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§ 3 Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter
KS 2020/203

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva
gällande renhållningsordning från och med 2022-03-01.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-03-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 (§ 284/2021) att återremittera ärendet om nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun till samhällsbyggnadsnämnden för att nämnden skulle
utreda möjlig samverkan med andra aktörer.
Samhällsbyggnadsnämnden har därefter 2021-12-16 fattat två beslut (§ 181/2021 och § 183/2021).
Nämnden har dels beslutat att uppdra åt förvaltningen att utföra utredning kring samverkan med
andra aktörer i avfallsfrågor dels beslutat att föreslå kommunfullmäktige att upphäva gällande
renhållningsordning från och med 2022-03-01 dels att anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms
kommun att träda i kraft 2022-03-01.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut § 182/2021, att bl.a. föreslå kommunfullmäktige besluta att
anta nya avfallsföreskrifter, framgår bl.a. följande. Nämndens utredning av möjlig samverkan med
andra aktörer behandlas av nämnden i ett särskilt ärende. Nämnden bedömer att beslut om nya
avfallsföreskrifter behöver fattas oberoende av beredning och beslut utifrån den utredningen.
Vidare framgår bl.a. följande av nämndens beslut § 181/2021, att uppdra åt förvaltningen att utföra
en utredning kring samverkan med andra aktörer i avfallsfrågor. Nämnden går vidare med sitt
förslag om införande av nya avfallsföreskrifter och taxor då riskerna att inte implementera separat
matavfallsinsamling är för stor för att avvakta, såväl lagmässigt som leveransmässigt.
Implementering för omställning att sortera matavfall separat tar tid både för Tidaholm som för en
eventuell samarbetspartner. Nämnden ser samverkan som ett verktyg i att hantera kommunens
framtida ekonomi och kvalitet.
Enligt 3 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) ska kommunen tillhandahålla ett system för att
samla in matavfall från hushåll som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort
matavfallet skilt från annat avfall. Bestämmelsen ska tillämpas första gången i fråga om avfall som
samlas in efter utgången av december 2023. Det framgår av enhetschef VA /avfall Karin Steens
tjänsteskrivelse 2021-12-07, som ligger till grund för beslutet om utredning av samverkan, att det
idag inte finns något svar på vilka sanktioner som ställs mot kommuner som inte uppfyllt
uppdraget. Oavsett om sanktioner kan bli aktuella eller inte måste Tidaholms kommun dock
självklart uppfylla de krav som finns i de lagar och förordningar som gäller för kommunens
verksamheter.
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Enligt 15 kap. 42 § miljöbalken ska avfallsföreskrifter samrådas i minst fyra veckor innan antagande
av kommunfullmäktige, vilket gjordes under våren 2020 genom information på kommunens
webbplats, utställning och genom utskick till berörda myndigheter och fastighetsinnehavare som
kan ha ett väsentligt intresse. Synpunkter som inkom under samrådstiden åtgärdades och
redovisas i samrådsredogörelsen.
De ändringar som gjorts sedan de ursprungliga förslaget 2020 är av en sådan begränsad omfattning
att de inte behöver ställas ut igen för ett nytt samråd, enligt 15 kap. 44 § miljöbalken.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
upphäva gällande renhållningsordning från och med 2022-03-01.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-03-01.

Beslutsunderlag












Ordförandes signatur

Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2022-01-03.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 182/2021 ”Beslut om antagande av nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2021-12-16.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 181/2021 ”Beslut om utredning kring samverkan
med andra aktörer i avfallsfrågor”, 2021-12-16.
Tjänsteskrivelse ”Förslag till nya Avfallsföreskrifter”, enhetschef VA/Avfall, Karin
Steen, 2021-12-09.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om utredning kring samverkan med andra aktörer i
avfallsfrågor”, enhetschef VA/Avfall, Karin Steen, 2021-12-07.
Kommunstyrelsens beslut § 284/2021 ”Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter
för Tidaholms kommun”, 2021-11-24.
Förslag till nya Avfallsföreskrifter, 2021-09-27.
Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter, 2020-04-02.
Sändlista samråd avfallsföreskrifter, 2020-04-02.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30/2020 ”Beslut om samråd för reviderade
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-02-27.
Gällande avfallsföreskrifter benämnda ”Renhållningsordning”, senast reviderade 201303-25.
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2020/203
2022-01-03
Handläggare: Jenny Beckman, Kommunjurist

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse- Beslut om antagande av nya
avfallsföreskrifter
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
upphäva gällande renhållningsordning från och med 2022-03-01
anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-03-01.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 (§ 284/2021) att återremittera ärendet om nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun till samhällsbyggnadsnämnden för att nämnden skulle
utreda möjlig samverkan med andra aktörer.
Samhällsbyggnadsnämnden har därefter 2021-12-16 fattat två beslut (§ 181/2021 och § 183/2021).
Nämnden har dels beslutat att uppdra åt förvaltningen att utföra utredning kring samverkan med
andra aktörer i avfallsfrågor dels beslutat att föreslå kommunfullmäktige att upphäva gällande
renhållningsordning från och med 2022-03-01 dels att anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms
kommun att träda i kraft 2022-03-01.

Utredning
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut § 182/2021, att bl.a. föreslå kommunfullmäktige besluta att
anta nya avfallsföreskrifter, framgår bl.a. följande. Nämndens utredning av möjlig samverkan med
andra aktörer behandlas av nämnden i ett särskilt ärende. Nämnden bedömer att beslut om nya
avfallsföreskrifter behöver fattas oberoende av beredning och beslut utifrån den utredningen.
Vidare framgår bl.a. följande av nämndens beslut § 181/2021, att uppdra åt förvaltningen att utföra
en utredning kring samverkan med andra aktörer i avfallsfrågor. Nämnden går vidare med sitt
förslag om införande av nya avfallsföreskrifter och taxor då riskerna att inte implementera separat
matavfallsinsamling är för stor för att avvakta, såväl lagmässigt som leveransmässigt.
Implementering för omställning att sortera matavfall separat tar tid både för Tidaholm som för en
eventuell samarbetspartner. Nämnden ser samverkan som ett verktyg i att hantera kommunens
framtida ekonomi och kvalitet.
Enligt 3 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) ska kommunen tillhandahålla ett system för att
samla in matavfall från hushåll som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort
matavfallet skilt från annat avfall. Bestämmelsen ska tillämpas första gången i fråga om avfall som
samlas in efter utgången av december 2023. Det framgår av enhetschef VA /avfall Karin Steens
tjänsteskrivelse 2021-12-07, som ligger till grund för beslutet om utredning av samverkan, att det
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idag inte finns något svar på vilka sanktioner som ställs mot kommuner som inte uppfyllt
uppdraget. Oavsett om sanktioner kan bli aktuella eller inte måste Tidaholms kommun dock
självklart uppfylla de krav som finns i de lagar och förordningar som gäller för kommunens
verksamheter.
I tjänsteskrivelsen 2021-12-07 görs en genomgång av vad en utredning om samverkan bör
innehålla samt en bedömning av tidsåtgången för en sådan utredning. Förvaltningen beräknar att
en sådan utredning förväntas ta 240 timmar i anspråk. Dessutom finns en osäkerhetsfaktor
gällande själva tidsplanen eftersom den kommer behöva involvera interna processer hos tänkta
samarbetspartners.
Av tjänsteskrivelsen framgår även de investeringskostnader och uppstartskostnader som är
planerade till 2022 och 2023, för det fall matavfallsinsamling ska implementeras. Om ett senare
beslut skulle leda till att investerad utrustning är felaktig, t.ex. genom att samverkanspartnern har
ett annat system bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att såväl sopbil som kärl är av typ som
är attraktiva på andrahandsmarknaden och ett värsta scenario skulle i sådana fall vara en
ekonomisk förlust på maximalt 1 MSEK. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer dock även att
investeringarna kan återanvändas även av en kommande samverkanspart.
Av tjänsteskrivelsen 2021-12-09 av enhetschef VA/avfall Karin Steen framgår de huvudsakliga
ändringarna i avfallsföreskrifterna.
Enligt 15 kap. 42 § miljöbalken ska avfallsföreskrifter samrådas i minst fyra veckor innan antagande
av kommunfullmäktige, vilket gjordes under våren 2020 genom information på kommunens
webbplats, utställning och genom utskick till berörda myndigheter och fastighetsinnehavare som
kan ha ett väsentligt intresse. Synpunkter som inkom under samrådstiden åtgärdades och
redovisas i samrådsredogörelsen.
De ändringar som gjorts sedan de ursprungliga förslaget 2020 är av en sådan begränsad omfattning
att de inte behöver ställas ut igen för ett nytt samråd, enligt 15 kap. 44 § miljöbalken.

Barnrättsbedömning
En tidigare instans har redan gjort en relevant barnrättsbedömning.

Utredningens slutsatser
Av underlaget till samhällsbyggnadsnämndens beslut (tjänsteskrivelse 2021-12-09 av enhetschef
VA/avfall Karin Steen) framgår att för att innehållet i kommunens avfallsföreskrifter ska uppfylla
aktuell lagstiftning, nationella mål och en avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki samt vara
ett tydligt redskap i dialog med kommunens invånare och fastighetsägare är en revidering helt
nödvändigt.
Förvaltningen anser att det framgår av samhällsbyggnadsnämndens beslut och underlag till dessa
att nya avfallsföreskrifter behöver antas under tiden som utredningen genomförs. Tidaholms
kommun riskerar annars att inte hinna genomföra de förberedelser och förändringar som måste
genomföras för att uppfylla de krav som finns på avfallshanteringen.
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Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att upphäva
gällande renhållningsordning och anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun.

Beslutsunderlag











Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 182/2021 ”Beslut om antagande av nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2021-12-16.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 181/2021 ”Beslut om utredning kring samverkan
med andra aktörer i avfallsfrågor”, 2021-12-16.
Tjänsteskrivelse ”Förslag till nya Avfallsföreskrifter”, enhetschef VA/Avfall, Karin
Steen, 2021-12-09.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om utredning kring samverkan med andra aktörer i
avfallsfrågor”, enhetschef VA/Avfall, Karin Steen, 2021-12-07.
Kommunstyrelsens beslut § 284/2021 ”Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter
för Tidaholms kommun”, 2021-11-24.
Förslag till nya Avfallsföreskrifter, 2021-09-27.
Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter, 2020-04-02.
Sändlista samråd avfallsföreskrifter, 2020-04-02.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30/2020 ”Beslut om samråd för reviderade
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-02-27.
Gällande avfallsföreskrifter benämnda ”Renhållningsordning”, senast reviderade 201303-25.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-12-16

Samhällsbyggnadsnämnd

2020/124

§ 182 Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter för Tidaholms
kommun
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
o upphäva gällande renhållningsordning från och med
2022-03-01,
o anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2022-03-01.
Sammanfattning av ärendet
Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för
avfallshanteringen. Den ska ge kommuninvånarna och verksamheterna i
kommunen förutsättningar för en bra avfallshantering samtidigt som
kommunen uppfyller aktuell lagstiftning, nationella mål och bidrar till
avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Den ska även bidra till att
minska avfallets mängd och farlighet och styra mot ökad återvinning.
Kommunens renhållningsordning ska bestå av två delar; avfallsplan och
avfallsföreskrifter. Dessa ska ses över och uppdateras vid behov. Första
steget är nya avfallsföreskrifter, steg två är en revidering av avfallsplanen.
Enligt miljöbalken ska avfallsföreskrifterna antas av kommunfullmäktige innan
de kan ersätta de nu gällande lokala föreskrifterna (benämnda
renhållningsordning).
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 att återremittera upprättat förslag på
nya avfallsföreskrifter med motivering att nämnden ska utreda möjlig
samverkan med andra aktörer. Denna utredning behandlas av nämnden i ett
särskilt ärende, då beslut om nya avfallsföreskrifter bedöms behöva fattas
oberoende av beredning och beslut avseende utredningen.
Nämnden föreslår därmed antagande av nya avfallsföreskrifter enligt tidigare
förslag, utan några justeringar eller ändringar.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
o upphäva gällande renhållningsordning från och med
2022-03-01,
o anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2022-03-01.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till nya Avfallsföreskrifter”, enhetschef
VA/Avfall, Karin Steen, 2021-12-09.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 284/2021 ”Beslut om antagande av nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2021-11-24.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-12-16

Samhällsbyggnadsnämnd

✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 141/2021, ”Beslut om
antagande av nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”,
2021-10-21.
✓ Förslag till nya Avfallsföreskrifter, 2021-09-27.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 148/2020 ”Beslut nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-12-16.
✓ Samhällsbyggnadsnämnden beslut § 134/2020 ”Beslut om uppdrag
kring vidare utredning och framtagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun”, 2020-10-29.
✓ Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter, 2020-04-02.
✓ Sändlista samråd avfallsföreskrifter, 2020-04-02.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30/2020 ”Beslut om samråd för
reviderade avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-02-27.
✓ Gällande avfallsföreskrifter benämnda ”Renhållningsordning”, senast
reviderade 2013-03-25.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-12-16

Samhällsbyggnadsnämnd

2021/632

§ 181 Beslut om utredning kring samverkan med andra aktörer i
avfallsfrågor
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra förvaltningen att utföra
utredning kring samverkan med andra aktörer i avfallsfrågor.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har återremitterat ärende om taxor respektive föreskrifter
inom avfallsområdet med motiveringen att samhällsbyggnadsnämnden ska
utreda möjlig samverkan med andra aktörer inom avfallsområdet.
Nämnden tolkar kommunstyrelsens beslut som att utredningen avses att
genomföras med befintliga resurser samtidigt som normal verksamhet med
tillhörande projekt drivs.
Givet ovan avser nämnden att gå vidare med förslag om införande av nya
avfallsföreskrifter och taxor, då riskerna såväl lagmässigt som
leveransmässigt att inte implementera separat matavfallsinsamling är för stora
för att avvakta. Implementering för omställning att sortera matavfall separat tar
tid både för Tidaholm som för en eventuell samarbetspartner.
Samhällsbyggnadsnämnden ser samverkan som ett verktyg i att hantera
kommunens framtida ekonomi och kvalitet. Därför är det viktigt att varje
samverkan som ingås hänger ihop med en långsiktig strategi och därmed
krävs en fullständig utredning med helhetssyn.
Nämnden beslutar därför att uppdra förvaltningen att utföra utredning kring
samverkan med andra aktörer i avfallsfrågor.
Förslag till beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
uppdra samhällsbyggnadsnämnden att utföra utredning kring
samverkan med andra aktörer under förutsättning att förslag på ny
avfallstaxa och nya avfallsföreskrifter antas.
 Roger Lundvold (KD) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att uppdra förvaltningen att utföra utredning kring samverkan med
andra aktörer i avfallsfrågor.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar
enligt Lundvolds förslag.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om utredning kring samverkan med andra
aktörer i avfallsfrågor”, enhetschef VA/Avfall, Karin Steen, 2021-12-07.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-12-16

Samhällsbyggnadsnämnd

✓ Kommunstyrelsens beslut § 284/2021 ”Beslut om antagande av nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2021-11-24.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 285/2021 ”Beslut om antagande av taxa
för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2021-11-24.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-12-09
Ärendenummer
2020/124

Samhällsbyggnadsnämnden

Karin Steen
0502-60 60 79
karin.steen@tidaholm.se

Förslag till nya Avfallsföreskrifter
Ärendet
Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för
avfallshanteringen. Den ska ge kommuninvånarna och verksamheterna i
kommunen förutsättningar för en bra avfallshantering samtidigt som
kommunen uppfyller aktuell lagstiftning, nationella mål och bidrar till
avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Den ska även bidra till att
minska avfallets mängd och farlighet och styra mot ökad återvinning.
Kommunens renhållningsordning ska bestå av två delar; avfallsplan och
avfallsföreskrifter. Dessa ska ses över och uppdateras vid behov. Första
steget är nya avfallsföreskrifter, steg två är en revidering av avfallsplanen.
Enligt miljöbalken ska avfallsföreskrifterna antas av kommunfullmäktige innan
de kan ersätta de nu gällande lokala föreskrifterna (benämnda
renhållningsordning).
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 284/2021 ”Beslut om antagande av nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2021-11-24.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 141/2021, ”Beslut om
antagande av nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”,
2021-10-21.
✓ Förslag till nya Avfallsföreskrifter, 2021-09-27.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 148/2020 ”Beslut nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-12-16.
✓ Samhällsbyggnadsnämnden beslut § 134/2020 ”Beslut om uppdrag
kring vidare utredning och framtagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun”, 2020-10-29.
✓ Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter, 2020-04-02.
✓ Sändlista samråd avfallsföreskrifter, 2020-04-02.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30/2020 ”Beslut om samråd för
reviderade avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-02-27.
✓ Gällande avfallsföreskrifter benämnda ”Renhållningsordning”, senast
reviderade 2013-03-25.
Utredning
I avfallsföreskrifterna har kommunen bemyndigande att föreskriva om hur
utrymmen, behållare och andra anordningar för praktisk hantering av avfall
ska vara beskaffade och skötas, vilka fraktioner som är avfall under
kommunalt ansvar, anvisningar för hur dessa ska vara sorterade, vilket
Samhällsbyggnadsnämnden
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tömningsintervall som gäller samt hur och var avfallet ska överlämnas till
kommunen.
Enligt tidigare kommunala beslut och nationella lagkrav ska Tidaholm införa
separat matavfallsinsamling. Detta finns inte reglerat i nuvarande föreskrifter
(benämnda renhållningsordning). Tidaholms renhållningsordning är framtagen
2010 och reviderades senast 2013-03-25, och är i behov av total förnyelse.
Enligt Avfalls Sveriges statistik (2020) samlar nu 87 % landets kommuner in
källsorterat matavfall i varierande omfattning. Enhet VA/Avfall vill påtala vikten
av att det är kommunens avfallsföreskrifter som ger oss som
verksamhetsutövare på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden ett mandat
att verka för att vår kommun inte blir den kommun som är sist ut.
Enhet VA/Avfall tog i samarbete med enhet Hållbar Utveckling och en utsedd
politisk referensgrupp fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter under 2020.
Förslaget upprättades i enlighet med aktuell lagstiftning, nationella mål och
avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki.
Enligt miljöbalken 15 kap 42 § ska avfallsföreskrifter samrådas i minst fyra
veckor innan antagande av kommunfullmäktige, vilket gjordes under våren
2020 genom information på kommunens webbplats, utställning och genom
utskick till berörda myndigheter och fastighetsinnehavare som kan ha ett
väsentligt intresse. Synpunkter som inkom under samrådstiden åtgärdades
och redovisas i samrådsredogörelsen.
På samhällsbyggnadsnämndens förslag återremitterades avfallsföreskrifterna
av kommunstyrelsens arbetsutskott under hösten 2020 för vidare utredning
och förvaltningens enhet VA/Avfall fick i uppdrag att fortsätta utreda separat
matavfallsinsamling, justera förslag till avfallsföreskrifter och ta fram förslag på
ny avfallstaxa enligt de nya direktiven från regeringen.
Enhet VA/Avfall fortsatta utredning samt test av olika behållare under 2021 har
resulterat i ytterligare revideringar av föreskrifterna som nu föreslås med
anledning av ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken, den nya
avfallsförordningen samt överförandet av insamling och materialåtervinning av
returpapper (t ex tidningar, reklamblad och andra trycksaker) till kommunalt
ansvar.
De ändringar som gjorts sedan de ursprungliga förslaget 2020 är av en sådan
begränsad omfattning att de inte behöver ställas ut igen för ett nytt samråd,
enligt 15 kap 44 § miljöbalken.
Ytterligare revidering av avfallsföreskrifterna kan komma att bli aktuell redan
inom något år. Avfallsbranschen väntar på besked från regering och riksdag
om eventuella förändringar inom flera områden, t ex framtida ansvar för
insamling av förpackningar, fastighetsnära insamling, insamling av bioavfall,
frival, skrymmande sällanförpackningar och textil.
Huvudsakliga förändringar mot gällande avfallsföreskrifter (benämnd
renhållningsordning):
o Begreppsförklaring vad som klassas som kommunalt avfall respektive
avfall under kommunalt ansvar, tidigare benämnt som hushållsavfall.
Samhällsbyggnadsnämnden
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Begreppsförklaring vad som klassas som matavfall, restavfall och
blandat avfall med förtydligande om sortering och när det ska hållas
åtskilt.
Separat kärl för matavfall har ersatts med att avfallet ska läggas i en
behållare för matavfall. Behållare kan motsvaras av en del av ett kärl.
Bottentömmande behållare som töms med kranbil tillkommer som
alternativ till hjulburna kärl.
Sorteringsanvisningar för returpapper som tillkommer under
kommunalt ansvar från 2021-01-01.
Tydligare begreppsförklaringar och sorteringsanvisningar för samtliga
avfallsslag som omfattas av de lokala avfallsföreskrifterna.
Anmälan om hemkompost utan ansökan om undantag för
behovshämtning.
Isolerad behållare för kompostering även vid fritidshus.
Förtydligande kring före detta livsmedel i enlighet med förordningen
om animaliska biprodukter.
Förtydligande om ägarförhållanden på kärl, container, latrinbehållare,
bottentömmande behållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare
och tank för matavfall.
Förtydligande om att avfall normalt hämtas vid fastighetsgräns,
överenskommen plats eller anvisad plats och att framkomlighet enligt
bilaga 4 kap 6 bör beaktas.
Nytt begrepp fosforfällor, minireningsverk, filtermaterial.
Skärpta krav för nyanläggning av små avloppsanläggningar,
anläggningar som kräver byte av filtermaterial, fettavskiljare, tank för
matavfall eller anordningar som töms med kranbil.
Skärpta krav på sluttömning av avloppsanläggning när den tas ur bruk.
Skärpta krav på tömning av fettavskiljare och att detta är att betrakta
som avfall under kommunalt ansvar.
Förtydligande om åtgärder om föreskrifterna inte följs.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 att återremittera upprättat förslag på
nya avfallsföreskrifter med motivering att nämnden ska utreda möjlig
samverkan med andra aktörer. Denna utredning bereds av förvaltningen i ett
särskilt ärende, då beslut om nya avfallsföreskrifter bedöms behöva fattas
oberoende av beredning och beslut avseende utredningen.
Förvaltningen föreslår därmed antagande av nya avfallsföreskrifter enligt
tidigare förslag, utan några justeringar eller ändringar.
Barnrättsbedömning
De föreslagna avfallsföreskrifterna bedöms påverka barn positivt.
Föreskrifterna ställer krav på att anordningar ska hållas barnsäkrade och kan
bidra till en säkrare och tryggare miljö för kommunens barn. För att förebygga
olycksrisk och minska buller inne på fastighetsmark och kvartersgator bör
trafik med tunga fordon minska. Föreskrifterna ökar förutsättningar för
minskad fordonstrafik i områden med flerbostadshus och för samfälligheter
genom styrning mot gemensamma tömningsplatser med t ex bottentömmande
behållare.
Utredningens slutsatser
För att innehållet i kommunens avfallsföreskrifter ska uppfylla aktuell
lagstiftning, nationella mål och en avfallshantering i linje med EU:s
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avfallshierarki samt vara ett tydligt redskap i dialog med kommunens invånare
och fastighetsägare är en revidering helt nödvändigt.
Förslag till beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
o upphäva gällande renhållningsordning från och med
2022-03-01,
o anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2022-03-01.
Sändlista
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-12-07
Ärendenummer
2021/632

