrapporter GTAB VA, 2022-12-01

Bilagor

- Driftrapporter GTAB Avfall, 2022-11-22
- Driftrapporter GTAB VA, 2022-12-01
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§ 80 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar att i enlighet med Dala Vatten och Avfall AB:s styrelsebeslut 
genomföra ett utskick i samband med kommande fakturering i syfte att informera 
om kommande taxeökningar och redogöra för vad som föranleder dessa.

I övrigt tar styrelsen informationen till protokollet.

Sammanfattning

VA-organisation:
VD informerar om att en ny VA-organisation inrättas från och med den 1/12.  
 
Tidigare har en annonsering av tjänsten Affärsområdeschef VA genomförts men 
utan att rekryteringen gett ett önskat resultat. Med anledning av detta har istället 
en ny VA organisation utformats utan Affärsområdeschef.   
En ny avdelning Planering & Utredning har inrättats och affärsområde VA består 
därmed av fyra avdelningar Produktion, Nät, Projekt och Planering & Utredning. 
Respektive avdelningschef kommer att utgöra ledningsgrupp VA i syfte att skapa 
ett utökat samarbete avdelningarna emellan. Respektive chef har tydliga 
rollbeskrivningar och eget budgetansvar. 
Utvärdering av organisationen kommer att ske.

Taxor 2023:
Ett utskick kommer att ske i samband med kommande fakturering i syfte att 
informera bolagets kunder om kommande taxeökningar kopplat till VA och 
Avfall. I utskicket kommer en redogörelse att göras kopplat till vilka faktorer som 
driver respektive taxeökning.
 
Parallellt arbetar en projektgrupp med att planera en kommunikationsinsats i 
samverkan mellan DVA och ägarkommunerna i syfte att informera kunderna 
gemensamt om vad som driver taxorna och hur kunderna själva kan påverka sin 
avgift. Filmer, bilder och texter kommer att tas fram och publiceras bland annat 
på webbplatser, i appen och på ÅVC.
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Exempelvis kan avgiften avseende avfall minskas genom förbättrad sortering och 
därmed utökat hämtningsintervall. Ökad utsortering bidra till minskad 
förbränning av material som istället kan återvinnas, minskade transporter och 
minskade utsläpp.
 

Beslutsunderlag
- DVA Org. VA och KS 2022-11-30
- Kommunikationsplan Taxor 2023 
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§ 81 Information till ägarna

 

Beslut

Protokollet skickas för information till Gagnefs kommuns kommunstyrelse. 