Samhällsbyggnadsnämnden

Karin Steen
0502-60 60 79
karin.steen@tidaholm.se

Beslut om utredning kring samverkan med andra aktörer i
avfallsfrågor
Ärendet
Kommunstyrelsen har återremitterat ärende om taxor respektive föreskrifter
inom avfallsområdet med motiveringen att samhällsbyggnadsnämnden ska
utreda möjlig samverkan med andra aktörer inom avfallsområdet.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 284/2021 ”Beslut om antagande av nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2021-11-24.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 285/2021 ”Beslut om antagande av taxa
för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2021-11-24.
Utredning
Bakgrund
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet om taxor och föreskrifter inom
avfallsområdet med motiveringen från tidigare beslut att Tidaholms kommun
ska ha taxor i paritet med AÖS.
Orsaken till att Tidaholms kommun inte har påbörjat implementeringen av
separat matafallsinsamling är att beslut saknas i fullmäktige om föreskrifter
och taxor.
Risk
Förvaltningens ledning har i samtal förstått att personalen på avfallsenheten
känner en uppgivenhet inför ytterligare en omgång med utredningar om att
ingå i en samverkan. Känslan är att aldrig fått beslut som gett förutsättningar
för att följa nationellt lagstiftning och uppsatta mål. De framhåller att
ombyggnationer, investeringar, framtida utveckling har gång på gång slagit
stopp. Det finns en stor oro från ledningen på samhällsbyggnadsförvaltningen
att vi tappar kompetent personal under ytterligare utredningar utan
förutsättningar för att bedriva fortsatt verksamhet.
Även om kommunen har intresse för att ingå i en samverkan har den
fortfarande under utredningstiden ett lagstadgat uppdrag om att sköta
avfallshanteringen i enlighet med nationella mål.
Senast december 2023 ska alla fastigheter i kommuner ha erbjudits separat
insamling oavsett om det utreds en eventuell samverkan med andra aktörer. I
dag finns inte svaret på vilka sanktioner som ställs mot kommuner som inte
uppfyllt uppdraget.
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Investeringar och uppstartskostnader innan samverkan
I det fall Tidaholms kommun i egen regi skall implementera
matavfallsinsamling krävs vissa investeringar samt uppstartskostnader.
Exempelvis skall den gamla sopbilen ersättas, kärl bytas ut och viss
hanteringsutrustning införskaffas. Investeringarna är i dagsläget planerade till
2022 och 2023 och finns med i den investeringsbehovsanalys som
Samhällsbyggnadsnämnden antagit. Totalt uppskattas samtliga
investeringskostnader till ca 5 MSEK.
I ett läge där ett senare beslut innebär att investerad utrustning är felaktig,
t.ex. genom att samverkanspartnern har annat system, måste utrustningen
avyttras. Förvaltningens bedömning är att såväl sopbil som kärl är av typ som
är attraktiva på andrahandsmarknaden. Givet detta bedömer förvaltningen ett
värsta scenario, om så skulle vara fallet, till en ekonomisk förlust på maximalt
1 MSEK. Dock gör förvaltningen bedömningen att investeringarna kan
återanvändas även av en kommande samverkanspart.
Omfattning av en utredning om samverkan med andra aktörer
En utredning av samverkan bör innehålla nedan punktade frågeställningar och
utredningar för varje område.
1. Kommunikation till personal. Personalen är redan nu orolig över
följderna enligt skriverier i media. Kommunikation med fackliga parter,
risk- och konsekvensutredningar. Fortsatta utredningar kommer kräva
full transparens mot personalen för att få fortsatta leveranser till våra
kunder.
2. Det finns två avfallsförbund och en fristående kommun med närhet till
Tidaholm som förvaltningen anser kunna vara lämpliga att samverka
med. Inleda sondering om intresse finns från dessa förbund/kommun
att samverka med Tidaholm
3. Vilka system och vilken servicegrad den tilltänkta samarbetspartnern
har. Avfallsverksamheten ska spegla behoven som finns i den egna
kommunen.
4. Hur planeringen ser ut hos samarbetspartnern inför kommande
förändringar på avfallsområdet. Upprätta tidplan för implementering av
förändringar vad gäller olika avfallsfraktioner och system.
5. Vad konsekvenserna blir för våra kunder med samarbetspartnerns
upplägg. Kostnader för olika grupper och servicegrad för enskilda
abonnenter.
6. Vilka delar i avfallsverksamheten det går att samverka om, vad som
blir kvar i kommunens egen försorg (insamling, ÅVC, samverkan FTI,
slam/rening i avloppsreningsverket).
7. Gamla deponier mm. som i dag har kostnader som bärs av
taxekollektivet, kostnader får sedan belasta skattekollektivet. Vilka
arbetsinsatser blir kvar, och budget som ska upprättas.
8. Vilka delar av personalgruppen som kommer att följa en samverkan
och vilka som blir kvar att hantera i kommunen (MBL process).
9. Vilken bemanning kommunen behöver för att hålla en kommunikation
över tid med samverkanspartner (tjänstemän och förtroendevalda),
tid/budget för detta.
10. Bereda formell beslutsgång kring den nya samverkan samt för
kommunfullmäktige i frågan om taxa och avfallsplaner.
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11. Ekonomiska konsekvenser för anslutning till förbunden eller för att ingå
samverkan med kommun, kostnader för förändringar under tiden
implementering sker.
12. Avtalsutformning och andra juridiska frågor.
13. Utveckling av ytterligare samverkansmöjligheter inom andra områden i
Skaraborg.
Tidplan och resurssättning
Förvaltningen tolkar kommunstyrelsens beslut som att utredningen avses
genomföras med befintliga resurser samtidigt som normal verksamhet med
tillhörande projekt drivs vilket bedöms vara utmanande innan
matavfallsinsamlingen är implementerad.
Tänkt tidsram och budget för att utföra ovan utredning förväntas vara 240 tim
x 500 kr, totalt 120 000 kr (intern tid). Utifrån utredningens uppskattade
omfattning i pengar och tid efterfrågar förvaltningen därför avsatta medel.
Förvaltningens förslag är att om den nya avfallstaxan antas finns medel att
utföra utredningen.
Det finns en osäkerhetsfaktor kopplat till interna processer hos tänkta
samarbetspartners när en tidsplan ska beräknas, vilket påverkar hur snabbt
utredningens olika delar kan genomföras.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Givet ovan föreslår förvaltningen att gå vidare med beslut om
avfallsföreskrifter och taxor då riskerna såväl lagmässigt som leveransmässigt
är för stora för att avvakta. Dessutom är den ekonomiska risken hanterbar i ett
senare skede. Implementering för omställning för kund att sortera matavfall
separat tar tid både för Tidaholm som för en eventuell samarbetspartner.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser samverkan som ett verktyg i att hantera
kommunens framtida ekonomi och kvalitet. Därför är det viktigt att varje
samverkan som ingås hänger ihop med en långsiktig strategi och därmed
krävs en fullständig utredning med helhetssyn.
Förvaltningens förslag är att utredningen budgeteras och påbörjas när
laguppfyllnad inom avfallsområdet har uppnåtts, dvs matavfallsinsamlingen är
implementerad i hela kommunen.
Förslag till beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
uppdra samhällsbyggnadsnämnden att utföra utredning kring
samverkan med andra aktörer under förutsättning att förslag på ny
avfallstaxa och nya avfallsföreskrifter antas.
Sändlista
Kommunfullmäktige
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Inledande bestämmelser
Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1-2
§§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Tidaholms kommun.

Definitioner
2 § Termer och begrepp i dessa avfallsföreskrifter har samma betydelse som
de vid var tid gällande definitioner i 15 kap. miljöbalken samt förordningar och
förskrifter meddelade med stöd av miljöbalken. Hänvisning till dessa samt i övrigt använda begrepp i dessa föreskrifter finns i bilaga 1.

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
3 § Avfallsansvarig nämnd har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av kommunalt avfall under kommunalt ansvar i
kommunen, med särskilt ansvar för att kommunalt avfall under kommunalt
ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en
behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs i egen regi
av Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet VA/Avfall eller av den eller dem
som kommunen anlitar för ändamålet. I dessa föreskrifter är utföraren nedan
kallad renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga
nämnden.
5 § Avfallsansvarig nämnd informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och konsumentelavfall i enlighet med gällande
producentansvar.

Betalning och information
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken.
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler
för avfallshantering.
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Sortering och överlämning av avfall under kommunalt
ansvar
Sortering av avfall
8 § Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 2
och hålla det skilt från annat avfall.
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla
åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till
renhållaren för borttransport.

Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar
10 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till renhållaren om inte
annat sägs i dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastighetsgräns, vid överenskommen eller
anvisad plats enligt 21 §.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av avfall under kommunalt ansvar
från fastigheten.
11 § Fastighetsinnehavare ska upplysa Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet VA/Avfall om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för
fastigheten.

Emballering av avfall under kommunalt ansvar samt placering av
behållare
12 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.
Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 2.
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning
Anskaffande och ägande
13 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår
av kommunens avfallstaxa.
14 § Kärl, container och latrinbehållare anskaffas och ägs av kommunen och
tillhandahålls av renhållaren.
Bottentömmande behållare, enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och
tank för matavfall anskaffas, ägs och installeras av fastighetsinnehavaren.
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte
av behållare. När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska fastighetsinne23

6/24

havaren hålla behållare tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren. På behållare som är märkta för identifiering med RFID-tagg, får fastighetsinnehavaren inte ta bort markeringar eller göra dem oläsliga.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av
övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.

Anläggande
15 § Vid planering för nyanläggande eller ombyggnationer för behållare och
anläggningar ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från fastigheten.
Lagkrav, riktlinjer och rekommendationer om avfallsutrymmen, framkomlighet
för hämtningsfordon, dimensionering av utrymmen och insamlingssystem som
beskrivet i Handbok för avfallsutrymmen, bilaga 4, kapitel 3-8 bör beaktas i
syftet att skapa ändamålsenliga och säkra avfallsutrymmen för framför allt gemensamhetsanläggningar, flerbostadshus och verksamheter i anslutning till
flerbostadshus.
Vid framtagande av detaljplaner ska särskild hänsyn tas till möjligheten att anordna avfallshantering.
16 § Vid nyanläggande eller ombyggnationer av enskilda
avloppsanläggningar, anläggningar som kräver byte av filtermaterial,
fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte avstånd mellan uppställningsplats
för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 15 meter såvida inte
särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats
och botten på anläggningen ska vara mindre än 4 meter, om inte särskilda
skäl föreligger. Lock eller manlucka på små avloppsanläggningar ska vara
försedda med handtag eller lyftögla och får väga högst 15 kg, om inte
särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket
kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.
Vid installation av bottentömmande behållare och anläggning som töms av
kranfordon ska dessa utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med
kran. Med anläggning som töms av kranfordon avses system där hämtning av
filtermaterial ska ske i filterkassett eller storsäck. Anläggande ska ske så att
avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck
inte överskrider 5 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 1000
kg eller 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kg, om
inte särskilda skäl föreligger.
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet
och belägenhet.
Samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet VA/Avfall ska ske före
installation av tank för matavfall, bottentömmande behållare eller anläggning
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som töms av kranfordon för att säkerställa att behållare kan tömmas med befintliga renhållningsfordon.

Rengöring och tillsyn
17 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare
samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för
att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller,
lukt och dylikt.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck
18 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller
vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. Innehållet ska inte vara fastfruset eller hårdare packat än att det
automatiskt faller ur kärlet vid tömning.
Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas.
På hämtningsdagen ska kärl vara vända med draghandtag utåt så att hämtningspersonal inte behöver vända på det för att kunna flytta det.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar
ska utan anmaning meddelas renhållaren.
Fastighetsinnehavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan innan hämtning sker.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar
19 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att
tömning kan ske med det fordon som används.
Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara
lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte
vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka ska
vara försedda med handtag eller lyftögla och får väga högst 15 kg, om inte sär
-skilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan
dras åt sidan får locket väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet
och belägenhet.
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Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn eller anslutningspunkt får vid hämtning inte överstiga 15 meter, om inte särskilda skäl föreligger.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas
av fastighetsinnehavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i
direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen ligger utanför fastigheten
ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen
tillhör.
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda
sin anläggning från skador vid tömning.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren.
Det åligger fastighetsinnehavaren att inför hämtningstillfället placera storsäck,
filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat
med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 16 §.
Filtermaterial i lösvikt som inte hanteras i säck ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg.
20 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning
ske. Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren. Efter sluttömning får
anläggningen inte användas.

Hämtställe
21 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid
fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats eller vid en anvisad plats.
Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd.

Hämtnings- och transportvägar
22 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick så att hämtningsfordon kan trafikera densamma utan risk. Renhållaren avgör om vägen är farbar
vid hämtningstillfället.
Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från
snö och hållas halkfri.
Framkomlighet för hämtningsfordon som beskrivet i bilaga 4, kapitel 6 bör beaktas.
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Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar
ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid
varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i
hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren avlämna avfallet
på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 21 §.
23 § Fastighetsinnehavaren ska se till att dragväg för kärl och sugslang hålls
i sådant skick att hämtningspersonalens utförande kan ske utan svårighet.
Dragväg ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas
halkfri. Dragväg som beskrivet i bilaga 4, kapitel 6.3 bör beaktas.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
24 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.
25 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de
intervall som framgår av bilaga 3.

Åtgärder om föreskrift inte följs
26 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i
18 §, 19 § 1-2 st., 5 st. och 7-8 st. samt 22 § 2 st. inte följs.
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen
vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning
mot avgift.
Vid upprepade avvikelser, så som överfyllda behållare, förekomst av åtskilliga
extra säckar eller upprepade tillfällen av felsorterat eller inte utsorterat matavfall har Samhällsbyggnadsförvaltningen enhet VA/Avfall rätt att, efter kommunikation med fastighetsinnehavaren, ändra behållares storlek, tömningsintervall eller ta bort behållare avsedda för separat sortering så att det motsvarar
rå- dande förhållanden på hämtstället.

Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från
verksamheter
27 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från
annat avfall än avfall under kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt
ansvar från verksamheter gäller 8-26 §§ om ej annat anges i dessa
föreskrifter.
Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som
anges i bilaga 2.

Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från
verksamheter
Uppgiftsskyldighet
28 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger
upphov till annat avfall
27
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än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten,
sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som
underlag för kommunens renhållningsordning.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
29 § Anmälan om kompostering, ansökan om annat omhändertagande av
avfall under kommunalt ansvar på den egna fastigheten och andra undantag
från avfallsföreskrifterna handläggs av ansvarig nämnd enligt vad som anges
nedan. Medgivanden kan återkallas om förutsättningar för medgivande inte
längre är uppfyllda.
Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors
hälsa kan bedömas. Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som
avses och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.
Anmälan och ansökan är personlig och knuten till fastigheten. Ordinarie hämtning startar och beviljade undantag upphör om förutsättningar för undantaget
inte uppfylls, vid ägarbyte och när tidsbegränsade undantag går ut. Ändrade
förutsättning ska utan dröjsmål anmälas till ansvarig nämnd av fastighetsinnehavaren.
Anmälan och ansökan ska ske senast sex veckor före den avsedda perioden.

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst
avfall under kommunalt ansvar
30 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som
anges i 31-34 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
31 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan
särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast
om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.
Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med
stöd av stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot
olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.
32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till tillsynsansvarig nämnd.
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Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker och isolerad behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.
33 § Kompostering av latrin på fastigheten får, ansökan till tillsynsansvarig
nämnd, medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, så kallad
förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Fastighetsinnehavaren ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett
beskrivning av anläggningen.
34 § Eget omhändertagande av urin från urinseparerande toalett kan, efter
ansökan till tillsynsansvarig nämnd, medges. Fastighetsinnehavaren ska förfoga över lämplig teknisk utrustning för tömning, spridning och nedbrukning
samt även förfoga över erforderliga markarealer för spridning av urinen.

Utsträckt hämtningsintervall
35 § För enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare kan fastighetsinnehavare som äger anläggningen, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges
utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan
medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om
anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Vad som avses med utsträckt hämtningsintervall framgår av bilaga 3.

Gemensamma avfallsbehållare
36 § Två närboende fastighetsinnehavare kan efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av
fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för hämtställe och vara betalningsansvarig för tömningsavgiften.

Uppehåll i hämtning
37 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall, latrin och avfall från fastighetens avloppsanläggning kan efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en
sammanhängande tid om minst sex månader.
Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan medges om fastigheten inte kommer att
utnyttjas under hela hämtningssäsongen 15 april-15 oktober.
Uppehåll i hämtning kan medges för maximalt ett år per ansökningstillfälle.
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Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen
38 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det
finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare från förbudet i 15
kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
Medgivandet gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2022-01-01 då tidigare föreskrifter för avfallshantering, benämnda renhållningsordning, för Tidaholms kommun 2013-03-25
upphör att gälla.
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Bilaga 1 Definitioner
Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser
som anges här.
1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken,
det vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra
källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, med
undantag för vad som anges i 15. kap 3 § 1-6 punkterna.
a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall
inklusive avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 §
miljöbalken.
b. Med kärl- och säckavfall avses den del av det kommunala avfallet
under kommunalt ansvar som får läggas i behållare eller säck.
c. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer
i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas
som livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. I
begreppet matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar ingår
också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk
eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i
sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som
visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat.
Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i
enlighet med punkten (j) nedan.
d. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta
avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar,
returpapper, el-avfall och annat avfall som omfattas av
producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall.
e. Med blandat avfall menas matavfall och restavfall som blandats.
f.

Med grovavfall avses kommunalt avfall under kommunalt ansvar som
är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte
är lämpligt att samla in i kärl eller säck.

g. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart
trädgårdsavfall i enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten
avfallsförordningen (2020:614) som uppstår vid normalt nyttjande
av trädgård vid bostadshus.
h. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen
(2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*)
i.

Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen
(2014:1075) om producentansvar för el-utrustning.
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j.

Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.

k. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 §
miljöbalken avfall från bygg- och rivningsarbeten.
l.

Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en
yrkesmässig verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4
punkten miljöbalken.

2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den
som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som
fastighetsägare.
3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Samhällsbyggnadsnämnd.
5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Samhällsbyggnadsnämnd. Samhällsbyggnadsnämnden ersätts dock av Jävsnämnden i de
fall där Samhällsbyggnadsnämnden inte själv kan utöva tillsyn och besluta i
ärenden på grund av jäv.
6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, tank för
matavfall, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av kommunalt avfall under kommunalt ansvar.
7. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare,
fosforfällor, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är
dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen endast
används för
a) hushållsspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning
liknar hushållsspillvatten och,
b) latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar.
8. Med producentansvar menas att producenterna enligt lag har insamlingsansvar för produkterna som de sätter på marknaden. Exempel på avfall som
omfattas av producentansvar är förpackningar, konsumentelprodukter,
batterier, däck och läkemedel.
9. Med återvinningscentral (ÅVC) menas kommunens bemannade mottagningscentral för grovavfall från hushåll. Avfall som kan lämnas på återvinningscentralen är exempelvis metallskrot, trädgårdsavfall, farligt avfall, elavfall och
trasiga möbler.
10. Med återvinningsstation (ÅVS) menas producenternas obemannade
stationer där hushåll ska lämna sina sorterade förpackningar av plast,
papper, glas och metall samt tidningar.
11. Med Samlaren menas de insamlingsskåp som placeras i livsmedelsbutiker och där hushåll kan lämna småelektronik, småkemikalier, batterier och
ljuskällor. Samlaren ska ses som ett komplement till insamlingen på återvinningscentralen. Hålen i skåpet begränsar storleken på avfallet som kan tas
emot.
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12. Med dragväg menas avståndet mellan kärl och hämtningsfordons uppställningsplats eller avståndet för slangdragning mellan hämtningsfordons
uppställningsplats och anslutningspunkt. Det är den väg som hämtningspersonal drar kärl eller slang.
13. Med hämtställe avses utrymme eller plats där en eller flera behållare är
uppställda för hämtning.
14. Med anslutningspunkt menas anläggningen eller kopplingsanordningen
där anslutning sker till en sugledning för enskilda avloppsanläggningar.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa
föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.
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Bilaga 2 Sortering och lämning av avfall
Krav på emballering m.m.
Typ av avfall som ska sor- Krav på utsortering
teras ut och hållas skiljt
från annat avfall
Avfall som inte är
Detta avfall ska hanteras sepakommunalt avfall under
rat från avfall under kommunalt
kommunalt ansvar,
ansvar.
till exempel bygg- och
rivningsavfall från omfattande byggverksamhet
på fastigheten. Obs!
Gäller t o m utgången av
år 2022 (se SFS
2020:601)
Bygg- och rivningsavfall
Detta avfall ska sorteras ut och På återvinningscentralen ska
hanteras separate från annat
avfallet sorteras och lämnas
kommunalt avfall och avfall
enligt instruktioner på plats.
under kommunalt ansvar enligt
15 kap. 20 § miljöbalken.
Ska sorteras ut i åtminstone
fraktionerna:
- trä
- mineral (som består av betong,
tegel, klinker, keramik eller sten)
- metall
- glas
- plast
- gips
Bygg- och rivningsavfall som Detta avfall ska sorteras ut och På återvinningscentralen ska
inte produceras i en
hanteras separate från annat
avfallet sorteras och lämnas
yrkesmässig verksamhet (I
kommunalt avfall och avfall
enligt instruktioner på plats.
fråga om återvinning och
under kommunalt ansvar enligt
bortskaffande av bygg- och 15 kap. 20 § miljöbalken
rivningsavfall gäller 15 kap. 20
Ska sorteras ut i åtminstone
§ första stycket i den äldre
lydelsen t o m utgången av år fraktionerna:
- trä
2022)
- mineral (som består av betong,
34

Instruktion för hämtning/lämning
Ingår inte i kommunens insamlingsansvar.
Avfallsinnehavaren ansvarar för att anlita
en godkänd transportör med tillstånd för
borttransport från fastigheten.

Avfallet lämnas sorterat på
återvinningscentral.

Avfallet lämnas sorterat på
återvinningscentral.

Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt
från annat avfall

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/lämning

Kärl- och säckavfall som läggs
i behållare ska läggas i påse
eller paket av lämpligt material
och storlek. Det paketerade
avfallet ska vara väl förslutet
så att avfallet inte kan spridas.
Avfall ska vara väl emballerat
så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet
inte uppkommer.

Regleras i kommunens gällande avfallsföreskrifter och taxa.

Lämnas i behållare för matavfall alternativt egen behållare
för kompostering.
Från hushåll ska matavfall läggas i påse som tillhandahålls
av renhållaren.
Matavfall från verksamheter
ska av avfallslämnaren förpackas i särskild påse, säck eller lämnas i tank av typ som
godkänts av avfallsansvariga
nämnden.

Hämtning utförs av renhållaren via abonnemang för hämtning enligt kommunens
avfallstaxa.

tegel, klinker, keramik eller sten)
- metall
- glas
- plast
- gips
Kärl- och säckavfall

Detta avfall ska hanteras separat och lämnas till renhållaren.
Om fastigheten ingår i område
där abonnemang erbjuds för
hämtning av matavfall och har
behållare för matavfall eller får
kompostera på fastigheten
efter anmälan till tillsynsansvarig nämnd ska matavfall hanteras separerat från restavfall.

Matavfall

Exempel kuvert, tops, blöjor.
Avfall som inte går att materialåtervinna eller behandla biologiskt.
Ska sorteras ut och hållas
åtskilt från annat avfall om
fastigheten ingår i område som
är erbjudna abonnemang och
har behållare för hämtning av
matavfall eller efter anmälan till
tillsynsansvarig nämnd får
komposteras på den egna fastigheten.
Exempel kaffesump, frukt- och
grönsaksrester

35

Kärl- och säckavfall ska lämnas i den eller
de behållare som tillhör fastighetens abonnemang eller i säck bredvid vid tillfälligt behov utöver abonnemang
Kärl- och säckavfall får inte lämnas på
kommunens återvinningscentral.

Egen kompostering omhändertas på egen
fastighet.

Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt
från annat avfall
Farligt avfall

Asbest

Spillolja

Krav på utsortering
Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som
ska hanteras som farligt avfall:
- Färg, lackavfall samt hartser,
- Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxilim, spackel),
- Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor)
- Lösningsmedel
- Fotokemikalier (exempelvis
fix och framkallare)
- Bekämpningsmedel
- Sprayburkar
- Annat starkt surt eller alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
- Avfall som innehåller kvicksil- ver (exempelvis termometrar,
barometrar, reläer)
Asbest ska sorteras ut och
hanteras separat. Hantering
av material ska ske varsamt
och får inte spridas under
transport.

Spillolja utgör farligt avfall.
Spillolja ska sorteras ut och
hanteras separate från
annat farligt avfall.
Spillolja som är isolerolja
ska hållas åtskild från andra
isoleroljor och andra
spilloljor tlls dess att halten
av PCB-produkter i

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/lämning

Ska vara tydligt märkt med
uppgift om innehåll. Om möjligt
använd originalförpackningen.
Olika typer av farligt avfall får
inte blandas eller spädas ut
med (1) andra slag av farligt
avfall, (2) annat avfall eller (3)
andra ämnen eller material.

Farligt avfall lämnas vid återvinningscentral.
Små enheter ex. nagellack, smink, hårspray kan lämnas i Samlaren.
Hämtning av farligt avfall från fastighet kan
beställas med tjänster enligt kommunens
avfallstaxa.

Materialet ska vara inplastat med Asbest lämnas vid återvinningscentral.
byggplast eller annan likvärdig
Privata hushåll kan lämna enstaka skivor
tjockare plast. Det ska vara
eller annan mindre mängd och endast om
tejpat så att förpackningen är
helt tätslutande. På
krav på tätslutande emballering är uppfyllt.
förpackningen anges “Innehåller
Ta kontakt med personal på plats för att bli
asbest”.
visad till rätt container och upplåsning av
behållare.
Ska vara tydligt märkt med
Spillolja lämnas vid återvinningscentral.
uppgift om innehåll. Om möjligt
använd originalförpackningen. Hämtning av farligt avfall från fastighet kan
Olika typer av spillolja får inte
beställas med tjänster enligt kommunens
blandas.
avfallstaxa.
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Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt
från annat avfall

Grovavfall

Krav på utsortering
isoleroljan har fastställts.
Den som hanterar spillolja
ska se till att spilloljor med
andra egenskaper eller med
andra typer av avfall eller
ämnen på ett sätt som
hindrar (1) regererering av
spilloljan, eller (2) annan
materialåtervinning som ger
likvärdiga eller bättre
miljöeffekter än
regenerering.
Grovavfall som utgör
kommunalt avfall under
kommunalt ansvar behöver på
grund av avfallets egenskaper
hanteras separat från annat
avfall under kommunalt
ansvar.
Till exempel trasiga möbler,
cyklar, barnvagnar och stora
leksaker.

Trädgårdsavfall

Ska sorteras ut och hållas skilt
från annat grovavfall.
Till exempel fallfrukt, löv, gräs,
kvistar och grenar som är
mindre än 3 cm i diameter.
Växtdelar från invasiva arter
ska förbrännas och får inte
hanteras som trädgårdsavfall.

Latrin

Ska avskiljas och hållas skilt
från annat avfall

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/lämning

På återvinningscentralen ska Grovavfall från hushållen lämnas vid återavfallet sorteras och lämnas vinningscentral.
enligt instruktioner på plats.
All övrig transport av grovavfall från
Grovavfall från hushåll för sefastighet ska utföras genom kommunens
parat borttransport av renhålla- försorg.
ren ska i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i
Hämtning från fastighet kan beställas med
lämpligt emballage. Grovavfal- tjänster enligt kommunens avfallstaxa.
let ska förses med märkning
som klargör att det är fråga om
grovavfall.
På återvinningscentralen ska
Trädgårdsavfall från hushållen lämnas vid
avfallet lämnas enligt instruktåtervinningscentral.
ioner på plats.
Trädgårdsavfall från hushåll för All övrig transport av trädgårdsavfall från
separat borttransport av renfastighet ska utföras genom kommunens
hållaren ska läggas i separat
försorg.
kärl tillhandahållet av renhållaHämtning från fastighet kan beställas med
ren. Trädgårdsavfallet ska då
tjänster enligt kommunens avfallstaxa.
läggas löst i kärlet och inte
packas så hart att tömningen
försvåras.
Ska samlas i latrinkärl tillhanHämtning utförs av renhållaren i kommudahållet av renhållaren. Kärlet
nen via abonnemang för hämtning.
ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas och rengjort på utsidan.
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Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt
från annat avfall
Slam och fosforfiltermaterial
från enskilda
avloppsanläggningar

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/lämning

Ska vara åtkomligt för tömning
i den anläggning där avfallet
genereras

Filtermaterial från fosforfällor
och andra jämförbara filter ska
vara förpackat eller tillgängligt
på ett sådant sätt att hämtning
kan utföras av fordon utrustat
med kran eller suganordning.

Hämtning utförs av renhållaren i kommunen via abonnemang eller beställning.

Fett från fettavskiljare

Enligt Allmänna Bestämmelser
för Vatten och Avlopp (ABVA).
Ska vara åtkomligt för tömning
i den anläggning där avfallet
genereras

Matfetter och frityroljor

Invasiva växter

Ska bekämpas och hindras
från att sprida sig.
Växter, frön och rotdelar ska
tas om hand direkt på
växtplatsen och hållas skilt
från annat avfall.

Hämtning utförs av renhållaren i kommunen via abonnemang eller beställning.

Om separat insamling för
matavfall läggs fast fett i påse
för matavfall, annars i läggs
det förpackat i behållare för
restavfall. Flytande fett
förvaras i be- hållare med
tätslutande lock. Maximalt 2
liter emballerat avfall får
läggas i behållare för
restavfall, om det kan ske utan
att emballaget går sönder.
Större mängd matfetter eller
frityroljor lämnas på ÅVC.
Ska förpackas i dubbla och väl
tillslutna plastpåsar direkt på
växtplatsen för att hindra
spridning vid hantering och
transport.

Hämtning utförs av renhållaren i kommunen via abonnemang för hämtning av kärloch säckavfall.
För större mängder ansvarar avfallsinnehavaren för att anlita en godkänd transportör med tillstånd för borttransport från fastigheten.
Fett ska inte hällas i avloppet.

Mindre mängd lämnas i fastighetens
behållare för restavfall. Hämtning utförs av
renhållaren i kommunen via abonnemang
för hämtning av kärl- och säckavfall.
Något större mängd lämnas vid
återvinningscentral. Ta kontakt med
personal för anvisning av container. Det
får inte lämnas som trädgårdsavfall.

Avfallet ska förbrännas.

Större mängd hänvisas till auktoriserad
avfallsentreprenör.
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Döda mindre sällskapsdjur
samt små mängder avfall
från husbehovsjakt

Ska förpackas väl innan det
läggs i behållare för kärl- och
säckavfall. Mindre sällskapsdjur kan även grävas ner på
den egna fastigheten, förutsatt
att graven är så djup att djur
hindras från att gräva upp
kroppen, att ingen misstanke
om smitta föreligger samt att
det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa
eller miljön.

Andra animaliska biprodukter än döda sällskapsdjur
och matavfall.

Blandas före detta livsmedel
med annat avfall utgör den
blandade fraktionen före detta
livsmedel och är APB enligt
definitionen.

Stickande och skärande avfall

Till exempel trasiga dricksglas
och knivar.

Förpackningar

I enlighet med definitionen av
förpackning i FPF

Returpapper

I enlighet med definitionen av
returpapper i
avfallsförordningen.
Kommunalt avfall som utgörs
av tidningar eller
tidningspapper.
Till exempel tidningar,
tidskrifter, direktreklam,
kataloger och liknande
produkter av papper samt
tidningspapper, papper som
tidningar trycks på.
I enlighet med definitionen av
batteri i batteriförordningen
(2008:834)

Kasserade bilbatterier

Före detta livsmedel från butik
ska av avfallslämnaren [förpackas i särskild
påse, säck eller lämnas i tank
av typ som godkänts av avfallsansvariga nämnden].
Ska förpackas i skyddande
hölje innan det läggs i behållare för kärl- och säckavfall, så
att inte skärskador eller annan
olägenhet uppstår.
Lämnas lösa i de behållare
som tillhandahålls/anvisas
Lämnas löst i de behållare
som tillhandahålls/anvisas

Ställs upp på ett sätt som förhindrar att batterisyra/innehåll
rinner ut
39

Hämtning utförs av renhållaren i kommunen via abonnemang för hämtning av kärloch säckavfall.
Jaktavfall i större mängd än att det som
ryms i behållare för hushållets kärl- och
säckavfall är inte ett avfall under kommunalt
ansvar och kan inte lämnas till kommunens
återvinningscentral.

Hämtning utförs av renhållaren i kommunen via abonnemang för hämtning av kärloch säckavfall.
Ska lämnas i insamlingssystem som tillhandahålls av producent på
ÅVC och ÅVS eller fastighetsnära insamling.
Ska lämnas i insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen
på ÅVC och ÅVS eller den som
kommunen anlitar för insamlingen. (Gäller
fr o m 22-01-01, SFS 2020:1302)

Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen eller producent.

Kasserade bärbara batterier

I enlighet med definitionen av
bärbart batteri i batteriförordningen (2008:834)

Konsumentelavfall

Skrymmande konsument-elavfall ska sorteras ut och hållas
skiljt från annat grovavfall.
Smått elavfall ska sorteras ut
och hållas skilt från kärl- och
säckavfall.
Till exempel trasig dator, mobiltelefonladdare, kaffebryggare, vitvaror
I enlighet med definitionen av
läkemedel i förordningen
(2009:1031) om producentansvar för läkemedel
I enlighet med definitionen av
däck i förordning (1994:1236)
om producentansvar för däck.
I enlighet med definitionen av
uttjänta bilar i förordningen
(2007:185) om producentansvar för uttjänta bilar

Läkemedel

Däck
Uttjänta bilar eller komponenter från bilar
Textil hel och ren
Textil förbrukad

Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara batterier
ska dessa plockas ur. Är de
bärbara batterierna inbyggda i
produkten hanteras den som
avfall från elutrustning.
På återvinningscentralen ska
avfallet lämnas enligt instruktioner på plats.

Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen eller producent
på ÅVC och ÅVS eller i Samlaren.

Konsumtenelavfall lämnas vid återvinningscentral.
Små enheter kan lämnas i Samlaren.
Hämtning av skrymmande konsumentelavfall kan beställas med tjänster för grovavfall enligt kommunens avfallstaxa.

Ska lämnas i behållare/påse
som tillhandahålls av apoteket

Lämnas till apotek

Lämnas till inköpsställe
Lämnas till auktoriserad bilskrotare

Förpackas och läggs i behållare för kärl- och säckavfall
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Lämnas till second hand
Kärl- och säckavfall ska lämnas i den eller
de behållare som tillhör fastighetens abonnemang.
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Bilaga 3 Hämtningsintervall
Hämtning av restavfall, matavfall och blandat avfall
• Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och
säckavfall normalt en gång varannan vecka. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en eller två gånger per vecka.
• Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av
kärl- och säckavfall normalt en gång varannan vecka.
• Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av kärloch säckavfall normalt en gång varannan vecka under perioden 15
april – 15 oktober
Latrin
Hämtning av latrin sker normalt en gång varannan vecka. För permanentboende sker hämtning året runt och för fritidsboende sker hämtning under perioden 15 april – 15 oktober.
Slamavskiljare för BDT-vatten
Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker minst en gång
vartannat år. Tillsynsansvarig nämnd kan efter ansökan medge ett utsträckt
hämtningsintervall till vart fjärde år.
Fosforfällor och minireningsverk
Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som
getts av kommunens tillsynsansvariga nämnd för enskilda avloppsanläggningar och ska följa leverantörens anvisningar. I annat fall sker tömning
minst en gång per år för enskilda avloppsanläggningar och vartannat år för
fosforfällor.
Enskilda tankar, slamavskiljare
Tömning av enskilda avloppsanläggningar som genererar kommunalt avfall
under kommunalt ansvar sker minst en gång per år och i övrigt efter behov
för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren. Tillsynsansvarig
nämnd kan efter ansökan medge ett utsträckt hämtningsintervall till vart annat
år.
Fettavskiljare
Tömning av fettavskiljare som genererar kommunalt avfall under kommunalt
ansvar sker minst en gång per år eller efter vad som krävs för att säkerställa
anläggningens funktion. Tillsynsansvarig nämnd kan efter ansökan medge
ett utsträckt hämtningsintervall till vartannat år.
Särskild hämtning
Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag
• Elektriska och elektroniska produkter
• Farligt avfall
• Trädgårdsavfall i kärl
• Grovavfall i mindre mängder
Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan
för Tidaholms kommun.
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Bilaga 4 Handbok för avfallsutrymmen
Lagar och tillhörande definitioner i miljöbalken och avfallsförordningen har fått
nya lydelser jämfört med vad som gällde vid senaste revidering av Handbok för
avfallsutrymmen (2018). Begreppet hushållsavfall har ersatts av kommunalt avfall
under kommunalt ansvar. Bestämmelser gällande ansvar för insamling av
returpapper och bygg- och rivningsavfall har förändrats.

42

Avfall Sverige

HANDBOK FÖR
AVFALLSUTRYMMEN
Riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnation
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Förord
Infrastrukturen för hantering och sortering av avfall har stor betydelse.
Inte bara bidrar ett bra avfallsutrymme till ett miljöriktigt beteende,
det är också ett viktigt fundament till det hållbara cirkulära samhället.
Denna skrift är en uppdatering av Avfall Sveriges tidigare Handbok för
Avfallsutrymmen från 2009, som varit en av de mest efterfrågade av Avfalls
Sveriges rapporter. Den nya handboken är en uppdatering, men innehåller också
nya delar, framförallt regulativa förtydligande. Handboken vänder sig till en rad
samhällsaktörer: Avfallsansvariga, stads- och byggnadsplanerare, fastighetsägare och
arkitekter.
Rapporten har författats av David Althoff Palm, Rebecka Jakobsson och Therese
Holmgren på Ramböll. Tack till den viktiga och kloka referensgruppen med deltagare
från Avfall Sveriges olika medlemsorganisationer, branschorganisationer för
bostadsbolag samt myndigheter.

Maria Sigroth
Ordförande Avfall Sveriges
Utvecklingskommitté

Weine Wiqvist
VD Avfall Sverige

2
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Författarnas förord
Avfallsutrymmen är en väsentlig del i ett fungerade
system för omhändertagande av avfall. Ett bra utformat
avfallsutrymme möjliggör källsortering av avfall för att
nå en minskad miljöpåverkan från avfallet. Det ger också
de som besöker utrymmet en positiv boendemiljö och de
som hämtar avfallet en bra arbetsmiljö.
Då avfallsmängder, fraktioner, lagar och regler förändras över tid behöver det också
finnas flexibilitet att hantera dessa ändringar då nya avfallsutrymmen kommer finnas
kvar i många år framöver.
Denna handbok är framtagen av Ramboll på uppdrag av Avfall Sverige. Under
framtagandet har avstämningar skett med referens- och remissgrupp bestående av
representanter från:
•
•
•
•
•
•

Arbetsmiljöverket
Avfall Sverige
Boverket
Fastighetsägarna
Karlstad Energi
Kretslopp och vatten,

•
•
•
•

Göteborgs Stad
Renhållningen
Kristianstad
LUMIRE, Luleå
Motala kommun
Naturvårdsverket

•
•
•
•
•
•

SABO
SRV återvinning
SÖRAB
Tyresö kommun
VAKIN, Umeå
Växjö kommun

BILD: RAMBOLL.

Illustrationer och bilder med Avfall Sverige eller Ramboll som källa får fritt användas
i lokala versioner av handboken med angiven källa.
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1. Inledning
Med avfallsutrymmen avses i denna handbok alla platser
och utrymmen ämnade för avlämning, förvaring och
hämtning av avfall från flerbostadshus och verksamheter
i anslutning till flerbostadshus. Fler definitioner återfinns
i bilaga 1.

allmänna råd. I bilaga 2 finns hänvisningar till vilka krav i
lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter eller allmänna
råd som riktlinjerna bedöms bidra till. Riktlinjerna är i
juridisk mening inte tvingande och utgör ingen garanti för
fullständig uppfyllnad av t.ex. lagkrav. Om andra mer fördelaktiga lösningar finns för att uppfylla de övergripande
kraven kan dessa lösningar användas istället för de riktlinjer som anges, men detta bör då först stämmas av med
kommunens avfallsorganisation (se kapitel 3).

I denna handbok anges olika kravnivåer:
Lagkrav
Krav från lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
som ska följas. Hänvisning görs till bilaga 2 där det anges
vilket lagrum kravet härstammar ifrån. Lagtexterna kan i
denna handbok ha kortats ner för att vara lättare att läsa,
se hänvisat lagrum för att läsa paragraferna i sin helhet.

Rekommendationer
Åtgärder som skapar en utökad servicenivå gentemot de
som ska lämna avfall eller förenklar för avfallshämtaren.
I denna handbok finns generella krav oavsett vilken typ
av avfallsutrymme som väljs (kapitel 5–7). I kapitel 8
anges specifika krav för respektive typ av avfallsutrymme.
I bilaga 6 finns en checklista för ny- och ombyggnation av
avfallsutrymmen.

Riktlinjer
Riktlinjer som är generellt vedertagna inom branschen
för att uppfylla övergripande lagkrav såsom t.ex. försiktighetsprincipen och arbetsmiljökrav eller för att följa

Avfallsnedkast utomhus kan placeras i estetiskt tilltalande miljöer. FOTO: ENVAC.
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2. Syfte och målgrupp
Syftet med denna handbok är att ge stöd vid val av avfallssystem samt för att skapa ändamålsenliga och säkra avfallsutrymmen för gemensamhetsanläggningar, flerbostadshus och verksamheter i anslutning till flerbostadshus.

Handboken kan med fördel användas som inspiration vid
andra förändringar av avfallshämtning, t.ex. utformning
av återvinningsrum då mat- och restavfall flyttas från
avfallsrum till bottentömmande behållare.

Denna handbok riktar sig till alla aktörer som är inblandade
i beslut kring utformning av avfallsrum och avfallslösningar

Avfallshämtning för småhus inkluderas inte i denna
handbok 1.

vid ny- och ombyggnad. Dessa aktörer kan exempelvis
vara planerare, projektörer, byggherrar, exploatörer,
fastighetsägare och förvaltare. Kommunens tjänstemän
kan använda denna handbok som stöd vid diskussioner
med aktörer vid införande av avfallsutrymmen.

1 Se Avfall Sveriges hemsida för mer information om avfallsinsamling
i villor, t.ex. ”Beslutsunderlag för införande av nya insamlingssystem – kartläggning och analys”, rapport 2017:22.

Denna handbok fokuserar på ny- och ombyggnation och
utgör ingen grund för att ställa krav på befintliga avfallsutrymmen. Avfallsföreskrifter kan ej kravställa vid en
ombyggnation. Undantag är krav i lagar, förordningar,
myndighetsföreskrifter och myndighetsbeslut som ska
följas oavsett denna handbok.

Bottentömmande behållare ovan mark och djupbehållare med insatssäck. FOTO: REBECKA JAKOBSSON, RAMBOLL.
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3. Process och ansvar vid utformning
av avfallsutrymmen
Vid ny- och ombyggnation behöver avfallsutrymmens
placering och utformning beaktas i ett tidigt skede för att
öka möjligheterna till en väl fungerande avfallshantering.
Kommunens avfallsorganisation måste kontaktas tidigt
i processen för att de ska kunna yttra sig om lämpliga
metoder och lösningar. Om inte kommunen kontaktas i
god tid finns risk att ny- eller ombyggnationen försenas
till följd av att det i sent skede behöver göras justeringar
enligt kommunens synpunkter genom byggnadsnämnden.
Arbetsmiljöverket har också möjlighet att stoppa avfallshämtarnas arbete om arbetsmiljön är bristfällig. Detta
kan leda till att dyra och omfattande justeringar av
avfallsutrymmet kan behöva göras i efterhand för att
undvika att avfall till exempel hämtas på en annan
anvisad plats. Detta motiverar ytterligare en process för
införande där kommunen involveras.

ska grävas ned. Därför är det av största vikt att kommunens
avfallsorganisation kontaktas i detta skede för att de ska
kunna ge synpunkter på val av insamlingssystem, placering
samt framkomligheten för hämtningsfordon.
I projekteringsskedet beslutas detaljerna kring hur det
valda avfallsutrymmet ska utformas mer i detalj. Även
här är det viktigt att kommunens avfallsorganisation
kontaktas för att de ska kunna ge synpunkter på utformningen av avfallsutrymmet.
I bygglovsskedet ska byggnadsnämnden remittera
ärendet till kommunens avfallsorganisation för att samla
in synpunkter.
Under byggskedet ansvarar byggherren för att de
bestämmelser som framkommit tidigare i processen
efterlevs.

I anges ett typexempel på hur processen kan gå till vid
nybyggnation där gemensamma avfallsutrymmen ska
finnas.

Efter byggskedet ska en slutbedömning göras av byggnadsnämnden. En slutbesiktning bör även göras av kommunens
avfallsorganisation eller utsedd representant innan driftsättning av avfallsutrymmen.

Detaljplanen skapar förutsättningar för vilken typ av
avfallsutrymme som ska användas. Exempelvis behöver
det i detaljplanen finnas med om rörledningar för sopsug

Den som tar
fram detalj
planen (t.ex.
Stadsbyggnadskontor) kontaktar
kommunens avfallsorganisation
för att få input
avseende avfallsutrymmen.

Framtagande av
detaljplan

Byggherren
kontaktar
kommunens
avfallsorganisation
för att få input
avseende avfallsutrymmen.

Byggnads
nämnden
skickar remiss
till kommunens
avfallsorganisation.

Byggherren
följer
bestämmelserna.

Projektering

Bygglov

Byggande

Exempel på hur processen kan se ut vid framtagande av nytt avfallsutrymme. BILD: RAMBOLL.
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Byggnads
nämnden gör
slutbedömning.
Kommunens avfallsorganisation
genomför
slutbesiktning.

Slutbedömning

Lagkrav

3.1. Ansvar

1. Vid framtagande av detaljplan ska särskild hänsyn
tas till möjligheten att anordna avfallshantering.

Ansvaret vid utformning av avfallsutrymmen är fördelat
på ett flertal aktörer och ett urval av respektive aktörs
ansvar återges översiktligt nedan.

(Bilaga 2, J. 2 kap 6 §)

2. Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som
är väsentliga i frågan om hushållning med avfall.

Aktörer som tar fram detaljplaner

(Bilaga 2, J. 8 kap 4 §)

3. Bygglov ska sökas i de fall det krävs för avfallsutrymmet. Kontakta byggnadsnämnden i berörd
kommun för att få information kring huruvida det
krävs bygglov alternativt anmälan. (Bilaga 2, J. 9 kap 2 §)

•

•

Riktlinjer
4. Kommunens avfallsorganisation ska kontaktas vid
framtagande av detaljplan, vid projektering samt vid
bygglovshantering.
5. Vid framtagande av detaljplan och vid projektering
ska FTI2 eller annan representant för producenter
av förpackningar och returpapper kontaktas för att
diskutera utformning av fastighetsnära insamling för
de fraktioner som omfattas av producentansvar.

Tillse att detaljplanen möjliggör avfallsutrymmen och
tillgänglighet till dessa enligt gällande lagstiftning,
lokala avfallsföreskrifter och denna handbok.
Med fördel samråda med kommunens avfallsorganisation (t.ex. förvaltning, bolag eller kommunalförbund)
om val, placering och utformning av avfallsutrymme.

Byggherrar

•
•

Tillse att avfallsutrymmena utformas enligt lagstiftning, lokala avfallsföreskrifter och denna handbok.
Samråda med kommunens avfallsorganisation (t.ex.
förvaltning, bolag eller kommunalförbund) om val,
placering och utformning av avfallsutrymme.

Kommunens avfallsorganisation

•

2 Förpacknings- och tidningsinsamlingen: ett av bolagen som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar
på uppdrag av producenterna.

Ge olika aktörer instruktioner kring val, placering och
utformning av avfallsutrymmen.

Kommunens byggnadsnämnd

•

Besluta om bygglov för avfallsutrymmen.

Fastighetsägare

•

Tillse att avfallsutrymmen och tillhörande anordningar
hålls i bra skick och enligt kraven i lagstiftningen,
lokala avfallsföreskrifter och denna handbok. Det sker
t.ex. genom städning, snöröjning och underhåll.

Producentansvarsorganisation
(FTI eller motsvarande)

•

Tillhandahålla information om möjligheterna till
fastighetsnära insamling av de fraktioner som omfattas
av producentansvar eller alternativa insamlingsmöjligheter t.ex. återvinningsstationer.

Väghållare

•

Ansvarar för att tillfartsvägar och uppställningsplatser
är underhållna för att möjliggöra hämtning av avfall.

FTI eller annan representant för producenter av förpackningar och returpapper ska kontaktas för att diskutera
utformning av fastighetsnära insamling för de fraktioner som omfattas av producentansvar, t.ex. förpackningar och tidningar. FOTO: AVFALL SVERIGE.
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4. Arbetsmiljö
Avfallsutrymmens utformning och placering har stor
inverkan på hämtningspersonalens arbetsmiljö. Fel planerat
kan avfallsutrymmen och dess omgivande trafiklösningar
leda till tungt fysiskt arbete, medföra risk för olyckor och
förslitningsskador samt öka skadlig stress. För att säkerställa en god arbetsmiljö för de som hämtar avfallet ska
kraven i denna handbok samt Arbetsmiljöverkets regler
följas.

Arbetsmiljölagens bestämmelser gäller även arbetsmiljön
i och i anslutning till avfallsutrymmen. Arbetsgivaren
har därmed skyldighet att tillse att avfallshämtarna har
bra arbetsmiljö. Om avfallsutrymmena inte uppfyller
arbetsmiljölagstiftningens krav kan Arbetsmiljöverket
förbjuda arbetsgivaren att bedriva avfallshämtning på
den specifika platsen.3

Arbetsmiljö är en avgörande fråga vid utformningen av

Läs mer om ansvarsfördelning, risker och åtgärder kopplat
till arbetsmiljö i bilaga 5.

avfallsutrymmen och en stor del av de tekniska krav som
ställs i denna handbok är direkt kopplade till att garantera
att hämtning av avfall kan ske med en god arbetsmiljö.

3 Se ”Arbetsmiljölagen”, 1977:1160, samt allmänna råd till ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt
allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna”, AFS 2009:2.

Det är viktigt att skapa en bra arbetsmiljö för hämtningspersonalen och till exempel undvika ojämn beläggning och
kanter. FOTO: AVFALL SVERIGE.
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5. Utrymmen för avfall
5.2. Avfallsfraktioner

I detta avsnitt anges generella krav som tillsammans med
kraven i kapitel 6 och 7 ska tillämpas oavsett vilken typ
av avfallsutrymme som väljs. I kapitel 8 anges även krav
som är specifika för olika avfallsutrymmen som också ska
följas. Utöver det som anges i denna handbok ska även
kommunens lokala avfallsföreskrifter följas vid utformning
av avfallsutrymmen. I de lokala avfallsföreskrifterna finns
det till exempel krav om hur avfallet ska sorteras och vem
som ansvarar för avfallsbehållare.

Vilka fraktioner som ska tillhandahållas i avfallsutrymmen
beror på lagstiftningen, de lokala avfallsföreskrifterna
samt vilka möjligheter det finns för lämning av annat
avfall på andra platser som t.ex. återvinningsstationer
eller återvinningscentraler.
Lagkrav
1. I eller i anslutning till en byggnad ska det finnas
utrymmen eller anordningar för hantering av avfall
som kan nyttjas av alla brukare av byggnaden (d.v.s.
både boende och verksamheter). (Bilaga 2, L. 3:422)
2. Kommunens lokala avfallsföreskrifter ska följas.

Val och utformning av avfallsutrymmen kräver planering
och genomförande på ett genomtänkt sätt, då det påverkar
avfallshanteringen i många år framöver och det kan vara
svårt och dyrt att rätta till felaktigheter i efterhand.

(Bilaga 2, A. 15 kap 41 §)

3. Om större mängder farligt avfall beräknas förvaras
i avfallsutrymmet behöver tillstånd för hantering av
brandfarlig vara sökas. (Bilaga 2, I.)

5.1. Utrymme för sortering i lägenheter
och verksamheter

Riktlinjer

För att öka mängden utsorterat avfall behöver lägenheter
och andra lokaler förses med goda möjligheter till sortering.
Ju bättre möjligheterna för sortering är i lägenheterna
och lokalerna, desto större sannolikhet är det att avfallet
sorteras korrekt i det gemensamma avfallsutrymmet.

4. Insamlingen av avfall vid ny- och ombyggnation ska
omfatta följande fraktioner:
• Matavfall4
• Returpapper, t.ex. tidningar
• Pappersförpackningar
• Metallförpackningar
• Ofärgade glasförpackningar
• Färgade glasförpackningar
• Plastförpackningar
• Elektronik, ljuskällor och batterier
• Restavfall
• Grovavfall

Lagkrav
1. I bostadslägenheter ska det finnas plats för källsortering av avfall. (Bilaga 2, L. 3:423)
Riktlinjer
2. Lägenheter och verksamheter ska förses med möjlighet
till sortering motsvarande de fraktioner som finns
tillgängligt för insamling.

5. Samtliga fraktioner ska kunna lämnas på samma plats
i den mån det är rimligt.
6. Om farligt avfall och elektronik ska samlas in, ska
det ske i behållare som är anpassade till respektive
fraktion ur ett säkerhetsperspektiv.
7. Hantering och förvaring av farligt avfall kräver
särskild uppmärksamhet och insamling ska utformas
i nära samråd med kommunens avfallsorganisation.
8. Grovavfall ska sorteras i stora kärl eller i container
för att underlätta för avfallshämtaren.
4 Krav på insamling av matavfall gäller från 2021-01-01,
(SFS2018:1466)

För att boende och verksamhetsutövare lätt ska kunna
sortera sitt avfall är det viktigt att det finns utrymme
för sortering i lägenheter respektive lokaler.FOTO: AVFALL
SVERIGE.
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5.3. Val av avfallsutrymme

Rekommendationer
9. Utöver de fraktioner som anges i branschkrav 4 bör
även följande fraktioner erbjudas:
• Textilinsamling
• Återbruk
10. Det är en fördel om grovavfallet förvaras i annat
utrymme än övrigt avfall. Grovavfallet ”brer” lätt ut
sig i rummet och kan därmed hindra hanteringen av
t.ex. kärl. Ett separat rum för grovavfall kan placeras
i en annan byggnad alternativt kan plats för container
beredas för periodvis insamling.
11. Återbruk kan implementeras för att öka andelen återanvändning och minska avfallsmängderna. I de fall
återbruk implementeras bör följande rekommendationer följas:
• Ytan för återbruk bör vara minst 2 m2.
• Ytan bör vara tydligt avgränsad.
• Det bör finnas tydliga rutiner för rensning och
städning.
• Det bör finnas tydlig information i form av skyltning i anslutning till utrymmet om vad som tas
emot, eventuella öppettider och kontaktperson.

Det finns flera olika typer av avfallsutrymmen och vilket
system som ska väljas beror bland annat på kommunens
avfallsföreskrifter, förutsättningarna i kommunen och i
närområdet, om det är boende och/eller verksamheter
som ska lämna avfall samt rekommendationer från
kommunens avfallsorganisation. Avstånd till återvinningscentraler och återvinningsstationer är också en parameter
att beakta.
I kapitel 8 finns mer information om olika typer av
avfallsutrymmen och i bilaga 4 finns information om
olika typer av hämtningsfordon.
Riktlinjer
1. Det avfallsutrymme som är mest lämpat med avseende
på återvinning av avfall, skydd för miljö, säkerhet och
arbetsmiljö ska väljas.
2. Manuell hantering ska minimeras för att skapa en
bättre arbetsmiljö för de som hämtar avfallet.
3. Kommunens avfallsorganisation ska kontaktas vid
val av avfallutrymme (se vidare i kapitel 3).

I bilaga 3 finns mer detaljerade beskrivningar av de olika
avfallsfraktionerna samt vilken aktör som ansvarar för
insamlingen.

Textil, böcker, husgeråd och leksaker kan återbrukas. FOTO: AVFALL SVERIGE OCH SARA SUNDIN, RAMBOLL.
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5.4. Placering

4. Avfallsutrymmen ska ha tillräcklig med plats för
material och utrustning samt för drift- och underhållsarbete. (Bilaga 2, L. 3:42)
5. Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall måste
transporteras genom utrymmen där personer vistas
mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras.

Avfallsutrymmens placering behöver noga övervägas för
att skapa en trygg och ändamålsenlig avfallshantering.
Närhet till bostäderna, trafiksäkerhet, barnsäkerhet och
arbetsmiljö är faktorer som styr och påverkar placeringen.
Vid beaktande av dessa faktorer kan det även finnas
krav och önskemål som är motstående vilket innebär att
avvägningar mellan olika krav är nödvändiga.

(Bilaga 2, L. 3:422)

Riktlinjer
6. Hämtning ska kunna utföras på ett trafiksäkert sätt,
därför ska avfallsutrymmen placeras i utkanten av
ett bostadsområde för att hämtningsfordon inte ska
behöva köra in bland människor och bostäder.
7. Avfallsbehållare ska inte placeras på gång- eller
cykelvägar.
8. Avfallsutrymmen ska placeras så att hämtning och
lämning av avfall sker på markplan.
9. Hämtningsfordonen ska kunna hämta avfallet, d.v.s.
det får inte finnas några fasta eller återkommande
hinder (t.ex. parkerade bilar).
10. Avfallsutrymmen ska placeras så att det upplevs
tryggt att lämna avfall. Exempelvis bör avfallsutrymmen inte placeras ensligt eller i bristfälligt
upplysta områden.
11. Avståndet mellan byggnadens entréer och avfallsutrymmen ska inte överstiga 50 meter för flerbostadshus om inte andra krav listade ovan motiverar ett
längre avstånd. Avfallsutrymmet bör även placeras
där de boende naturligt passerar, t.ex. vid gångväg
till busshållplats.

Den störning som kan uppstå i samband med hämtningen
blir mindre ju längre bort från bostäder och lekplatser
m.m. avfallsutrymmet ligger. Samtidigt blir det svårare
för de boende att lämna sitt avfall om det är lång väg till
avlämningsplatsen. Eftersom alla områden är unika är
det viktigt att alla dessa faktorer beaktas vid planeringen.
Exempel på placeringar som ofta är fördelaktiga är på väg
till kollektivtrafik eller parkering.
Lagkrav
1. I eller i anslutning till en byggnad ska det finnas
utrymmen eller anordningar för hantering av avfall
som kan nyttjas av alla brukare av byggnaden.
(Bilaga 2, L. 3:422)

2. Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att
risken för olyckor begränsas vid tillträde, transporter
samt vid användning, kontroll och underhåll av
utrymmena och deras installationer. (Bilaga 2, L. 3:42, 3:421)
3. Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att
risken för brukarnas eller grannarnas hygien eller
hälsa begränsas. (Bilaga 2, L. 3:42)

Avfallsutrymmens placering behöver noga övervägas för att skapa en trygg och ändamålsenlig avfallshantering. FOTO:
DAVID ALTHOFF PALM, RAMBOLL.
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5.5. Visuell utformning och belysning

5.6. Hygien, skadedjur och lukt

För att skapa avfallsutrymmen som ökar trivsel och viljan
att sortera avfallet bör avfallsutrymmen utformas på ett
tilltalande sätt. Ljusinsläpp och belysning är en särskilt
viktig aspekt som påverkar hur avfallsutrymmet upplevs
och kan rätt använt öka trygghetskänslan vid lämning av
avfall.

Avfall drar lätt till sig skadedjur och kan ge upphov till
lukt och det är därför viktigt att vidta åtgärder för att
minska dessa risker.
Lagkrav
1. Avfallsutrymmen ska hållas fria från ohyra.
(Bilaga 2, C. 34 §)

Riktlinjer

2. Byggnader ska utformas så att det försvåras för
skadedjur att komma in i byggnaden och dess
byggnadsdelar, om det inte är orimligt med hänsyn
till byggnadens utformning och användning.

1. Avfallsutrymmen ska utformas så att de känns trygga
och tilltalande.
2. Avfallsutrymmen ska utformas så att de anpassas till
omgivande miljö och stämmer överens med andra
byggnader vad gäller volym, form och färg.
3. Bra och snabbtändande belysning ska finnas, både i
och utanför avfallsutrymmet. Belysningens ljusstyrka
ska vara minst 300 lux.
4. Flera armaturer ska användas för att öka ljusspridningen och säkerheten om någon lampa går sönder.
5. Belysningsarmaturer ska inte placeras så att de kan
skymmas av dörrar eller portar.

(Bilaga 2, L. 6:81)

Riktlinjer
3. Utrymmen, behållare och utrustning för avfall ska
utformas så att det finns möjlighet att hålla rent.
4. Frostfria utrymmen ska förses med vattenslang och
golvbrunn med avdunstningsskydd för att möjliggöra
städning av utrymmet. Påkörningsskydd ska finnas
vid vattenanslutning.
5. Avfallsutrymmen ska förses med god ventilation för
att minska risken för lukt. Frånluftsflödet ska vara
minst 5 l/s och m2 golvyta. Om endast grovavfall
förvaras ska frånluftsflödet vara minst 0,35 l/s och
m2 golvyta.
6. Dörrar ska ha släplist som skydd mot skadedjur.

Rekommendationer
6. Rörelsedetektor bör används så att belysningen tänds
direkt när dörren öppnas och hållas tänd hela tiden
som någon befinner sig i rummet.
7. I avfallsrum bör det finnas fönster för att öka ljusinsläpp och öka tryggheten.

Rekommendationer
8. För att minska risken för lukt och skadedjur bör
avfallsutrymmen inte placeras i söderläge och om
det finns risk för större uppvärmning sommartid kan
kylanläggning användas.
9. Råttor och andra skadedjur ska hindras att komma in
i avfallsutrymme, vilket innebär att öppningar större
än 5 mm inte bör förekomma. Nät kan finnas för
ventilationsöppningarna och avfallskärl kan förses
med lock.
10. Om luktproblem uppstår kan luftrenare användas.
11. Då frånluftsventilation skapar ett undertryck kan
dörr till utrymmet behöva utrustas med automatisk
dörröppning eller fjäderanordning för att förenkla
öppning av dörren.
12. Avfallsutrymmen där större mängder blöjor eller
matavfall förvaras kan vara kylt för att minska risken
för lukt.

Avfallsrum med stora fönster som ger bra ljusinsläpp. FOTO: DAVID ALTHOFF PALM, RAMBOLL.
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5.7. Buller

5.8. Brandskydd och säkerhet

Buller kan uppstå vid lämning och hämtning av avfall
och kan leda till olägenheter för människor som bor eller
vistas i området. Exempelvis leder tömning av glas till
höga momentana bullernivåer. Avfallsutrymmen behöver
därmed planeras så att bullerstörning undviks för dem
som bor eller vistas i närheten.

Eftersom avfall kan vara lättantändligt är det viktigt med
ett bra brandskydd för att minska risken för personskador,
dödsfall samt skador på egendom. Exempelvis bör det
beaktas vilken typ av material som används. I detta
kapitel anges övergripande krav på brandskydd. Brandskyddsföreningen5 och Räddningstjänsten tillhandahåller
uppdaterade krav och detaljerade rekommendationer.

Lagkrav
1. Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa
och från angränsande utrymmen likväl som ljud
utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som
den avsedda användningen kräver och så att de som
vistas i byggnaden inte besväras av ljudet. (Bilaga 2, L. 7:21)

Avfallsutrymmen behöver utformas så att de är säkra och
inte orsakar olyckor eller dödsfall. Barnperspektivet är
särskilt viktigt att beakta då barn är uppfinningsrika och
kan lockas till att undersöka avfallsutrymmen6.
Lagkrav
1. I avfallsutrymmen ska de åtgärder vidtas som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand. (Bilaga 2, H. 2 kap 2 §)
2. Avfallsutrymmen ska förses med utrustning för
släckning av brand och för livräddning vid brand
eller annan olycka i den mån det är skäligt.

Riktlinjer
2. Buller från lämning och hämtning av avfall ska i den
mån det är rimligt minimeras. Riktvärdena i tabell 1
ska eftersträvas.
Rekommendationer

(Bilaga 2, H. 2 kap 2 §)

3. Bostäder som finns nära hämtningsplats av avfall
kan förses med fönster som har bättre ljudvärden än
normalt för att minska risken för bullernivåer som
kan anses vara en olägenhet.

3. Öppningar eller inkast för avfall som finns i eller
vid ytor som är avsedda att gå på, ska vara täckta av
luckor, galler, trallar eller andra lämpliga skyddsanordningar. (Bilaga 2, L. 8:92)
Riktlinjer
4. Rum för avfallsutrymmen ska utformas som egen
brandcell för att minska risken för att branden sprider
sig.
5. Fristående avfallsbehållare ska placeras på ett säkert
avstånd från fasad med fönster eller brännbart
material både avseende höjd- och sidled. Om osäkerhet föreligger ska avstämning ske med Brandskyddsföreningen, Räddningstjänsten eller motsvarande
för att avgöra vilka avstånd som är lämpliga i det
specifika fallet.
6. Automatiska brandlarm och släcksystem ska installeras för att skapa en hög säkerhet mot brand.

Tabell 1 Riktvärden för buller inomhus.
Maximalt ljud

LAFmax 1

45 dB

Ekvivalent ljud

LAeq,T 2

30 dB

Ljud med hörbara tonkomponenter

LAeq,T 2

25 dB

1 Den högsta A-vägda ljudnivån.
2 Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).

5 https://www.brandskyddsforeningen.se/
6 Se vidare information i Boverkets handbok ”Barnsäkra containrar”.
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5.9. Tillgänglighet

5.10. Tillträde

Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att det
är tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Exempel på aspekter som behöver
beaktas för att skapa tillgängliga avfallsutrymmen är
dörrar, eventuella lock, handtag, inkast m.m. som ska
utformas och placeras på sådant sätt att de kan användas
och öppnas av personer som har nedsatt styrka, syn eller
annan funktionsvariation.

För att minska risken för skadegörelse, brand, stölder
och att obehöriga slänger avfall bör avfallsutrymmen
utformas så att endast de som har behörighet att slänga
avfall kommer åt utrymmena.
Lagkrav
1. Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på
fastigheten där avfall hämtas. Nycklar, portkoder och
dylikt ska tillhandahållas till renhållaren.7

I detta kapitel anges övergripande krav på tillgänglighet.
Observera att detta inte är en heltäckande kravlista. För
vidare läsning se Boverkets byggregler (BBR).

Riktlinjer
2. Avfallsutrymmen ska förses med lås för att hindra
obehöriga från att lämna avfall och/eller få tillgång
till avfallsutrymmen. Det ska gå att öppna dörren
inifrån utan nyckel för att snabbt kunna utrymma vid
brand.
3. Avfallshämtning ska vara möjlig under ordinarie
hämtningstider och överensstämma med lokala föreskrifter eller bestämmelser.

Lagkrav
1. Avfallsutrymmen, sopnedkast och andra liknande
anordningar ska vara tillgängliga för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
(Bilaga 2, L. 3:148)

2. Dörrar och portar ska utformas så att de medger
passage med rullstol och så att tillräckligt utrymme
finns för att öppna och stänga dörren eller porten
från rullstolen. (Bilaga 2, L. 3:143)
3. Handtag, manöverdon och lås ska placeras och
utformas så att de kan användas såväl av personer
med nedsatt rörelseförmåga som av personer med
nedsatt orienteringsförmåga. (Bilaga 2, L. 3:143)

5.11. Skyltning
Tydlig skyltning för de olika fraktionerna underlättar
korrekt avfallssortering. Skyltar till förpackningsfraktioner
kan erhållas kostnadsfritt från FTI:s hemsida8.
Riktlinjer

Riktlinjer

1. Avfallsbehållare ska vara tydligt skyltade med uppgift
om vilken typ av avfall som ska läggas i respektive
behållare för att underlätta för både lämnare och
hämtare.
2. Symboler och bilder ska användas på skyltarna
för att förtydliga vad som ska läggas i respektive
behållare. Vedertagna färgkoder för olika avfallsslag
bör användas.
3. I de fall vissa fraktioner ska vara förpackade på ett
särskilt sätt ska information om detta finnas vid
respektive skylt (t.ex. om särskilda påsar ska användas
för matavfall samt var dessa påsar finns).
4. Kontaktuppgifter till de som ansvarar för insamlingssystemet ska finnas tydligt angivna i anslutning till
avlämningsplatsen för att underlätta vid driftstörning
eller frågor.

4. Väg mellan bostäder och avfallsutrymmen ska vara
framkomliga året runt.
5. Trappsteg, trösklar, tunga dörrar eller trånga passager
ska undvikas.
Rekommendationer
6. Text och symboler bör kontrastera i ljushet mot
bakgrunden så att de tydligt syns. Punktskrift ökar
tillgängligheten och bör placeras på samma plats vid
inkast på behållaren och bör sitta 1,3–1,4 meter över
mark eller ovanpå behållare.
7. Placering av inkast/lucka/öppning för att slänga sitt
avfall, bör ta hänsyn till räckvidden hos personer i
rullstol. Det vill säga, ett inkast med centrum cirka
0,8–1,0 meter över mark vilket kräver speciell
konstruktion då standardkärl är högre. Inga tröga,
tunga luckor. Manövrering med en hand ska vara
möjlig. Kärl, som står fritt, ska inte vara högre än
cirka 110 cm.

Rekommendationer
5. Om det finns behov, bör skyltarna skrivas på andra
språk än svenska.

7 Kravet likställs med lagkrav till följd av kommunens normgivningsmakt genom avfallsföreskrifterna.
8 http://www.ftiab.se/
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6. Framkomlighet för hämtningsfordon
och personal
I detta kapitel anges generella krav avseende framkomlighet
för hämtningsfordon vid transportvägar, uppställningsplatser och dragvägar som behöver tillämpas oavsett val
av avfallsutrymme.

4. Hämtningsfordon ska inte framföras på gång- och
cykelbana. Om det inte kan undvikas, kan dispens
sökas hos kommunen eller fastighetsägaren.
5. Hämtningsfordonens behov av att backa vid hämtning
av avfall ska i största möjliga mån minimeras, och
undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser,
bostadsentréer, skolor, förskolor eller äldreboenden.
6. Transportvägar ska ha den bärighetsklass som krävs
med avseende på hämtningsfordonens tyngd, men
minst bärighetsklass 2.
7. Hämtningsfordonets uppställningsplats ska inte vara
skymd av t.ex. backkrön eller kurva.
8. Väghållaren (Trafikverket, kommunen, privat vägförening eller enskild fastighetsägare) ska tillse att
det är korrekt skyltning och god framkomlighet.

6.1. Transportvägar
Transportvägar är de vägar i direkt anslutning till uppställningsplats och dragväg där fordon för hämtning av
avfall måste köra för att komma intill och hämta avfallet.
Transportvägarnas utformning är en av flera aspekter som
påverkar avfallshämtarens arbetsmiljö samt säkerheten
för de som vistas eller färdas nära hämtningsfordon.
Lagkrav
1. Byggnader och andra anläggningar ska så långt det
är praktiskt möjligt vara placerade på ett sådant sätt
i förhållande till omgivande mark att transporter och
liknande kan utföras med betryggande säkerhet mot
ohälsa och olycksfall. (Bilaga 2, G. 3 §)

Transportvägarnas mått

9. Transportväg ska vara minst 5,5 meter bred om körning
i båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts
ska vägen vara bredare (bredden beror då på vilken
typ av parkering som tillåts, t.ex. utmed vägen eller
snedställd). Om vägen är mötesfri och det inte finns
parkerade fordon kan vägen vara smalare, men den
ska vara minst 3,5 meter. Träd och växtlighet eller
snövallar ska inte inkräkta på vägbredden.

Riktlinjer
2. Transportväg ska ha en hårdgjord yta (se bilaga 1 för
definition).
3. Transportvägen ska året runt ha fri sikt, hållas fri
från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

1m

Bredd: 2,9 m
Längd: 11 m
Höjd: 3,8 m

3,5 m

1m

21,5 m

Trottoar

Minst 4,7 m

15 m

5,5 m

3,5 m
Vändplats för baklastande hämtningsfordon. BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL.
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Riktlinjer

10. Transportvägar (inklusive garage, portiker eller
andra platser där hämtningsfordon ska framföras)
ska ha en fri höjd på 4,7 meter. Lägre höjd kan
accepteras om lägre fordon än 4,5 meter används och
kommunen har gett godkännande för detta. Träd och
växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
11. Återvändsgator ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon, t.ex. i form av vändplats eller trevägskorsning.
Vändmöjlighetens mått ska anpassas efter vilken typ
av hämtningsfordon som ska användas.
I figur 10 och figur 11 ges exempel på mått för en baklastande hämtningsbil.

1. Hämtningsfordonet ska inte hindra annan trafik (t.ex.
bilar, bussar eller cyklister) när avfallstömning pågår.
2. Hämtningsfordonen ska kunna hämta avfallet, d.v.s.
det får inte finnas några fasta eller återkommande
hinder (t.ex. parkerade bilar). Skyltning om lastplats
och parkeringsförbud kan behövas. Uppställningsplatsen ska även vara snöröjd och inga snöhögar får
förekomma.
3. Uppställningsplatser ska vara tillräckligt stora för
att hantera den typ av utrustning (t.ex. kärl, bottentömmande behållare, containrar eller slangar) som
används.
4. Uppställningsplatsen ska vara plan och hårdgjord
(se definition i bilaga 1).
5. Lutningen på uppställningsplatsen ska inte överstiga
vad hämtningsfordonet klarar av.
6. Uppställningsplatsen ska vara tillräckligt rymlig för
att hämtningspersonalen ska kunna arbeta på ett
effektivt och säkert sätt.

Rekommendationer
12. Gångvägar bör inte blockeras vid hämtning av avfall.

6.2. Uppställningsplats
Uppställningsplatsernas utformning måste anpassas
till vilken typ av avfallsbehållare som har valts samt
storleken på hämtningsfordonen. I detta avsnitt anges
generella branschkrav på uppställningsplatser, se vidare
i kapitel 8 för mer detaljerade krav kopplat till respektive
typ av avfallsutrymmen.

Rekommendationer

21 m

7. Hämtningsfordonet bör inte hindra fotgängare när
avfallstömning pågår.

r9m

3,5 m

6,5 m

1,5 m
Trottoar

Alternativ vändplats till figur 10 för baklastande hämtningsfordon. BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL.
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6.3. Dragväg

8. Lutningar ska i största möjliga mån undvikas. Om
lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20
för att belastningen ska vara acceptabel och ska inte
överstiga 1:12 (se lagkrav).
9. Ramp ska undvikas i största möjliga mån. I de fall
ramp inte kan undvikas eller där marken lutar motsvarande en ramp, ska rampen/marken:
• Inte luta mer än 1:20 vid nybyggnation
• Ha minst 2 m långa vilplan
• Ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan
vilplanen
• Ha en fri bredd på minst 1,3 meter,
• Vara fri från hinder, och
• Ha ett minst 40 mm högt avåkningsskydd om det
finns nivåskillnader mot omgivningen.
Observera att kravet om att dragvägen ska vara max
10 meter även gäller vid användande av ramp.
10. Hiss ska undvikas i största möjliga mån men om
ingen lämpligare lösning finns får hiss användas vid
avfallstransport om den är besiktigad och godkänd
för transport av skrymmande gods och om den har
korgdörr.
11. Lyftbord ska undvikas i största möjliga mån, men om
ingen lämpligare lösning finns får lyftbord användas
vid avfallstransport om den är besiktigad och godkänd
för transport av skrymmande gods. Lyftbord utomhus
är direkt olämpligt av driftsäkerhetsskäl, eftersom
dessa generellt sett är känsliga för kyla och nederbörd.

Väg mellan avfallsutrymme och hämtningsfordonets
uppställningsplats, d.v.s. där hämtningspersonalen drar
eller skjuter kärl, slangar eller säckkärra, benämns här
dragväg. Hårdgjorda ytor, snöröjning, avstånd, lutning
och trösklar är aspekter som är avgörande för vilken
arbetsmiljö som skapas.
Lagkrav
1. Ramper ska luta högst 1:12. (Bilaga 2, L. 3:1222)
2. Dragvägar ska vara utformade så att avfallskärl,
slangar eller säckkärra utan svårighet kan förflyttas.9
Riktlinjer
3. Dragvägar mellan avfallsutrymme och uppställningsplats ska vara så korta som möjligt och inte överstiga
10 meter.
4. Dragvägar ska vara minst 1,2 meter breda och om
den ändrar riktning bör bredden där vara minst 1,35
meter. Det ska vara minst 2,1 meters fri höjd.
5. Dragvägar ska året om vara jämna, hårdgjorda
(se definition i bilaga 1), halkfria och utan trånga
passager eller hinder.
6. Trappsteg och trösklar ska inte förekomma. I undantagsfall kan tröskel vara kvar om den förses med ramp
på båda sidor. Om trösklar behövs ska de vara så låga
som möjligt för att underlätta för rullstolsburna samt
vid hämtning.
7. Trottoarkanter ska i möjligaste mån undvikas. I de
fall det inte går att undvika kanter ska fasad kantsten
eller motsvarande användas.
9 Avfall Sveriges och SKLs bedömning av juridiskt bindande krav.

Trottoar

Bredd: 2,9 m
Längd: 11 m
Höjd: 3,8 m

15 m

3,5 m

Dragväg

3,5 m

Trottoar

Dragväg och baklastare. BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL.
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Max 10 m

Avfallsrum

Fasad
kansten

minst 2,1 m

Minst 1,5 m

7. Dimensionering av avfallsutrymmen
Hur stort ett avfallsutrymme behöver vara beror på antalet
och typ av hushåll eller verksamhet, avfallsmängder,
insamlingsteknik, hämtningsintervall och antal fraktioner
som ska samlas in.

Den övergripande trenden är att plast- och pappersförpackningarna ökar i volym, medan returpapper minskar.
En liten viktökning av plastförpackningar medför en stor
volymökning, vilket behöver beaktas vid dimensionering.

Då avfallsmängderna kan variera stort mellan olika områden, och det kan vara svårt att förutse avfallsmängderna
i ett nytt område, är det ofta nödvändigt att dimensionera
avfallsutrymmena i överkant då det är svårt att anpassa
eller utöka avfallsutrymmena i efterhand. Då avfallshanteringen och lagstiftningen förändras över tid behöver
avfallsutrymmena även planeras med flexibilitet för att
över tid kunna anpassas till förändrat antal fraktioner och
förändrade avfallsmängder.

Tänk på att då matavfallsinsamling införs krävs en fortsatt större volym på restavfall under en period eftersom
utsorteringen ökar över tid.
Matavfall är tungt i förhållande till volymen och denna
fraktion överdimensioneras lätt. Om matavfall samlas in
via matavfallskvarnar till tank ökar volymen på grund av
tillsatt vatten.
Avfallsmängderna från skolor och förskolor är starkt
beroende på om de har egna tillagningskök eller får
färdiglagad mat levererad. Detta gäller både matavfall
och förpackningsavfall.

Lagkrav
1. Avfallsutrymmen ska utformas och dimensioneras så
att de möjliggör återvinning av avfallet. (Bilaga 2, L. 3:422)
I tabell 2–5 anges schabloner10 som kan användas som
underlag vid dimensionering av avfallsutrymmen.
Observera att mängderna varierar beroende på förutsättningarna och att dessa schabloner därför endast bör
användas som en vägledning.

För butiker och kontor är schablonerna osäkra och det
kan finnas stora skillnader beroende på vilken typ av
butik det är eller om kontoret har matsal eller restaurang.
En klädbutik och en elektronikbutik har väldigt olika
avfallsmängder och avfallsfraktioner och dessa schabloner
får ses som mycket grova indikationer.

Viktigt är att tänka på att antalet fraktioner sannolikt
kommer att öka och det är lämpligt att dimensionera
även för fraktioner som textil, småelektronik, ljuskällor
m.fl.

10 Schablonerna är baserade bland annat på flera svenska och danska
kommuners uppskattningar, tidigare gjorda uppskattningar av
Avfall Norge, stickprov i flertalet danska kommuner och boken Solid
Waste Technology & Management.
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Tabell 2 Volymer om avfallet samlas in med fastighetsnära insamling för förpackningar och returpapper. Grovavfallet
dimensioneras inte i liter per vecka utan i kvadratmeter golvyta som behövs vid veckovis tömning per lägenhet.
Liter/vecka

Per lägenhet

Per boende på
äldreboende

Per barn på skola

Per blöjbarn på
förskola

Returpapper

10–15

3–5

3–5

1

Pappersförpackningar

30–35

5–10

1–2

1–2

Plastförpackningar

15–20

5–10

1

1

Metallförpackningar

2

1

0,5

0,5

Färgade glasförpackningar

2

0,5

Nära noll

Nära noll

Ofärgade glasförpackningar

2

1

0,5–1

0,5–1

Matavfall

10–15

5–10

2

2

Restavfall

40–50

80–90

5

15-20

Grovavfall

0,13 m golvyta

-

-

-

2

Tabell 3 Avfallsvolymer för kontor och butiker.
Liter/vecka

Per anställd på kontor

Per anställd i butiker
(ej mat)

Per anställd i matbutiker

Returpapper

5–10

7–12

50

Pappersförpackningar

1–10

65–270, merparten Wellpapp

140, merparten Wellpapp

Plastförpackningar

3–5

30–40

45

Metallförpackningar

<0,5

4–5

4

Färgade glasförpackningar

Nära noll

-

-

Ofärgade glasförpackningar

Nära noll

-

-

Matavfall

2

2

10–15

Restavfall

10–15

Varierar

Varierar

Tabell 4 Volymer om avfallet delas upp i matavfall och restavfall men fastighetsnära källsortering av förpackningar
och returpapper saknas. En större andel förpackningar hamnar i restavfallet.
Liter/vecka

Per lägenhet

Per boende på
äldreboende

Per barn på skola

Per blöjbarn på
förskola

Matavfall

10–15

5–10

2

2

Restavfall

60–75

110–120

5–8

18–22

Tabell 5 Volymer om ingen fastighetsnära källsortering sker utan matavfall läggs med övrigt restavfall som blandat
restavfall. En större andel förpackningar hamnar i restavfallet.
Liter/vecka
Blandat restavfall

Per lägenhet

Per boende på
äldreboende

Per barn på skola

Per blöjbarn på
förskola

70–90

120–130

10

20–25
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8. Insamlingssystem för avfall
I detta kapitel anges specifika krav för olika typer av avfallsutrymmen. Observera att utöver de krav som anges i detta
kapitel ska även de generella kraven i kapitel 5–7 följas.

Kärl samt dess utformning och placering

9. Kärl ska placeras så att draghandtaget kan nås från
gången så att hämtningspersonal lätt kan dra iväg
kärlen. Med fördel kan lock i lock användas.
10. Kärlens storlek samt antal hjul ska anpassas efter
respektive fraktions tyngd för att undvika lyft och
tunga drag för hämtningspersonalen.

8.1. Avfallsutrymmen med kärl
Avfallsutrymmen med kärl kan anordnas både inomhus
och utomhus. De som är inomhus kan antingen placeras
i fastigheten eller uppföras som ett fristående avfallshus
(ofta kallad återvinningshus, miljöhus eller kretsloppshus).

Kärl utomhus

11. Kärl utomhus ska omgärdas av staket eller liknande
samt vara skyddat från nederbörd.
12. Ytan som kärlen står på ska vara hårdgjord.
13. Ytan ska hållas fri från växtlighet samt vara snö- och
halkfri på vintern.
14. Avfallsbehållare utomhus ska inte stå under takfot,
i portal, över brandpost, vattenavstängning eller
liknande.

De vanligaste förekommande kärlen rymmer 140–660
liter. Vilka storlekar och fabrikat som används varierar
från kommun till kommun.
Mer information om dimensionering finns i kapitel 7.
Se även avsnitt 5.9 om tillgänglighet. Observera att bygglov
kan krävas för utomhuslösningar, se vidare i kapitel 3.

Uppställningsplats

Riktlinjer

15. Uppställningsplats för kärlhämtning ska vara minst
3,5 meter bred, 15 meter lång och ha en fri höjd om
4,7 meter för baklastande sopbil med måtten 2,9
meter bred, 11 meter lång och 3,8 m hög.

Utformning av avfallutrymmen

1. Avfallsutrymmen ska vara väl tilltagna och flexibla.
Storleken på rummet bestäms av storleken på och
antalet kärl som behöver finnas där.
2. Den fria gången mellan olika kärl ska vara vara minst
1,5 meter och avståndet mellan varje kärl minst 6 cm
på vardera sida.
3. Rumshöjden ska vara minst 2,1 meter. Installationer
får inte begränsa den fria höjden.
4. Dörrar för avfallsutrymmen ska ha minst 1,2 meter
fri bredd och minst 2 meter fri höjd. Normalt krävs
minst en 13x21-dörr.
5. Golvytorna ska vara plana.
6. Golv ska vara utformade för att minimera risken
för att halka eller snubbla men samtidigt vara lätt
att rengöra. Blanka golv ökar halkrisken. Halkfritt
prioriteras framför rengörbarhet.
7. Det ska finnas uppställningsanordningar för dörren
som enkelt kan aktiveras.
8. Dörrar ska kunna öppnas inifrån utan nyckel. Låsvred
bör ha skydd som förhindrar att låset skadas av slag
eller påkörning.

Rekommendationer
16. Tunga dörrar till avfallsutrymmen bör förses med
maskinell dörröppnare. Utrymmet där dörren slås
upp bör markeras alternativt att dörrarna förses med
säkerhetssensorer eller liknande. Manöverdon för
dörröppnare bör placeras med centrum 0,80 meter
från golvet eller marken och minst 0,70 meter, men
gärna 1,0 meter, från hörn eller dörrbladets framkant
i ogynnsammaste läge.
17. Dörrar bör förses med skyddsplåt på insidan som
skydd mot nötning, slag och stötar.
18. För att minska skador i utrymmet vid rangering av
kärl bör en avbärarlist placeras på väggen 0,95–1,25
meter från golvet.
19. Strömbrytare bör placeras på ca 1,3 meters höjd över
golv för att undvika påkörning. Eluttag bör finnas på
lämpligt ställe.
20. Kärl bör rengöras regelbundet för att motverka lukt.
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Dörren ska ha:
• Skyddsplåt på insidan
• vred på insidan med
skydd/kåpa
• Automatisk dörröppnare
• Uppställningsanordning

Gärna stora
fönster

Minst 1,2 m
Avbärarlist
0,95–1,25 meter
från golvet
Minst 1,5 m

Plats för fler
kärl i framtiden

Avståndet mellan
varje kärl minst 6 cm
på vardera sida

Minst 2,1 m
Vattenslang & golvbrunn för rengörning
av kärl och golv

Exempel på avfallsutrymme med fastighetsnära insamling dimensionerad för 50 lägenheter. BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL.

Tabell 6 Måttangivelser för de kärl som anges i exemplet
ovan. Observera att det mellan varje kärl ska vara minst
6 cm. När locken öppnas tillkommer kärlens djup i höjdled.

Färgkod på kärl i exemlet ovan
Returpapper
Pappersförpackningar

Volym
(liter)

Bredd vid
bredaste
punkten
(cm)

Djup vid
djupaste
punkten
(cm)

Plastförpackningar

Total höjd
(cm)

Metallförpackningar
Färgade glasförpackningar

140

48,4

55

106,5

Ofärgade glasförpackningar

240

58

72,4

107,2

Matavfall

660

125,5

84

125,5

Restavfall
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8.2. Bottentömmande

Riktlinjer
1. Vid installation av bottentömmande behållare ska
anläggningen utformas så att den är åtkomlig för
fordon utrustat med kran.
2. Bottentömmande behållare ska ha ett kroksystem
som är anpassat efter kommunens avfallsföreskrifter.
3. Avståndet mellan fordonets centra och behållarnas
centra ska inte överstiga 6 m eller understiga 2 m.
Observera att kranar kan ha olika räckvidd (exempelvis
2–6 meter), därför ska kommunens avfallsorganisation kontaktas för beslut om avstånd.
4. Det ska vara en fri höjd om 10 meter.
5. Angöringsplatsen ska inte ligga så att parkerade
bilar förekommer mellan hämtningsfordonet och
behållarna.
6. Lyft ska inte ske över vägar eller cykelbanor.
7. Uppställningsplatsen ska i största möjliga mån vara
jämn. Om lutning inte kan undvikas ska lutningen
normalt sett max vara 7 % för att säkerställa att
fordonet inte kan börja glida på stödbenen.
8. Marknivåskillnaden mellan fordon och behållare ska
vara max ±2 meter.
9. På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska
djupbehållaren placeras minst 2 meter från omgivande
hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering.
10. Behållarna ska placeras så att snöröjning kan ske.
I de fall behållarna är helt under jord ska hela
behållarens yta ovan jord snöröjas innan tömning.
11. Behållarnas placering ska stämmas av med ledningsägaren för att minska risken för att ledningar grävs
sönder vid etablering.
12. Behållarna ska utformas så att barn inte riskerar att
skada sig. Exempelvis bör det finnas lås på inkasten.
13. Behållare för matavfall ska inte överstiga 1000 liter.

Gemensamt för olika typer av bottentömmande avfallsbehållare är att det krävs en kran för tömning. Vid
tömning lyfts behållaren eller en innerbehållare upp
maskinellt med hjälp av en kran på hämtningsfordonet.
Innehållet töms sedan i kranbilens container genom att
behållarens golv öppnas alternativt att en påse öppnas.
Lyft av behållarna kan ske över t.ex. staket, buskar och
liknande förutsatt att dessa eller behållarna inte tar
skada, men inte över människor eller ömtåliga saker
såsom bilar.
Djupbehållare är till största delen nedgrävda i marken
och möjliggör ett större utrymme för avfallet jämfört
med en bottentömmande som står på marken. Eftersom
avfallet ligger under mark där temperaturen är låg minskar
risken för dålig lukt. De behållare som är helt under
jord, och där hela behållaren lyfts vid tömning, behöver
snöröjas kontinuerligt för att det inte ska falla ner snö i
utrymmet för behållaren.

Rekommendationer
14. Lyft bör inte ske över gångbanor, speciellt inte om
gångbanan är högt trafikerad eller om det är i
närheten av en skola. I de fall det är oundvikligt ska
gångvägen spärras av vid tömning.
15. Uppställningsplatsen bör vara minst 15 meter lång.
16. Behållare bör anläggas så att vatteninträngning
minimeras och vara placerad så att ytvattenavrinning
möjliggörs. Om lakvatten ansamlas under behållare
rekommenderas att dessa rengörs/saneras vid behov.
Rengöring är särskilt viktigt för behållare med matavfallsinsamling.
17. I delar av Sverige med mycket snö är det mer fördelaktigt med behållare som delvis är under mark och
där avfallet samlats upp av en påse som kvarstår
ovan jord vid tömning.

Bottentömmande behållare. FOTO: AVFALL SVERIGE.
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Minst 10 m

Uppställningsplatsen bör vara
minst 4 x 15 m

Minst 2 m
från t.ex.
lyktstolpe,
fasad och
parkering

Lyft ska inte ske
över cykelbanor

Exempel på hur det kan se ut vid tömning av bottentömmande behållare. BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL.
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8.3. Stationär sopsug

8.4. Mobil sopsug

Stationära sopsugssystem är slutna och helt automatiserade.
Systemet bidrar till att behovet av avfallstransporter med
lastbil minskar inom bostadsområden då hämtning kan
ske utanför bostadsområdet vid central uppsamlingsplats.

Mobila sopsugssystem samlar in avfallet med hjälp av
vakuumteknik som sitter i tömningsfordonet (sugbil).
Under varje sopnedkast finns en lagringstank vilken
binds ihop med andra lagringstankar i området genom
rör i marken till en dockningspunkt. Vid tömning ansluter
slambilen till dockningspunkten, vakuumtekniken sätts
igång och avfallet transporteras in i sugbilen. Risken för
bullerstörning vid dockningsplatsen bör uppmärksammas
eftersom tömningen av avfallstankarna kan bullra och ta
lång tid. Ett sätt att undvika detta är att redan i planeringsstadiet tänka på var dockningspunkterna placeras och
hur många tankar som ska tömmas.

Stationärt sopsugssystem är ett maskinellt insamlingssystem där avfall med hjälp av vakuum transporteras
genom rör i marken, från sopnedkastet till uppsamlingscontainrar belägna i en byggnad en bit bort från bostäderna.
Antalet containrar i terminalen varierar och beror dels
på antalet utsorterade fraktioner och dels på mängden
avfall. När containrarna i terminalen är fulla hämtas
de med lastväxlare för tömning och vidaretransport till
behandlingsanläggningar.
Infrastrukturen för stationär sopsug varierar från fall till
fall och behöver projekteras, därför anges inga branschkrav i detta avsnitt. Hämtning av avfallet sker i regel
genom containerhämtning, se kapitel 8.5. Avstämning
behöver ske med kommunens organisation enligt kapitel 3.

System för stationär sopsug. BILD: MARIMATIC.

System för mobil sopsug. BILD: ENVAC.
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8.5. Container

Riktlinjer
1. Avstånd mellan dockningspunkt och uppställningsplats ska inte överstiga 5 meter.
2. Uppställningsplats ska vara så plan som möjligt med
en maximal lutning på 3 %.
3. Lock ska i största möjliga mån vara av lätta material,
såsom plast, glasfiber eller plåt, och kunna öppnas av
en person. Lock som behöver lyftas ska inte väga mer
än 15 kg. Lock som endast ska skjutas i sidled utan
att lyftas ska väga max 35 kg.
4. Lock ska vara försedda med lås för att hindra
obehöriga och barn från att öppna locket. Låset ska
lätt kunna öppnas av hämtningspersonalen.
5. Lock ska vara försedda med handtag.
6. Lock ska inte vara övertäckta samt vara snöfria vid
tömningstillfället.
7. Tömningsplats ska vara väl utmärkt och tillgänglig
för hämtningspersonalen. Andra redskap än de
som normalt medförs vid tömning ska inte behöva
användas för att öppna locket.
8. När tankar placeras utomhus ska marken 1 meter
runt om locket vara hårdgjord.

Containrar förekommer i många olika storlekar och
utföranden. Tömning av containrar kan utgöra en risk då
containrar som regel inte kan tömmas utan att hämtningsfordonet backar upp mot containern. Då containrar är
stora och tunga är det viktigt att de placeras och hanteras
på ett säkert sätt.
Riktlinjer
1. I avfallsutrymmen med container ska utrymmet mellan
container och vägg eller port vara minst 60 cm, helst
100 cm, runt om. Ett containerutrymme med en
2 meter bred container bör vara 3,60 meter brett.
2. Dörrar vid containerhämtning ska anpassas efter vilka
containrar som används samt efter lastväxlarens
storlek.
3. Containerutrymme ska vara tröskelfritt.
4. Vid containerhämtning ska det inte finnas nivåskillnad mellan avfallsutrymmet och uppställningsplatsen.
5. Container ska placeras så att hämtningsfordonet kan
angöra rakt mot containern och lyfta eller dra den
rakt ut vid tömning. I regel backas fordonet upp mot
containern.
6. Uppställningsplats för containerhämtning ska vara
minst 4,6 meter bred, 18 meter lång och ha en fri
höjd om 10 meter.
7. Om personer ska slänga avfall direkt i containern
ska containern sänkas ned eller förses med ramp så
att den blir tillgänglig för alla. Containern ska vara
barnsäkrad så att det inte går att krypa eller falla ner
i den.

Rekommendationer
9. Tömningsfordonets angöringsplats bör inte vara
placerad vid utfarter eller placeras vid en korsning.

Mobil sopsug. FOTO: AVFALL SVERIGE.

Ett exempel på hur en container kan vara utformad.
FOTO: DAVID ALTHOFF PALM, RAMBOLL.
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8.6. Insamling av flytande avfall

Slangdragning

6. Avstånd mellan uppställningsplats för tankbil och
slambrunn ska vid hämtning inte överstiga 10 meter
om inte särskilda skäl föreligger.
7. Där slangdragning sker ska vägen vara fri från hinder
i form av t.ex. staket, murar, stubbar, planteringar
eller annan växtlighet.
8. Nivåskillnader ska inte förekomma.
9. Sughöjden ska inte överstiga 6 meter.
10. Slangen ska inte placeras där personer rör sig då
slangen kan röra på sig vid tömning och leda till att
personer snubblar.

Slangdragning är ett tungt arbetsmoment och för att
förbättra hämtningspersonalens arbetsmiljö behöver
hämtningsstället planeras på ett bra sätt. För att se till
barnperspektivet är det viktigt att lock utformas så det
inte finns risk för att barn kan öppna locken11. I denna
handbok hanteras endast tanktömning av fettavskiljare
och tank för matavfall.
Lagkrav
1. Fettavskiljare ska vara placerad så att det är möjligt
att dra slang utan att använda utrymme där livsmedel
förvaras. (Bilaga 2, L. 3:422)
2. Anmälan och VA-anmälan kan krävas. Kontakta
byggnadsnämnden och den kommunala VA-organisationen i berörd kommun för att få information
kring huruvida det krävs. (Bilaga 2, K. 6 kap. 5 §)
3. Krav som anges i kommunens lokala allmänna
bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) samt de
kommunala avfallsföreskrifterna ska följas. (Bilaga 2, O.)

Lock

11. Lock ska i största möjliga mån vara av lätta material,
såsom plast, glasfiber eller plåt, och kunna öppnas av
en person. Lock som behöver lyftas ska inte väga mer
än 15 kg. Lock som endast ska skjutas i sidled utan
att lyftas ska väga max 35 kg.
12. Lock ska vara försedda med lås för att hindra
obehöriga och barn från att öppna locket. Låset ska
lätt kunna öppnas av hämtningspersonalen.
13. Lock ska vara utformade så att hämtningspersonalen
kan ansluta slangen utan att utsättas för arbetsmiljörisker.
14. Lock ska inte vara övertäckta samt vara snöfria vid
tömningstillfället.
15. Tömningsplats ska vara väl utmärkt och tillgänglig
för hämtningspersonalen. Andra redskap än de som
normalt medförs vid tömning ska inte behöva användas för att öppna locket.
16. När tankar placeras utomhus ska marken 1 meter
runt om locket vara hårdgjord.

Riktlinjer
4. Fettavskiljare och tankar för matavfall ska placeras så
att hämtning kan ske utan att hämtningspersonalen
utsätts för risker.
5. Det får maximalt vara 4 meter från markytan till
fettavskiljares botten.
11 För vidare läsning se Boverkets handbok ”Barnsäkra brunnar”.

Slamtömningsbilar används vid hämtning av flytande matavfall. FOTO: DAINA MILLERS-DALSJÖ, URBAN EARTH
CONSULTING. AB.
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8.7. Avfallsutrymmen på öar

Rekommendationer
17. Permanent slang kan grävas ner för att minska
behovet av slangdragning vid tömningstillfället.
18. Anslutningspunkten där slangen kopplas på bör
placeras så att det finns möjlighet till tanktömning
även om verksamheten är stängd.
19. Installation och skötsel bör ske enligt svensk standard
SS-EN 1825-1.2.
20. Fast slamsugkoppling på fasad bör användas då det
ger en bättre arbetsmiljö än manlucka/betäckning i
gata.
21. Tätningar till brunnslock bör vara av god kvalitet för
att undvika svårigheter att lägga locken på plats efter
tömning, samt problem med lukt.
22. Automatisk spolning av tanken bör finnas för att
undvika att hämtningspersonalen behöver klättra
upp på tanken för att öppna och spola ur den.

Hämtning på öar, som inte har bro- eller färjeförbindelse
som möjliggör att ordinarie hämtningsfordon kan köras
dit, blir ofta särskilt besvärlig. Om det är möjligt att
anordna gemensamma hämtställen på fastlandet, dit
öborna själva får ta sig, blir det enklare. I annat fall måste
kommunen ordna med båttransport. I princip gäller
samma krav på transportvägar, god arbetsmiljö och tillgänglighet även på öarna och vid avfallstransporter med
båt. Särskild uppmärksamhet måste riktas mot omlastning
till och från båt.
Riktlinjer
1. All hämtning ska ske maskinellt eller via kärl med hjul.
2. Angöringsplats ska finnas för båten som hämtar
avfallet.

8.8. Säck

Matavfallskvarn till tank

En matavfallskvarn sönderdelar matavfallet som samlas
upp i tillhörande tank som slamsugs. Det finns kvarnsystem och tankar av olika storlek och utförande och
de förekommer främst vid storkök med stora mängder
matavfall, men kan även användas i flerbostadshus. Vid
användning av kvarnsystem för matavfall underlättas
arbetsmiljön betydligt för dem som hämtar matavfallet,
men även för personalen i storkök. Tanken kan placeras
inomhus så väl som utomhus.

Säckarna består oftast av plast eller papper. Säckar utgör
en arbetsmiljörisk och användningen av dessa minskar
därför. I säck läggs vanligtvis hushållens och verksamheters
restavfall och eventuellt utsorterat matavfall.
Riktlinjer
1. Säckar ska inte användas.

Matavfallskvarn till kombitank

I en kombitank kombineras insamlingen av matavfall
med fettavskiljare. Kombitanken placeras i källare eller
grävs ner utomhus och en matavfallskvarn kopplas på
systemet som sönderdelar matavfallet. Matavfallet leds
sedan till matavfallsavskiljaren där det sedimenterar i sin
kammare. Överskottsvatten från matavfallsavskiljaren
bräddar över till fettavskiljaren. Spillvatten från övrigt
kök och diskrum leds direkt till fettavskiljaren, där fettet
flyter upp till ytan och vattnet leds vidare till avloppet.
Det finns också kombitankar där även spillvatten från
diskrum m.m. leds via matavfallskvarnen. Tankens fack
töms av en slamsugare, antingen samtidigt eller var för sig.
Fettavskiljare

Fettavskiljare är en anordning för att samla upp slam i
form av fettavfall i avloppsvatten från lokaler där livsmedel
hanteras. Om inte fettavskiljare används föreligger det
risk för stopp i ledningsnätet till följd av att fettet stelnar
i rören.

För att hämtning ska kunna ske på öar är
det viktigt att det finns en angöringsplats för båten som
hämtar avfallet. FOTO: SRV ÅTERVINNING.
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Bilaga 1 – Definitioner
I denna bilaga finns definitioner till de uttryck som används i handboken.

Avfall

Batterier

Med avfall avses i detta kapitel varje ämne eller föremål
som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med1. Förteckningar över avfallstyper
återfinns i Avfallsförordningen (2011:927).

Batterier omfattas av producentansvar. En del batterier
innehåller farliga ämnen och klassas därför som farligt
avfall, men alla batterier ska samlas in.
Bottentömmande behållare

Behållare som används för uppsamling av avfall. Avfallsbehållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel
på olika behållare är kärl, container, bottentömmande
behållare, tank och batteribehållare

Bottentömmande behållare kan vara antingen helt
under jord, delvis under jord eller placeras i marknivå.
Vid tömning lyfts behållaren upp, oftast med hjälp av
en kran på hämtningsfordonet. Innehållet töms sedan i
kranbilens container genom att behållarens golv öppnas.

Avfallsföreskrifter

Bygg och rivningsavfall

Kommunala bestämmelser för avfallshantering, även
kallat renhållningsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna
utgör tillsammans med avfallsplanen kommunens
renhållningsordning. Föreskrifterna stadgar bl.a. vilka
skyldigheter kommunen och fastighetsinnehavare har
samt när, var och hur avfall ska hämtas.

Avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering,
ombyggnad eller rivning av byggnad eller som uppstår vid
större anläggningsarbete i en trädgård. Det ingår inte i
kommunens ansvar att samla in eller omhänderta sådant
avfall. Avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden räknas dock som hushållsavfall. En del byggoch rivningsavfall klassas som farligt avfall, t.ex. asbest och
impregnerat virke, och måste hanteras som sådant.

Avfallsbehållare

Avfallshantering

Samla in, transportera, återvinna, bortskaffa eller ta
annan fysisk befattning med avfall, eller vidta åtgärder
som inte innebär fysisk befattning med avfall men som
syftar till att avfall samlas in, transporteras, återvinns,
bortskaffas eller byter ägare eller innehavare.

Dragväg

Väg mellan avfallsutrymme och hämtningsfordonets uppställningsplats, d.v.s. där hämtningspersonal drar eller
skjuter kärl, slangar eller säckkärra.

Avfallskvarn

Elavfall, avfall från elektroniska och elektriska
produkter

Kvarn för sönderdelning av matavfall vilket gör det
möjligt för det malda avfallet att följa med avloppsvattnet
ut på ledningsnätet eller samlas upp i tank.

Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive
alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror
som har haft en elektrisk eller elektronisk funktion.
Populärt kallat ”allt med sladd eller batteri eller sådant
som är beroende av el för att fungera”. Glödlampor,
lågenergilampor och lysrör räknas också som elavfall.
Elavfall omfattas av producentansvar.

Avfallsplan

Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör
tillsammans med avfallsföreskrifterna kommunens
renhållningsordning. Planen innehåller bl.a. mål för
kommunens avfallshantering samt åtgärder för att nå
målen. Avfallsplanen utgör, till skillnad mot avfallsföreskrifterna, inte bindande normföreskrifter och inga
tvingande krav kan regleras i avfallsplanen.

Farligt avfall

Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat
och utmärkt med asterisk i avfallsförordningen bilaga
4. Farligt avfall är avfall som är farligt för människor
eller miljön och som därför inte ska blandas med annat
avfall. Exempel på farligt avfall är kemikalier, spillolja,
färgrester och lösningsmedel. Farligt avfall kan lämnas på
återvinningscentraler och i vissa kommuner kan det även
lämnas på miljöstationer eller hämtas vid fastigheten.
Vid förvaring eller hantering av brandfarligt farligt avfall
ansvarar fastighetsägare/boendeförening för brandsäkerheten. Råd om brandskydd ges av räddningstjänsten.

Avfallsutrymme

Alla platser och utrymmen ämnade för avlämning, förvaring och hämtning av avfall. T.ex. sopsug, underjordsbehållare, rum inomhus för lämning av avfall etc.
1 Miljöbalken (1998:808), 15 kap.
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Fastighetsinnehavare

Hushållsavfall

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Fastighetsinnehavarens ansvar kan i vissa fall överlåtas på
nyttjanderättshavare.

Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll
samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Begreppet hushållsavfall svarar mot det behov av borttransport av avfall som regelmässigt uppkommer vid
nyttjande av mark eller byggnad för bostadsändamål.
Exempel på avfall som uppkommer i hushåll är städavfall,
matavfall, slam, grovavfall, rester av olja, färg och
bekämpningsmedel och annat farligt avfall, samt döda
sällskapsdjur. Med avfall från annan verksamhet som
är jämförligt med avfall från hushåll menas avfall från
affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i
renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som
kommer från hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett
ändamål eller verksamhet uppehåller sig i en lokal eller
i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från
personalmatsalar och restaurangavfall. Jämförelsen
knyter an till avfallets härkomst (att det uppstår i lokaler
där människor uppehåller sig).

Fastighetsnära insamling (FNI)

Den insamling av avfall som sker på eller i direkt anslutning till den fastighet där avfallet uppkommit, oavsett
avfallsfraktion. Förekommer både vid bostäder och vid
verksamheter. Alternativet till fastighetsnära insamling är
avlämning av avfall på återvinningsstation, återvinningscentral, i butik eller annat. I vissa fall kan begreppet användas avseende endast förpackningar och returpapper, i
denna handbok avses dock alla fraktioner som samlas in
fastighetsnära.
Fett

Större mängder fett uppkommer i verksamheter där
det förekommer mathantering, t.ex. restauranger och
skolkök. Fett från dessa verksamheter samlas upp via
fettavskiljare som behöver tömmas från fett. Flytande
spillfett kan även samlas upp i separata behållare som
hämtas eller lämnas på avsedda platser.

Hårdgjord yta

Ytor där hämtningspersonal utan svårigheter kan dra
eller skjuta avfallsbehållare, såsom exempelvis asfalt, slät
marksten, betong eller liknande. Gräsytor, kullersten,
grusvägar och liknande ytor som skapar svårigheter för
hämtningspersonalen räknas inte som hårdgjorda ytor.

Fettavskiljare

Anordning för att samla upp fett i form av fettavskiljarslam i avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras.
Fettet kommer annars stelna och fastna i ledningsnätet
och förorsaka stopp.

Hämtningsfordon

Avser olika typer av fordon som är tillämpliga för hämtning av avfall, såsom baklastare, lastväxlare eller kranbil.

Förpackningar och returpapper

Hämtningsplats

Förpackningar sorteras in i fraktionerna plast, färgat
glas, ofärgat glas, papper och metall. Dessutom finns en
fraktion för returpapper (tidningar, kataloger, reklamblad och liknande). Förpackningar och returpapper kan
samlas in på återvinningsstationer som Förpackningsoch Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för, på vissa
återvinningscentraler och vid fastigheten i de fall det
förekommer fastighetsnära insamling. I de fall det sker
fastighetsnära insamling kan dessa fraktioner samlas in i
exempelvis kärl, containrar, bottentömmande behållare
eller sopsugssystem.

Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver
inte vara belägen på den fastighet där avfallet uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika
sorters avfall som uppkommer på samma fastighet, bl.a.
beroende på att det är olika fordon som hämtar.
Kombitank

Tank för uppsamling av matavfall i kombination med en
fettavskiljningsdel.
Kommunalt ansvar

Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. Kommunalt ansvar innebär att avfall tas omhand
genom kommunens försorg. Kommunen har inte skyldighet att hantera avfall som omfattas av producentansvar,
om det har sorterats ut för att lämnas i producenternas
insamlingssystem, eller annat avfall än hushållsavfall.

Grovavfall

Grovavfall är hushållsavfall som är för tungt, skrymmande
eller har andra egenskaper som gör att det inte är
lämpligt att samla in som restavfall. Det kan t.ex. utgöras
av möbler, trädgårdsavfall, porslin och cyklar. Grovavfall
kan lämnas på återvinningscentraler eller hämtas vid
fastigheten.
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Kommunens avfallsorganisation

Miljöstation

Den del av kommunen som verkställer avfallsansvaret
enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. Kan exempelvis utgöras
av förvaltning, bolag eller kommunalförbund.

Vanlig benämning på plats där farligt avfall tas emot.
Miljöstationer kan finnas på återvinningscentral och i
form av en container placerad vid en bensinstation eller
annan bemannad plats.

Källsortering

Sortering av avfall vid källan, d.v.s. på den plats där avfallet uppkommer, t.ex. i hushållet eller på arbetsplatsen.
Det sorterade avfallet kan sedan avlämnas t.ex. i soprum i
bostadsområdet, på en återvinningsstation eller på någon
annan avlämningsplats.

Producentansvar

Med producentansvar menas skyldighet för producent att
se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns,
återanvänds eller bortskaffas. Producentansvar finns
för förpackningar, returpapper, elutrustning, bilar,
däck, läkemedel och batterier. Avfall som omfattas av
producentansvar ingår inte i kommunens ansvar om det
sorteras ut i producenternas system.

Kärl

Med kärl menas hjulförsedda plastkärl med lock, ibland
kallade rullkärl. De lyfts och töms i sopbil med hjälp
av en kärllyft på hämtningsfordonet. Avfallskärl finns i
varierande storlek.

Rekommendation

Med rekommendation avses i denna handbok åtgärder
som skapar en utökad servicenivå gentemot de som ska
lämna avfall eller förenklar för avfallshämtaren.

Lagkrav

Med lagkrav avses i denna handbok krav från lagar,
förordningar och myndighetsföreskrifter som ska följas.
Lagtexterna kan i denna handbok ha kortats ner för att
vara lättare att läsa, se hänvisat lagrum för att läsa paragraferna i sin helhet.

Restavfall

Restavfall är det avfall som inte (kan eller bör) sorteras i
någon av de andra fraktionerna (har tidigare benämnts
”osorterat brännbart avfall”). Det kan t.ex. bestå av
kuvert, blöjor, trasiga leksaker, diskborstar och plåster.
I vissa kommuner där det inte sker separat insamling av
matavfall ingår även matavfall i restavfallet, detta går
under definitionen blandat restavfall. I kommuner där
utsortering av matavfall sker är restavfallet utsorterat.
Restavfall kan samlas in i exempelvis kärl, containrar,
underjordsbehållare (nedgrävda behållare, markbehållare,
behållare i mark) eller sopsugssystem.

Manuell hämtning

Hämtning av avfall där hämtningspersonal skjuter, drar
eller lyfter kärl eller säck.
Maskinell hämtning

Hämtning av avfall med maskinell (automatisk) utrustning.
Matavfall

Kallas i vissa kommuner för komposterbart avfall, organiskt avfall eller bioavfall. Matavfall utgörs av exempelvis
bananskal, äggskal, teblad och kaffesump. Matavfall från
boende kan samlas in i exempelvis kärl, säck, containrar,
underjordsbehållare (nedgrävda behållare, markbehållare, behållare i mark) eller sopsugssystem. Matavfall
från verksamheter samlas ofta in i containrar eller via
matavfallskvarn till separat tank alternativt kombitank.
Insamling i tank förekommer även från vissa bostäder.
Vissa kommuner tillåter matavfallskvarn kopplat till
avloppsreningsverket, ofta med nyttiggörande genom
rötning för biogasproduktion. Matavfall som uppkommer
i livsmedelsindustrier, och som inte säljs direkt till konsument, har kommunen inget ansvar för att ta hand om.
Utsorterat avfall från butiker (t.ex. förpackade och icke
förpackade grönsaker) räknas som verksamhetsavfall och
inte som hushållsavfall. Dock räknas det som hushållsavfall om det blandas med t.ex. annat hushållsavfall, men
grundregeln är att det ska sorteras ut.

Returpapper

Tidningar, tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger,
kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter
av papper som kan materialåtervinnas. Omfattas av
producentansvar. De ska lämnas i producenternas
insamlingssystem.
Riktlinjer

Med riktlinjer avses i denna handbok riktlinjer som är
generellt vedertagna inom branschen för att uppfylla
övergripande lagkrav såsom t.ex. försiktighetsprincipen
och arbetsmiljökrav eller för att följa allmänna råd.
Hänvisningar görs till vilka krav i lagar, förordningar eller
myndighetsföreskrifter eller allmänna råd som riktlinjerna
bedöms bidra till. Riktlinjerna är i juridisk mening inte
tvingande och utgör ingen garanti för fullständig uppfyllnad
av t.ex. lagkrav. Om andra mer fördelaktiga lösningar
finns för att uppfylla de övergripande kraven kan dessa
lösningar användas istället för de riktlinjer som anges,
men detta bör då först stämmas av med kommunens
avfallsorganisation (se kapitel 3 i handboken).
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säljs direkt till konsument, har kommunen inget ansvar
för att ta hand om. Utsorterat avfall från butiker (t.ex.
förpackade och icke förpackade grönsaker) räknas som
verksamhetsavfall och inte som hushållsavfall.
Dock räknas det som hushållsavfall om det blandas med
t.ex. annat hushållsavfall, men grundregeln är att det ska
sorteras ut vilket ofta föreskrivs i kommunens avfallsföreskrifter. Verksamheter behöver utrymmen för att
kunna lagra sitt verksamhetsavfall i anslutning till lokalen.
Verksamhetsutövare kan beställa hämtning av valfri
utförare.

Sopsug (stationär och mobil)

Stationärt sopsugssystem är ett maskinellt insamlingssystem där avfallet med hjälp av luft (vakuum) transporteras genom rör i marken, från sopnedkastet till en
uppsamlingsplats, som finns i en byggnad som antingen
är i anslutning till bostäder eller en bit bort.
Även i det mobila sopsugssystemet samlas avfallet in med
hjälp av luft men vakuumtekniken sitter i bilen. Under
varje nedkast finns en lagringstank. Tankarna binds ihop
genom rör i marken till en dockningspunkt. Vid tömning
ansluter fordonet till dockningspunkten, vakuumtekniken
sätts igång och avfallet transporteras in i bilen med hjälp
av luft.

Verksamhetsutövare

Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövaren är ansvarig för avfallshanteringen i verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare av en fastighet eller lokal.

Textil

Textil kan utgöras av exempelvis kläder, gardiner och
lakan. Textil och textilavfall samlas vanligast in via
second hand- och välgörenhetsorganisationers klädboxar
som är utplacerade runt om i kommunen och ofta i
anslutning till återvinningsstationer. Textil kan även
samlas in av kommunen eller dess anlitade utförare via
avfallsutrymmen. Det är även allt mer förekommande att
insamling sker i butiker. Insamling av textilavfall får dock
endast genomföras av kommunen eller efter godkännande
från kommunen.

Återbruk

Användning av produkt utan föregående förädling. Dessa
produkter är inte avfall. Genom återbruk av husgeråd,
leksaker, möbler, kläder etc. skapas ett tillfälle att i
enlighet med avfallstrappans översta kategori minimera
avfallet. Återbruk kan samlas in fastighetsnära och utformas som exempelvis bytesrum alternativt att återbruksvarorna hämtas med ett visst intervall och tas omhand av
välgörenhetsorganisationer eller liknande.

Transportväg

Transportvägar är de vägar i direkt anslutning till uppställningsplats och dragvägar där fordon för hämtning av
avfall måste köra för att komma intill och hämta avfallet.

Återvinning

Uppställningsplats

Återvinningscentral (ÅVC)

Plats där hämtningsfordonet stannar när avfallet ska
hämtas och lastas i fordonet. Kan även kallas angöringsplats, stoppställe eller lastplats. Platsen ska ligga så nära
avfallets hämtningsställe som möjligt och vara lämplig
från arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Uppställningsplatsen kan variera vid hämtning av olika typer av
avfall beroende på att olika hämtningsfordon är olika
stora.

En bemannad central där hushåll kan lämna grovavfall,
trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall eller annat återvinningsbart avfall. Företag kan ofta lämna motsvarande
avfall mot avgift. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet
i olika behållare. Andra beteckningar än återvinningscentral kan användas i vissa kommuner.

Med återvinning avses bl.a. materialåtervinning, energiåtervinning, kompostering och rötning.

Återvinningsstation (ÅVS)

En obemannad station för returpapper och förpackningar
och ibland även småbatterier. Avfallet sorteras i olika
behållare av den som lämnar det. Andra beteckningar kan
användas i vissa kommuner.

Utförare

Företag som efter upphandling i konkurrens anlitas av
kommunen för att utföra hämtning eller behandling av
avfall om kommunen inte har egen personal eller behandlingsanläggningar.
Verksamhetsavfall (annat avfall än hushållsavfall)

Verksamhetsavfall utgörs av annat avfall än hushållsavfall
som uppkommer i företag/verksamheter. Det kan t.ex.
vara kasserade kläder och varor från butiker. Matavfall
som uppkommer i livsmedelsindustrier, och som inte
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Bilaga 2 – Lagstiftning
I denna bilaga anges de lagrum som lagkrav och riktlinjer
i handboken hänvisar till.
Lagkrav

Riktlinjer
Nedan anges vilka lagrum och allmänna råd som riktlinjer
i respektive kapitel i handboken bedöms bidra till.

Miljölagstiftning

A. Miljöbalken, (SFS 1998:808)
B. Avfallsförordningen, (SFS 2011:927)
C. Förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (SFS 1998:899)

Kapitel 3

•
•

Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:422
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 2, 3 §§

Arbetsmiljölagstiftning

D. Arbetsmiljölagen, (SFS 1977:1160)
E. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
belastningsergonomi (AFS 2012:2)
F. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
G. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2)

Kapitel 5.1

•
•

Avfallsförordningen (SFS 2011:927) 11 §.
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 5 §

Kapitel 5.2

•
•

Avfallsförordningen (SFS 2011:927)
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 5 §

Kapitel 5.3

•
•
•

Lagstiftning om olyckor samt brandfarliga varor

H. Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
I. Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS
2010:1011)

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 2 kap.
Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:422
Miljöbalken (SFS 1998:808), 2 kap 5 §

Kapitel 5.4

•
•
•

Bygglagstiftning

J. Plan- och bygglag, PBL (SFS 2010:900)
K. Plan- och byggförordning, PFB (SFS 2011:338)
L. Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6)

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 2 kap.
Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:422
Miljöbalken (SFS 1998:808), 2 kap 5 §

Kapitel 5.5

•

Kommunal lagstiftning

M. Kommunala renhållningsföreskrifter (föreskrifter
fastställda av kommunfullmäktige i respektive
kommun)
N. Lokala hälsoskyddsföreskrifter (föreskrifter
fastställda av kommunfullmäktige i respektive
kommun)
O. Lokala allmänna bestämmelser om brukande av
kommunens vatten- och avloppsanläggning, ABVA
(bestämmelser fastställda av kommunfullmäktige i
respektive kommun)

•
•

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 10–15 §§
Fastighetsägarna, ”Belysningshandbok för flerbostadshus”
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 §

Kapitel 5.6

•

•
•

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 114 §
Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:42
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 §

Kapitel 5.7

•
•

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13)
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 §

Kapitel 5.8

•
•
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Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 5 kap
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 §

Kapitel 5.9

Kapitel 8.2

•

•
•

•

Plan- och byggförordning, PFB (SFS 2011:338) 3
kap 5, 18 och 19 §§
Plan- och bygglag, PBL (SFS 2010:900), 8 kap 1 §

•

Kapitel 5.10

•
•

Kommunala renhållningsföreskrifter (föreskrifter fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun)
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 §

Kapitel 8.4

•
•

Kapitel 5.11

•
•

•

Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:422
Kommunala renhållningsföreskrifter (föreskrifter fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun)

•
Kapitel 6.1

•

•
•

•

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 3, 54 §§
Kommunala renhållningsföreskrifter (föreskrifter fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun)
Trafikverket ”Krav för vägars och gators utformning”,
2012:179.

•

•

•
•

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
belastningsergonomi (AFS 2012:2), 6 §
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 3, 54 §§
Kommunala renhållningsföreskrifter (föreskrifter fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun)

•

•
•

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 2 kap 3, 5 §§
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 3, 4 §§
Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:422
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 §

Kapitel 8.6

•
•
•

•

Kapitel 6.3

•

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 2 kap 3, 5 §§
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
belastningsergonomi (AFS 2012:2)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 3, 4 §§
Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:422,
8:92
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 §

Kapitel 8.5

•
•

Kapitel 6.2

•

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 2 kap 3, 5 §§
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 3, 4 §§
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 §

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
belastningsergonomi (AFS 2012:2), 6 §
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 3, 54 §§
Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:1222,
3:143, 3:421
Kommunala renhållningsföreskrifter (föreskrifter fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun)

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 2 kap 3, 5 §§
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
belastningsergonomi (AFS 2012:2)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 3, 4 §§
Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:422,
8:952

Kapitel 8.7

•
•
•

•

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 2 kap 3, 5 §§
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
belastningsergonomi (AFS 2012:2)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 3, 4 §§
Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:422

Kapitel 8.1

•
•
•

•

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 2 kap 3, 5 §§
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
belastningsergonomi (AFS 2012:2)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
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Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 2 kap 3, 5 §§
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
belastningsergonomi (AFS 2012:2)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 3, 4 §§
Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:422

Bilaga 3 – Avfallsfraktioner
Det avfall som boende eller verksamheter i fastigheten ger upphov till består
främst av avfall som kommunen ansvarar för att samla in och avfall som
producenterna ansvarar för. Nedan följer en redogörelse över de olika
avfallsfraktionerna samt vem som ansvarar för dess insamling.
1. Kommunens ansvar

1.3

Varje kommun ansvarar för insamling, transport och
återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall
som uppkommer i kommunen, och som inte faller
under producentansvar. Hushållsavfall avser avfall som
kommer från hushåll samt jämförligt avfall från annan
verksamhet. Hushållsavfallet inkluderar avfallsfraktioner
så som mat- och restavfall, grovavfall, slam och farligt
avfall. Ansvaret för omhändertagandet av hushållsavfall ligger på kommunen eller den privat utförare som
kommunen anlitar.

Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat
och utmärkt med asterisk i avfallsförordningen bilaga 4.
Farligt avfall är avfall som är farligt för människor eller
miljön och som därför inte ska blandas med annat avfall.
Exempel på farligt avfall är kemikalier, spillolja, färgrester och lösningsmedel. Närmare krav kring vad som
utför farligt avfall och hur det ska sorteras framgår av
kommunens avfallsföreskrifter. Farligt avfall kan lämnas
på återvinningscentraler och i vissa kommuner kan det
även lämnas på miljöstationer eller hämtas vid fastigheten.
Vid förvaring eller hantering av brandfarligt farligt avfall
ansvarar fastighetsägare/boendeförening för brandsäkerheten. Råd om brandskydd ges av räddningstjänsten.

1.1

Restavfall

Restavfall är det avfall som inte (kan) sorteras i någon av
de andra fraktionerna (har tidigare benämnts ”osorterat
brännbart avfall”). Det kan t.ex. bestå av kuvert, blöjor,
trasiga leksaker, diskborstar och plåster. I vissa kommuner
där det inte sker separat insamling av matavfall ingår
även matavfall i restavfallet, detta går under definitionen
blandat restavfall. I kommuner där utsortering av matavfall sker är restavfallet utsorterat. Restavfall kan samlas
in i exempelvis kärl, containrar, underjordsbehållare
(nedgrävda behållare, markbehållare, behållare i mark)
eller sopsugssystem.
1.2

1.4

Farligt avfall

Grovavfall

Grovavfall är hushållsavfall som är för tungt, skrymmande
eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt
att samla in som restavfall. Det kan t.ex. utgöras av möbler,
trädgårdsavfall, porslin och cyklar. Grovavfall kan lämnas
på återvinningscentraler eller hämtas vid fastigheten.
1.5

Fett

Större mängder fett uppkommer i verksamheter där det
förekommer mathantering, t.ex. restauranger och skolkök. Fett från dessa verksamheter samlas upp via fettavskiljare1 som behöver tömmas från fett. Förekommer
mycket stekfett och frityrfett kan detta fett samlas upp i
behållare som hämtas separat.

Matavfall

Kallas i vissa kommuner för komposterbart avfall, organiskt
avfall eller bioavfall. Matavfall utgörs av exempelvis
bananskal, äggskal, teblad och kaffesump. Närmare
krav avseende hur matavfall ska sorteras framgår av den
enskilda kommunens avfallsföreskrifter. Matavfall från
boende kan samlas in i exempelvis kärl, säck, containrar,
underjordsbehållare (nedgrävda behållare, markbehållare,
behållare i mark) eller sopsugssystem. Matavfall från
verksamheter samlas ofta in i containrar eller via matavfallskvarn till separat tank alternativt kombitank.
Insamling i tank förekommer även från vissa bostäder.
Vissa kommuner tillåter matavfallskvarn kopplat till
avloppsreningsverket, ofta med nyttiggörande genom

1.6

Återbruk

Användning av produkt utan föregående förädling. Dessa
produkter är inte avfall. Genom återbruk av husgeråd,
leksaker, möbler, kläder etc. skapas ett tillfälle att i
enlighet med avfallstrappans översta kategori minimera
avfallet. Återbruk kan samlas in fastighetsnära och utformas
som exempelvis bytesrum alternativt att återbruksvarorna
hämtas med ett visst intervall och tas omhand av välgörenhetsorganisationer eller liknande.

rötning för biogasproduktion. Matavfall som uppkommer
i livsmedelsindustrier, och som inte säljs direkt till konsument, har kommunen inget ansvar för att ta hand om.
Utsorterat avfall från butiker (t.ex. förpackade och icke
förpackade grönsaker) räknas som verksamhetsavfall och
inte som hushållsavfall. Dock räknas det som hushållsavfall om det blandas med t.ex. annat hushållsavfall, men
grundregeln är att det ska sorteras ut.

1 Se BBR 6:641 om fettavskiljare.
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1.7

3. Övrigt avfall från hushåll – bygg och
rivningsavfall

Textil

Textil kan utgöras av exempelvis kläder, gardiner och
lakan. Textil samlas vanligast in via second hand- och
välgörenhetsorganisationers klädboxar som är utplacerade
runt om i kommunen och ofta i anslutning till återvinningsstationer. Textil kan även samlas in av kommunen eller
dess anlitade utförare via avfallsutrymmen. Det är även
allt mer förekommande att insamling sker i butiker.

Avfall från byggarbete, t.ex. större underhållsarbeten,
ombyggnader eller rivning av bostäder, är inte hushållsavfall utan går under begreppet bygg- och rivningsavfall.
Fast monterad utrustning i hus, t.ex. badkar och dörrar
(sådant som man inte tar med sig när man flyttar) räknas
normalt även detta till bygg- och rivningsavfall. Denna
fraktion lämpar sig inte för avfallsutrymmen i fastigheter
utan hänvisning bör ske till privata aktörer alternativt till
återvinningscentralen om kommunen har valt att ta emot
detta.

2. Producentansvar
De fraktioner som omfattas av producentansvaret ingår
inte i det kommunala insamlingsansvaret och det föreligger därmed ingen skyldighet för kommunen att svara för
hämtning av dessa fraktioner. Om sådant avfall behöver
hämtas får fastighetsägaren anlita valfri entreprenör.
I vissa fall hämtas dock även sådant avfall i bostadsområdet av kommunen eller av kommunens anlitade
utförare.
2.1

4. Verksamhetsavfall
Verksamhetsavfall utgörs av annat avfall än hushållsavfall som uppkommer i verksamheter. Det kan t.ex. vara
kasserade kläder och varor från butiker. Verksamheter
behöver utrymmen för att kunna lagra sitt verksamhetsavfall i anslutning till lokalen. Verksamhetsutövare kan
beställa hämtning av valfri utförare.

Batterier

Alla slags batterier omfattas av producentansvar. Olika
insamlingssystem förekommer bland annat i form av
batteriholkar eller via den så kallade samlaren som återfinns i anslutning till ett antal butiker.
2.2

Elavfall

Elavfall utgörs av avfall från elektriska och elektroniska
produkter inklusive alla komponenter, utrustningsdelar
och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller
elektronisk funktion. Populärt kallat ”allt med sladd
eller batteri eller sådant som är beroende av el för att
fungera”. Exempel på elavfall är datorer, TV-apparater,
tvättmaskiner, lysrör, glödlampor och armaturer.
2.3

Förpackningar och returpapper

Förpackningar sorteras in i fraktionerna plast, färgat
glas, ofärgat glas, papper och metall. Dessutom finns en
fraktion för returpapper (tidningar, kataloger, reklamblad och liknande). Förpackningar och returpapper kan
samlas in på återvinningsstationer som Förpackningsoch Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för, på vissa
återvinningscentraler och vid fastigheten i de fall det
förekommer fastighetsnära insamling. I de fall det sker
fastighetsnära insamling kan dessa fraktioner samlas in i
exempelvis kärl, containrar, bottentömmande behållare
eller sopsugssystem.
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Bilaga 4 – Fordon för avfallshämtning
I detta kapitel beskrivs de vanligaste fordonen som används för hämtning av
avfall. Det finns flera olika tillverkare och modeller av fordon och därför kan
inte uppgifter om fordonens längd, bredd, höjd, vikt, vändradie eller antal
axlar tas med här. Sådana uppgifter kan begäras in av kommunen.
1. Baklastande sopbil

5. Mobilt sopsugsfordon

Hämtning med baklastande sopbil utförs genom att
hämtningspersonalen stiger ur bilen, drar fram kärlet till
bilen och fäster det vid kärllyften som är placerad baktill
på fordonet. Sedan lyfts kärlet och töms maskinellt i
sopbilens ficka. Sopbilen kan vara utformad med ett eller
flera fack.

Mobila sopsugssystem samlar in avfallet med hjälp av
vakuumtekniken som sitter i tömningsfordonet (sugbil).
Under varje sopnedkast finns en lagringstank vilken
binds ihop med andra lagringstankar i området genom
rör i marken till en dockningspunkt. Vid tömning ansluter
sugbilen till dockningspunkten, vakuumtekniken sätts
igång och avfallet transporteras in i sugbilen.

2. Sidlastande sopbil
6. Frontlastande fordon – frontlastare

En sidlastande sopbil använder en lyftarm som är
monterad på höger sida av fordonet. Lyftarmen greppar,
lyfter och tömmer kärlet maskinellt medan hämtningspersonalen sitter kvar inne i bilen. Lyftarmen manövreras
av hämtningspersonalen från förarhytten och övervakas
genom kamera och monitor. Kärlen töms i en lucka
upptill på den sidlastande sopbilen. Sopbilen kan vara
utformad med ett eller flera fack.

Frontlastande fordon används för att tömma frontlastarcontainrar. De används huvudsakligen vid hämtning
av grovavfall, tidningar, förpackningar samt avfall från
byggarbetsplatser och företag. Frontlastare kan också
användas vid tömning av vissa slags djupbehållare.
Frontlastare kräver stort utrymme vid tömning eftersom
de måste placeras i exakt rätt läge framför behållaren som
ska tömmas och sedan backa en bit efteråt tömning eller
vid justering av placeringen. Tömningen utförs genom att
lyftarmar greppar containern framifrån, lyfter upp den
över bilen och tömmer den uppifrån. Rörelserna manövreras inifrån förarhytten. Frontlastarcontainrar kan vara
öppna eller täckta.

3. Kranbil
Kranbilar är lastbilar eller särskilda sopbilar utrustade
med kran för tömning av vissa avfallsbehållare, t.ex.
bottentömmande behållare. Vid tömning fälls stödben
ut under kranbilen för att skapa stabilitet. Därefter lyfts
behållaren eller en innerbehållare upp automatiskt med
hjälp av en kran på hämtningsfordonet. Kranens räckvidd
kan variera, men är ofta mellan 2 och 6 meter. Innehållet
töms sedan i kranbilens container genom att behållarens
golv öppnas alternativt att en påse öppnas. Fordonen
med kran kan också användas vid hämtning av tunga
kollin, t.ex. tunga möbler eller tung utrustning.

7. Tankbil/slambil
Tankbil/slambil används för tömning av fettavskiljare,
tankar för matavfall och kombitankar. Avfallet sugs in i
fordonets tank genom att en slang kopplas på fettavskiljaren eller tanken.

8. Mindre lastbilar

4. Lastväxlande fordon – lastväxlare

För transport av exempelvis elavfall, farligt avfall och vid
utkörning av kärl m.m. används mindre fordon med flak
av olika utförande.

Lastväxlare är ett fordon som lyfter en lastväxlarcontainer,
kör iväg med containern, tippar den och sedan kör tillbaka med den tomma containern till ursprungsplatsen.
Lastväxlande fordon används exempelvis för tömning
av tillfälliga containrar och permanenta containrar för
stationära sopsugsanläggningar.
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Slambil. FOTO: DAINA MILLERS-DALSJÖ, URBAN EARTH CONSULTING. AB.
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Bilaga 5 – Arbetsmiljö
I denna bilaga anges övergripande information om ansvarsfördelning samt
riskmoment för arbetsmiljöfrågor. Observera att flera av de krav som anges i
handboken bidrar till en bättre arbetsmiljö, och att denna bilaga ska ses som
ett komplement till kraven.
1. Ansvar för arbetsmiljön

1.4

För att skapa en bra arbetsmiljö för avfallhämtarna är
det flera aktörer som behöver beakta arbetsmiljön vid
utformning av avfallsutrymmen. Kommunen, fastighetsinnehavare och planerare kan bidra till förbättringar
genom att planera och utforma avfallsutrymmen så att
arbetsmiljön förbättras för avfallshämtaren.

De aktörer som är med vid framtagande av detaljplaner
ansvarar för att detaljplanen utformas på ett sätt som
medger bra arbetsmiljö vid hämtning av avfall.

1.1

1.5

Arbetsgivarens ansvar

2. Åtgärder vid bristande arbetsmiljö
Om brister ur ett arbetsmiljöperspektiv identifieras ska
dessa åtgärdas. Om bristerna är allvarliga kan Arbetsmiljöverket eller skyddsombud förbjuda arbetsgivaren att
bedriva avfallshämtning på den specifika platsen. Därför
är det viktigt att vid införande av avfallsutrymmen planera
för en bra arbetsmiljö samt löpande åtgärda risker tillsammans med fastighetsägaren.

Fastighetsinnehavarens ansvar

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att avfallsutrymmen,
dragvägar och uppställningsplatser samt den del av transportvägen som ligger på dennes mark uppfyller kraven på
en god arbetsmiljö. Fastighetsinnehavaren ansvarar även
för tillgängligheten för brukarna.
1.3

Byggherrar

Byggherrar ansvarar för att avfallsutrymmena utformas
på ett sätt som medger en bra arbetsmiljö vid hämtning
av avfall.

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen ansvarig för
arbetsmiljön för sina anställda. Arbetsmiljöarbetet
bedrivs vanligtvis genom kontroller i det dagliga arbetet
och genom skyddsronder, då hämtställen inventeras
och bedöms utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Det som
gör avfallshantering speciellt jämfört med många andra
arbetsplatser är att det mesta av arbetet utförs på mark
och i fastigheter som inte arbetsgivaren råder över.
1.2

Aktörer som tar fram detaljplaner

Om hämtningspersonal eller dennes arbetsgivare
upptäcker sådana brister i arbetsmiljön som fastighetsägaren råder över ska denne kontaktas och informeras
om situationen för att åtgärder ska kunna vidtas. Om inte
parterna kommer överens bör förfaringssättet se ut enligt
följande:
• Skriftligt meddelande till fastighetsägaren om vilka
åtgärder som behöver vidtas. Om detta inte får avsedd
effekt vidtas steg 2.
• Bedömning av skyddsombud med tidsbestämning
då åtgärderna ska vara genomförda. Bedömningen
delges fastighetsägaren med kopia till kommunen.
Om åtgärder inte genomförs följer steg 3.
• Stopp för hämtning. Kommunen kommer då att
anvisa annan plats för hämtning.

Kommunens ansvar

När kommunen driver insamling i egen regi har kommunen arbetsgivaransvaret för hämtningspersonalen. Om
kommunen anlitar en utförare har kommunen ett ansvar
för att förutsättningarna för utföraren och dennes personal
blir så gynnsamma som möjligt.
Kommunen ansvarar för framtagande av regler för avfallshämtning genom avfallsföreskrifterna, som fastställs
av kommunfullmäktige. Föreskrifterna styr bland annat
fastighetsägarens ansvar, hur utrymmen ska utformas,
krav på transportvägar etc. Kommunen kan ålägga en
fastighetsägare att vidta åtgärder för att förbättra hämtningen.

3. Riskmoment ur ett
arbetsmiljöperspektiv
Nedan redovisas några av de vanligaste riskmomenten
vid avfallshämtning och vilka åtgärder som kan vidtas för
att minska riskerna.

Kommunen ansvarar även för att i planeringsskedet bidra
med instruktioner för hur avfallsutrymmen ska utformas
på ett arbetsmiljömässigt korrekt sätt.
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3.1

Risk för klämskador vid containerhämtning

3.3

Containrar är tunga och kan vara livshotande om någon
skulle komma i kläm. Kraven avseende containrar i
handboken ska följas och stor försiktighet måste iakttas
när containrar hanteras. Utrustningen ska även uppfylla
eventuella säkerhetskrav.
3.2

Skjuta och/eller dra kärl

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om belastningsergonomi
finns uppgifter gällande bedömning av skjuta-och-draarbete, se Tabell 2, som ska tillämpas vid hantering av
kärl. För att bedöma om hämtningen är acceptabel kan
kraften mätas med dynamometer, enheten är Newton
(N). Skilj på igångsättning och kontinuerlig förflyttning.

Tunga lyft

En tolkning av Arbetsmiljöverkets föreskrift om belastningsergonomi visar att upprepade lyft över 15 kg inte
är acceptabla alternativt behöver värderas närmare, se
Tabell 1. Därmed ska exempelvis säckar eller lock som ska
lyftas alltså inte väga mer än 15 kg. Enstaka lyft över 25 kg
kan ge akuta skador och ska därför undvikas.

Tabell 2 Modell för bedömning av skjuta- och dra-arbete,
hämtat ur AFS 2012:2 om belastningsergonomi.

Säckar innehållande avfall ska inte hanteras nära kroppen
eftersom de kan innehålla föremål som kan skada den
som bär säcken. Även hänsyn till andra faktorer kan
behöva tas vid tunga bördor, t.ex. greppbarhet och
lyfthöjder. Sådana lyft kan förekomma vid hämtning av
grovavfall, elavfall m.m. och lämpliga lyfthjälpmedel ska
alltid användas.

Kraft (N)

Olämpligt

Värdera
närmare

Acceptabelt

Igångsättning

>300

300-150

<150

Kontinuerligt

>200

200-100

<100

Avstånd från ländryggen

Modellen avser bra ergonomiska förhållanden, d.v.s.
symmetriskt tvåhandsgrepp, väl utformade handtag
placerade i lämplig höjd och jämnt underlag, förhållanden
som inte alltid gäller vid kärlhämtning. I så stor utsträckning som möjligt ska avfallsutrymmen utformas så att
manuell hantering undviks. Om kärl ändå förekommer
ska kärlen, uppställningsplatser och dragvägar utformas
enligt handboken för att skapa så bra förutsättningar som
möjligt.

Inom underarms
avstånd, ca 30 cm

Inom trekvarts
armavstånd,
ca 45 cm

3.4

Över 25 kg

Olämpligt

Olämpligt

Upp till 25 kg

Värdera närmare

Olämpligt

Upp till 15 kg

Värdera närmare

Värdera närmare

Upp till 7 kg

Acceptabelt

Värdera närmare

Upp till 3 kg

Acceptabelt

Acceptabelt

Tabell 1 Modell för bedömning av lyft enligt AFS 2012:2
om belastningsergonomi.
Bördans vikt

Tömning av fettavskiljare

Vid insamling av slam och fettavfall bör särskilt beaktas
att slangdragning kan bli påfrestande om vägen mellan
fordonets uppställningsplats och slambrunnen eller
fettavskiljaren är lång, trång, ojämn och har höjdskillnader. Det ska vara säkert och tryggt att tömma och rengöra
en fettavskiljare. Fettavskiljaren får inte vara placerad så
att hämtningspersonalen kan skada sig på saker runtomkring t.ex. av hyllor, om den står i ett förråd, sladdar och
kablar som hänger löst, stege som är lös etc.
3.5

Giftiga gaser

I fettavskiljare kan det bildas svavelväte som är giftigt.
Gasen gör även så att betong vittrar och metaller korroderar vilket medför att detaljer som t.ex. lock riskerar
att bli sköra och gå sönder när avskiljaren använts några
år vilket kan försvåra arbetet vid tömning. Det är därför
viktigt att välja material som är lätta och hållbara.

Maskinella system bör användas i största möjliga utsträckning för att undvika tunga lyft för avfallshämtaren.
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3.6

Lukt och skadedjur

3.9

Avfall som innehåller matrester eller annat som kan ruttna
börjar lukta efter en tid. Ju varmare förvaring desto
snabbare sker nedbrytningsprocesser som ger upphov
till lukt. Skadedjur i form av exempelvis råttor kan känna
lukt på långt avstånd och söker sig till avfallet. Råttorna
kan då utgöra en säkerhetsrisk för hämtningspersonalen
då de exempelvis kan bitas. Lukt och flugor kan vara
besvärande för hämtningspersonalen. Det kan avhjälpas
genom att förvaring sker vid så låg temperatur som möjligt,
så kort tid som mjöligt och genom aktiv flugbekämpning
i avfallsutrymmen, t.ex. ”flugremsor”. Rengöring av
avfallsutrymmen är också mycket viktigt då smutsiga
behållare och utrymmen kan medföra olägenheter även
när de är tomma och illaluktande nedbrytningsprocesser
kan starta snabbare när de fylls med avfall.
3.7

3.10

Backning

Det innebär risker när fordon för avfallshämtning
behöver backas. Det kan exempelvis leda till skador på
egendom, personskador och i värsta fall dödsfall. Det kan
även utgöra ett stressmoment för avfallshämtaren vilket
försämrar arbetsmiljön. Behovet av backning ska därför
minimeras, se vidare i avsnitt 6.1 i handboken.

Risk för smittspridning

3.11

Avfall kan innehålla smittämnen som sophämtaren utsätts för vid hämtningen. För att undvika smittspridning
är det viktigt att utforma avfallsutrymmen så att avfallshämtaren inte behöver ha direktkontakt med avfallet.
3.8

Stress

Dåliga hämtningsförhållanden, svåra trafiksituationer,
otrevliga kunder och besvärliga lyft kan leda till stress för
avfallshämtaren. Kommunen kan minska risken genom
att ge bra information till planerare, byggherrar och
fastighetsinnehavare så att avfallsutrymmen, uppställningsplatser, dragvägar och transportvägar utformas på
ett så bra sätt som möjligt.

Fallolyckor

Fallolyckor utgör en arbetsmiljörisk då exempelvis
golvmaterial, trottoarkanter och trösklar kan orsaka att
hämtningspersonalen faller och skadar sig. Risken för
fallolyckor bör beaktas vid planering och införande för att
minimera risken.

Snö och halka

Arbetsförhållandena vid sophämtning blir extra besvärliga
när det är vinter. Vid stora snömängder kan sophämtaren
behöva pulsa i snö, kliva i snövallar eller hantera kärl
som är insnöade. Även om kommunen ställer krav på
att fastighetsägaren ska skotta och sanda, och kärlen ska
vara fria från snö, så fungerar det inte alltid i praktiken.
Snön faller inte alltid vid rätt tidpunkt, när fastighetsägaren är på plats för att skotta. Viktigt förebyggande
arbete är att kommunen i sina avfallsföreskrifter ställer
krav på korta dragvägar och att det vid detaljplanering
och bygglovgivning beaktas att sophämtningen måste
fungera på vintern.

4. Mer information
Mer information om arbetsmiljö kan hämtas från Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se. Där finns även samtlig
aktuell arbetsmiljölagstiftning samlad.
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Bilaga 6 – Checklista för avfallsutrymmen
Detta är en övergripande checklista inför ny- eller ombyggnation av
avfallsutrymmen. För varje punkt finns en läshänvisning till handboken där
krav och mer information finns.
Moment

Kraven uppfylls

Kommentarer och eventuella avsteg

Processen (kap 3)
Detaljplan – kommunens avfallsorganisation har kontaktats
Projektering – kommunens avfallsorganisation har kontaktats
Bygglov
Byggande – bestämmelserna följs
Slutbedömning och slutbesiktning
Krav som gäller för alla typer av avfallsutrymmen (kapitel 5, 6 och 7)
Utrymme för sortering i lägenheter
och verksamheter (5.1)
Avfallsfraktioner (5.2)
Val av avfallsutrymme (5.3)
Placering (5.4)
Visuell utformning och belysning
(5.5)
Hygien, skadedjur och lukt (5.6)
Buller (5.7)
Brandskydd och säkerhet (5.8)
Tillgänglighet (5.9)
Tillträde (5.10)
Skyltning (5.11)
Transportvägar (6.1)
Uppställningsplats (6.2)
Dragväg (6.3)
Dimensionering (7)
Krav specifika för respektive insamlingssystem (kap 8)
Avfallsutrymmen med kärl (8.1)
Bottentömmande behållare (8.2)
Stationär sopsug (8.3)
Mobil sopsug (8.4)
Container (8.5)
Insamling av flytande avfall (8.6)
Avfallsutrymmen på öar (8.7)
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Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom
avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att
avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det
på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt.
Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att
avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår
återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag
är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Adress
Telefon

Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö
040-35 66 00

Epost

info@avfallsverige.se

Hemsida

www.avfallsverige.se
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Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-26 om samråd och utställning av
förslag till nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun under tiden 5 mars – 8
april 2020. Samrådet är en lagstadgad del av processen i enlighet med miljöbalken
15 kap 41-44 §. Genom samråd ges fastighetsinnehavare och myndigheter som kan
ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningens avfallsföreskrifter möjlighet att
lämna synpunkter.
Avfallsförskrifterna är en del i kommunens Renhållningsordning som är
kommunens samlade styrdokument för avfallshantering. Renhållningsordningen
består av två dokument, Avfallsplan och Avfallsföreskrifter. Det samråd som här
redovisas avser enbart förslag till reviderade avfallsföreskrifter.
Information om att samråd skulle komma att ske annonserades först som nyhet på
kommunens webbsida 2020-02-27 med en uppdatering vid starten 2020-03-05.
Handlingar för samråd har under tiden 5 mars – 8 april varit utställda för
granskning i Stadshusets foaljé, Torggatan 26 A samt varit publicerade på
kommunens hemsida https://tidaholm.se/bygga-bo-miljo--trafik/avfall-atervinning/avfallsforeskrifter---samrad.html.
Enligt sändlista har enhet VA/Avfall skickat ut handlingar för samråd till:
•

Länsstyrelsen Västra Götaland

•

Naturvårdsverket

•

Fastighetsförvaltare, Tidaholms kommun

•

Tidaholms Bostads AB

•

Sigurd Larsson AB

•

Sten Davidsson

•

Tidaholms Fastighetsförvaltning AB

•

Trefast AB

•

Slottsviken Varv 10 AB

•

Trefast Varv AB

•

Trefast Tidaholm AB

Följande organisationer har under samrådsperioden inkommit med skriftliga
synpunkter:
•

Enhet VA/Avfall, Tidaholms kommun

Inkomna yttranden, enhet VA/Avfalls kommentarer och förslag till
ställningstagande återges. Samrådsredogörelsen är sammanställd 2020-04-09.
Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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A. Enhet VA/Avfall, Tidaholms kommun 2020-04-09
Framförd synpunkt/förslag
1.

Kommentar

Förslag ändring av laghänvisning i 6 §.

Laghänvisning har justerats i
Avfallsföreskrifter – Förslag till
beslut

Korrigeras.

Nuvarande lydelse ”…föreskrifter som kommunen har
antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.”
Ändras till ”…föreskrifter som kommunen har antagit
med stöd av 27 kap. 4-6 § miljöbalken.”
2.

Förslag ändring av benämning i 36 § för att stämma
med termer använda i Taxa för avfall - Förslag till
beslut.

Förslag till ställningstagande

Korrigeras.

Benämning har justerats i
Avfallsföreskrifter – Förslag till
beslut

Korrigeras.

Datum har justerats i
Avfallsföreskrifter – Förslag till
beslut

Nuvarande lydelse ”…att ansvara för hämtställe och
vara betalningsansvarig för hämtningsavgiften.”
Ändras till ”… att ansvara för hämtställe och vara
betalningsansvarig för tömningsavgiften.”
3.

Förslag ändring av datum för Ikraftträdande, sid 12
Nuvarande datum 2020-XX-XX
Ändras till 2020-09-01

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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2020-03-05

Sändlista Samråd – Avfallsföreskrifter Tidaholms kommun
Länsstyrelsen Västra Götaland
vastragotaland@lansstyrelsen.se

digitalt via Filskick

Naturvårdsverket
registrator@naturvardsverket.se

digitalt via e-post

Tidaholm Bostads AB
tbab@tidaholm.se

digitalt

Tidaholms kommun, fastighetsförvaltare
johan.claesson@tidaholm.se

digitalt

Sigurd Larsson Byggnads AB
info@siglarssonbygg.se

digitalt

Sten Davidsson
Daretorp Snickaretorp
522 91 Tidaholm

fysisk post

Tidaholms fastighetsförvaltning AB
Trefast AB
Slottsviken Varv 10 AB
Trefast Varv AB
Trefast Tidaholm AB
Bronsringsgatan 8
421 63 Västra Frölunda

fysisk post

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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2020-02-27

Samhällsbyggnadsnämnd

2020/124

§ 30 Beslut om samråd för reviderade avfallsföreskrifter för
Tidaholms kommun
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tillsammans med en utsedd politisk referensgrupp tagit fram
ett förslag på reviderade avfallsföreskrifter i enlighet med aktuell lagstiftning,
nationella mål och avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Enligt
miljöbalken ska föreskrifterna samrådas innan antagande av
kommunfullmäktige. Det ska ske genom information på kommuns webbplats,
utställning och genom utskick till berörda myndigheter och
fastighetsinnehavare som kan ha ett väsentligt intresse. Samrådet ska vara
minst fyra veckor.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 23/2020 ”Beslut
om samråd för reviderade avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”,
2020-02-18.
✓ Tjänsteskrivelse ”Avfallsföreskrifter”, enhetschef VA/Avfall Karin Steen,
2020-02-10.
✓ Förslag till avfallsföreskrifter för samråd, 2020-02-11.
✓ Gällande avfallsföreskrifter, benämnd ”Renhållningsordning”,
2013-03-25.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna upprättat förslag till nya avfallsföreskrifter, och uppdra
förvaltningen att ställa ut förslaget på samråd under perioden 5 mars
till 8 april 2020.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till
nya avfallsföreskrifter, och uppdra förvaltningen att ställa ut förslaget
på samråd under perioden 5 mars till 8 april 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Renhållningsordning

för
Tidaholms kommun
Gäller från 2011-01-01

Antagen av kommunfullmäktige

2010-06-28
Reviderad av kommunfullmäktige

2013-03-25
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Inledande bestämmelser
1 § För kommunens avfallshantering gäller






Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2001:1 063)
Föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken
Avfallsplan för Tidaholms kommun
Särskilda förordningar med bestämmelser för avfall som omfattar producentansvar
Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om
avfallshantering.
Definitioner
2 § I renhållningsordningen anges föreskrifter som återfinns i andra dokument vilka bestäms
av den renhållningsansvariga nämnden – Hämtningsintervall, kostnader och övriga villkor
anges i gällande taxa för varje tjänst.
o

Renhållningsordningen gäller för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
från fastigheter inom Tidaholms kommun

o

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap.
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.

o

Med nyttjanderättsinnehavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.

o

Med avfall menas varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori,
som avses i miljöbalken 15 kap och som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att
göra sig av med.

o

Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall
från annan verksamhet.

o

Med hushållsavfall och därmed jämförligt avfall avses avfall som uppkommer som en
direkt följd av att människor, oavsett ändamål och verksamhet, uppehåller sig i en lokal
eller anläggning.

o

Avfall från butiker, som utgör en blandning av förpackningar och livsmedelsrester eller
kasserade livsmedel, räknas också hit. Till sådant avfall räknas toalettavfall, avfall från
personalmatsalar, restauranger, storkök, gatukök, affärsrörelser, livsmedelsbutiker,
skolor, byggarbetsplatser, samlingslokaler, fritidsanläggningar, campingplatser, sjukhus
och andra vårdinrättningar.

o

Med återvinningscentral/-anläggning (ÅVC) avses bemannad anläggning för mottagning
av sorterade grovsopor och farligt avfall från hushåll.

o

Med återvinningsstation (ÅVS) avses obemannad anläggning för mottagning av tidningar,
kataloger/papper och uttjänta förpackningar, glödlampor och småbatterier.
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Ansvar för avfallshanteringen
3 § Tekniska nämnden har verksamhetsansvar för avfallshanteringen i kommunen vad
gäller insamling, transport, återvinning, bortskaffande, information och planering av
avfall som åläggs kommuner i miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning.
Avfallsinsamlingen inom Tidaholms kommuns hämtningsområde utförs av tekniska
kontoret (nedan kallad renhållaren) eller den/de entreprenörer som kommunen
bestämmer.
4 § Tillsyn och efterlevnad enligt 15 kap. miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av
miljöbalken utförs av miljö- och byggnadsnämnden.
Avgiftsskyldighet
5 § Kommunfullmäktige har med stöd av 27 kap. 4 § i miljöbalken i beslut om avfallstaxa
meddelat föreskrifter om att avgift skall betalas för den insamling, transport, återvinning
och det bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. Taxan är
konstruerad med grundavgift samt tilläggsavgifter för ökad sopmängd och servicegrad.
Renhållaren har rätt att för alla typer av avfall differentiera avgiften efter sorteringsgrad.
6 § Fastighetsägare eller den som i stället för fastighetsägaren är skatteskyldig för fastigheten
skall erlägga angivna avgifter. Fakturamottagande kan efter skriftlig överenskommelse
med Tekniska kontoret överföras på nyttjanderättshavaren, avgiftsskyldigheten kvarstår
dock hos fastighetsägaren.
Informationsskyldighet
7 § Tekniska kontoret ska verka för att sammanställa informationsmaterial så att fastighetsägare kan leva upp till sin skyldighet att i tillräcklig omfattning informera sig själv och den
som bor i fastigheten om gällande bestämmelser för avfallshantering samt verka för att
bestämmelserna efterlevs.
8 § Ändring i ägandeförhållanden för fastigheten som berör avfallshanteringen ska snarast
anmälas till tekniska kontoret.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Skyldighet att lämna avfall
9 § Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet skall lämnas till
renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter samt
- Samtliga bebyggda fastigheter inom kommunen skall ha abonnemang.
- Abonnemang tecknas av fastighetsinnehavaren.
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Sortering av hushållsavfall
10 § Varje fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare skall sortera avfallet i de avfallsslag
som anges i 11 och 12 §§ samt bilaga 1 till dessa föreskrifter. Utsorterade avfallsslag
hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller lämnas av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren av renhållaren anvisad plats. Det utsorterade avfallet skall transporteras
bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.
Om kärlets har felaktigt innehåll töms det ej och felet skall åtgärdas av fastighetsägaren
till nästa tömningstillfälle.
Grovavfall
11 § Grovavfall från hushåll skall i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt
emballage. Grovavfall hanteras enligt bilaga 1.
Hämtning av grovavfall vid enstaka tillfällen kan ske till en extra kostnad efter särskild
beställning hos renhållaren.
Hushållens farliga avfall
12 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare skall sortera ut hushållets
farliga avfall och hålla detta avskilt från annat avfall. Det farliga avfallet skall vara tydligt
märkt med uppgift om innehåll. Hushållens farliga avfall hanteras enligt bilaga 1.
Förutsättningar för eget omhändertagande
13 § Kompostering av trädgårdsavfall på egen fastighet är tillåten om så kan ske utan
olägenhet för människors hälsa och miljön.
För kompostering av vegetabiliskt och animaliskt förmultningsbart köksavfall på fastigheten
skall anmälan göras enligt 33 § till miljö- och byggnadsnämnden.
Kompostering av vegetabiliskt och animaliskt förmultningsbart köksavfall på fastigheten
skall ske i skadedjurssäker och värmeisolerad kompostbehållare och på sådant sätt att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
14 § Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det
kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning. Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, utfärdade med stöd av räddningstjänstförordningen eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.
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Hämtningsområde
15 § Renhållningsordningens regler omfattar hela kommunen.
Hämtningsintervall
16 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall sker enligt följande:
A. Permanentbostäder i småhus: Hämtning minst en gång var 14:e dag, året om eller
behovshämtning av restavfall 1ggr/4-veckorsperiod vilket förutsätter kompostering.
B. Permanentbostäder i flerbostadshus: Hämtning minst en gång var 14:e dag, året om
i den ordning renhållaren bestämmer eller behovshämtning av restavfall 1ggr/4veckorsperiod vilket förutsätter kompostering.
C. Icke permanentbostäder i fritidshus: Hämtning minst en gång var 14:e dag, året om i
den ordning renhållaren bestämmer eller behovshämtning av restavfall 1ggr/4-veckorsperiod
vilket förutsätter kompostering.
För fritidsbostäder sker ingen hämtning under perioden 15 oktober - 15 april.
D. Verksamheter: Hämtning minst en gång var 14:e dag, året om. Miljö- och byggnadsnämnden kan förelägga om tätare tömningsintervall.
E. Övriga verksamheter som idrottsanläggningar, allmänna samlingslokaler: Hämtning
minst en gång var 14:e dag, året om eller verksamheten pågår i den ordning renhållaren
bestämmer.
Kompostering enligt ovanstående prövas efter anmälan enligt 33 §. Ansökan om behovshämtning av restavfall prövas enligt 34 § i denna författning.
Renhållaren kan även i samråd med miljö- och byggkontoret införa tätare hämtning i vissa
områden om det av sanitära skäl finns ett särskilt behov.
Ansvar för anskaffande och underhåll av säckställ/behållare mm.
17 § Tekniska nämnden meddelar föreskrifter om storlek och typ av avfallsbehållare, säckställ samt latrinbehållare. Säckhållare anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren, medan renhållaren tillhandahåller säckar för ordinarie hämtning.
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anordnande, installation och underhåll av övriga
inom fastigheten installerade anordningar för avfallshanteringen såsom sopskåp,
sophus, övriga soputrymmen m.m.
Utformning av soprum, sophus, hämtningsvägar mm inom fastigheterna meddelas av
miljö- och byggnadsnämnden vid nybyggnad, enligt – Handbok för avfallsutrymmen,
Rapport 2009 - Avfall Sverige, bör beaktas.
Beträffande säckhållare och andra anordningar gäller följande:
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 De skall vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn
för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
 De skall utformas, underhållas och installeras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls
och risken för olycksfall minimeras.
 De skall vara lättåtkomliga för upphängning/uppställning och skiftning av förekommande behållartyper.
 De skall medge hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem.
18 § Återgångsbehållare för en- och tvåfamiljsfastigheter, som hjulburna plastkärl, ägs av
kommunen och tillhandahålles genom renhållaren.
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter svarar själva för återgångsbehållare.
Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av återgångsbehållaren.
Missköts rengöringen och sker ej rättelse efter uppmaning, rengörs kärlet av renhållaren
men på fastighetsägarens bekostnad.
Soputrymmen/behållarplats, behållare, hämtningsvägar mm.
19 § Behållare för uppsamling av avfall skall vara uppställd så att hämtning underlättas.
Renhållaren skall ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet skall utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt skall vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren.
Därutöver gäller följande:












För tömning av hjulburna plastbehållare skall fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare placera behållaren enligt överenskommelse, i anslutning till tomtgräns eller
hämtningsväg, senast kl 06:00 hämtningsdagen eller helst kvällen före. Utplacering
av behållaren utgör en signal till renhållaren att tömning önskas.
Alla behållare ska vara placerade att olägenheter inte uppstår för omgivningen.
Vid verksamheter som hanterar större mängder livsmedel, t.ex restauranger, butiker,
skolor och vårdverksamheter ska avfallsutrymmet vara kylt alternativt att hämtningsintervall anpassas så att olägenheter inte uppkommer.
Efter överenskommelse med renhållaren kan hämtning ske vid miljöhus eller liknande
utrymme inom områden med gemensam förvaltning för flera fastigheter, samfällighetsförening eller inom övrig gruppbebyggelse.
Det åligger fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare att, transportväg och
erforderlig vändplats, hålles i framkomligt skick fram till behållarens hämtnings- och
tömningsplats. Transportvägen skall vara snöröjd och hållas halkfri.
Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning skall vara så dimensionerad
och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon, se pkt ovan.
Handbok för avfallsutrymmen – Rapport 2009, Avfall Sverige.

20 § Efter samråd med fastighetsägaren fastställer renhållaren typ och antal av behållare,
säckar samt hämtningsplats för varje fastighet.
21 § Vid nybyggnad eller ändring som påverkar avfallshämningen ska utan anmaning
meddelas/kontakt tas med renhållaren.
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Fyllnadsgrad och vikt
22 § För fyllnadsgrad, maxvikt och dragmotstånd gäller arbetsmiljöverkets gällande föreskrifter. Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Om kärl eller säck
är för tunga töms det ej och volymen avfall ska reduceras till nästa hämtningstillfälle
– exempel genom beställning av extra tömning. Den får inte heller vara så tung att
det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Behållare som är överfull eller för tung
hanteras enligt renhållarens anvisningar.
23 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall skall vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Avfall som innehåller dåligt
emballerade föremål som är skärande eller stickande hanteras enligt renhållarens
anvisningar.
Latrin
24 § Latrinbehållare ägs av kommunen och tillhandahålls genom renhållaren. Vid tömning
skall behållaren förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavare och
ställas vid fastighetsgräns eller av renhållaren anvisad plats.
25 § Hämtning av latrin utförs enligt nedan angivna bestämmelser:
A. Permanentbostäder i småhus: Hämtning minst en gång i veckan, året om i den
ordning renhållaren bestämmer.
C. Icke permanentbostäder i fritidshus: Hämtning minst en gång i veckan under
perioden 15 oktober - 15 april.
E. Övriga verksamheter som idrottsanläggningar, allmänna samlingslokaler:
Hämtning sker efter särskild beställning hos renhållaren.
Ansökan om eget omhändertagande av latrin skall göras till miljö- och
byggnadsnämnden enligt 36 §.
Slam
26 § Slamavskiljare, olje-/fettavskiljare samt slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för
tömning. Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får inte vara
övertäckt vid tömning. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och
underhåll samt skall lämna erforderliga anvisningar för att undvika att skada uppstår vid
tömningstillfället. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn bör inte
överstiga 25 m.
27 § Hämtning/tömning av slam från slamavskiljare, olje-/fettavskiljare samt slutna tankar
sker minst en gång per år. För att upprätthålla en god funktion kan tätare tömning
beställas hos entreprenören.
Ansökan om förlängt tömningsintervall enligt 38 § eller eget omhändertagande, enligt
40§ skall göras till miljö- och byggnadsnämnden.
Anmälan om uppehåll i tömning skall enligt 39 § göras till renhållaren.
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Annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Uppgiftsskyldighet
28 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall skall på anmodan av tekniska nämnden lämna de uppgifter i fråga om avfallets art,
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens
renhållningsordning.
29 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en
vara som är innesluten i en sådan förpackning, skall på anmodan av tekniska nämnden
lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och
hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.
30 § Fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare ska efter förfrågan från renhållaren lämna
uppgifter om det avfall som uppstår på fastigheten vad beträffar avfallets art, sammansättning, mängd och hantering.

Dispens från föreskrifterna om avfallshantering och anmälan om eget
omhändertagande
Allmänt
31 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan
ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Brännbart avfall får under inga förhållanden eldas på egen fastighet.
Det är enligt miljöbalken, förbjudet att utan anmälan/ansökan bortskaffa annat avfall än
trädgårdsavfall från den egna fastigheten.
Beviljade tillstånd/dispenser är personliga och kan återkallas med omedelbar verkan om
förhållandena ändras och/eller förutsättningarna ej uppfylls.
Frågor om undantag från renhållningsordningens föreskrifter prövas av miljö- och
byggnadsnämnden eller renhållaren, där ej annat anges.
Erhålles dispens enligt första stycket behöver endast basavgift erläggas.
Delat kärl
32 § Närliggande hushåll kan efter ansökan medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad
och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Ansökan om delat kärl görs till renhållaren.
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Kompostering av köksavfall
33 § Efter anmälan kan komposterbart, lätt nedbrytbart köksavfall omhändertas på egen
fastighet, om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön, se § 13.
Skriftlig anmälan om kompostering görs till miljö- och byggnadsnämnden.
Behovshämtning av hushållsavfall
34 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som komposterar allt lätt nedbrytbart köksavfall enligt 33 § i dessa föreskrifter kan efter ansökan medges så kallad
behovshämtning av hushållsavfall. Detta får ske under förutsättning att olägenheter för
människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Behovshämtning sker på ordinarie hämtningsdag när kärlet har placerats ut vid
tomtgräns eller hämtningsväg och omfattar tömning 1 ggr/4-veckorsperiod.
Skriftlig ansökan om behovshämtning av hushållsavfall görs till miljö- och
byggnadsnämnden.
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall från permanent- och fritidshus
35 § Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter anmälan medges fastighets- eller
nyttjanderättsinnehavare om fastigheten är obebodd och inte kommer att utnyttjas under
en sammanhängande tid om minst sex månader samt om särskilda skäl föreligger t.ex.
sjukdom.
Erhålles dispens på grund av obebodd fastighet erlägges endast basavgift.
Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter anmälan medges fastighets- eller nyttjanderättsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningsperioden.
Vid uppehåll i hämtning av hushållsavfall skall förnyad ansökan göras årligen före den
31 december.
Anmälan skall lämnas till renhållaren senast två månader före den avsedda uppehållsperioden. Uppehåll beviljas ett (1) år i taget
Kompostering av latrin
36 § Slutbehandling av latrin (urin och fekalier) i förmultningsanläggning kan medges efter
ansökan om det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen förmultningsanläggning skall
innehålla beskrivning av anläggningen och efterföljande behandling. Skriftlig ansökan
om tillstånd till kompostering av latrin görs till miljö- och byggnadsnämnden.
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Urinseparering
37 § Separat omhändertagande av urin på egen fastighet får anordnas efter ansökan om
tillstånd om det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Skriftlig ansökan om tillstånd till urinseparering görs till miljö- och byggnadsnämnden.
Förlängt tömningsintervall för slam
38 § Tömning av slam från slamavskiljare och slutna tankar sker normalt minst en gång om
året. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare till fastigheter med avloppsanordning som är godkänd av miljö- och byggnadsnämnden kan få förlängt tömningsintervall för slamavskiljare till en gång vartannat år om

antalet boende är få

slamavskiljaren är överdimensionerad

fastigheten bebos endast delar av året
Skriftlig ansökan om förlängt tömningsintervall görs till miljö- och byggnadsnämnden.
Uppehåll i tömning av slam
39 § Uppehåll i tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar kan efter anmälan
medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare om fastigheten inte kommer
att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst ett år. Uppehåll i hämtning av
slam beviljas ett (1) år i taget.
Anmälan om uppehåll i slamtömning görs till renhållaren.
Befrielse från slamtömning
40 § Innehavare av fastighet med slamavskiljare alternativt sluten tank, godkänd av miljö- och
byggnadsnämnden, som på ett från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart
sätt kan tömma sin slamavskiljare eller slutna tank, kan efter ansökan få befrielse från
skyldighet att lämna slam till kommunen under förutsättning att:




Fastighetsägaren har tillgång till sug- och spridningsutrustning för tömning och spridning
av slam och att slammet sprids och myllas ned på brukad åkermark på den egna
fastigheten
Fastighetsägare upprättar ett skriftligt avtal med lantbrukare som har tillgång till
ovanstående.
Skriftlig ansökan om befrielse från slamtömning görs till miljö- och byggnadsnämnden.
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Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till renhållaren
41 § Fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö, kan efter ansökan
till miljö- och byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten
att lämna hushållsavfall till renhållaren. Medgivande ges som längst fem (5) år i taget.
Att lämna sitt hushållsavfall, som normalt lämnas till insamlingssystemet, vid kommunens
återvinningsanläggning räknas inte som eget omhändertagande.
Erhålles dispens enligt 41 § behöver endast basavgift erläggas
42 § Överklagan av beslut som fattats av miljö- och byggnadsnämnden skall göras inom tre (3)
veckor från den dag den berörda tagit del av beslutet. Överklagan skickas till miljö- och
byggnadsnämnden som antingen prövar ärendet på nytt eller skickar ärendet vidare till
överprövande myndighet (länsstyrelsen).
___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den januari månad 2011 då renhållningsordning för Tidaholms
kommun 2006-01-01 upphör att gälla.
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Bilaga 1

SORTERINGSANVISNING FÖR HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED
JÄMFÖRLIGT AVFALL
Nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras och lämnas till något av de uppsamlingsställen
eller återvinningsstationer som anges vid respektive avfallsslag eller som anvisas av producent
enligt gällande förordningar om producentansvar.
Återvinningsmaterialet ska vara rent och fritt från föroreningar.
”Avfallsplan för Tidaholms kommun” beskriver principer för hur avfallet skall behandlas.
Sorteringsanvisningarna kan kompletteras/justeras av tekniska nämnden efter samråd med
miljö- och byggnadsnämnden.

MOTTAGARE/PLATS
A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=
H=
I=
J=
K=

FTIAB:s återvinningsstationer i kommunens tätort och på landsbygd
Ragnsells återvinningscentral, Järnvägsgatan 11 eller annan godkänd entreprenör
Siggestorps återvinningsanläggning, Stallängsvägen 51 (väg 2844)
Inköpsställe
Återbrukets container vid Siggestorps återvinningsanläggning, tel 0502 – 60 60 89
Återbruksbutiken, Smedjegatan 12, tel 0502 – 127 02
Sopsäck, returkärl
Speciell insamling vid fastigheten
Annan plats som anvisas av producent enligt producentansvaret
Egen kompost
Apoteket

Avfallsslag som omfattas av producentansvar








Glasförpackningar (sorteras i ofärgat / färgat)
Metallförpackningar
Pappersförpackningar
Plastförpackningar
Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklam mm
Wellpapp
El- och Elektronik (TV, radio, video, DVD - apparater,
skivspelare,paraboler, spisar, kylskåp, frysar, vitvaror,
hushållsmaskiner, glödlampor, lysrör mm)

A, C, I
A, C, I
A, C, I
A, C, I
A, C, H
C
C
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Övriga avfallsslag

















Batterier (alla småbatterier)
Bilbatterier
Bildäck utan fälg (fälgar sorteras som skrot)
Farligt avfall (ex på farligt avfall, se nedan)
Glas (som ej är förpackning)
Grovavfall
Hushållens kasserade kanyler
Jord, sten
Kläder (hela och rena)
Komposterbart (bröd-, kött-, frukt- och grönsaksrester, kaffesump etc.)
Mediciner och läkemedelsavfall utom cytostatika
Möbler, köksredskap och annat som kan återanvändas
Skrot ( övrig metall som ej är förpackning)
Trä (rent från tryckimpregnering eller andra föroreningar)
Tryckimpregnerat och/eller förorenat virke
Trädgårdsavfall
 Övrigt ej brännbart hushållsavfall
 Industri- och verksamhetsavfall

A, C, D
C, D
I
C
C
C
C, K
C
C, F
J, G
K
C, E, F
C
C
C
C, J
G
B

Farligt avfall
Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras som farligt avfall:












Oljeavfall
Lösningsmedelsavfall
Färg- eller lackavfall
Limavfall
Starkt surt eller alkaliskt avfall
Avfall som innehåller kadmium, kvicksilver samt andra tungmetaller
Avfall som innehåller cyanid
Avfall som innehåller PCB
Bekämpningsmedelsavfall
Laboratorieavfall
Cytostatikaavfall

Sortering
Farligt avfall får inte blandas med annat avfall. Olika slag av farligt avfall ej heller
blandas.
Emballering av avfall
I behållare och utrymmen för farligt avfall får endast läggas sådant avfall för vilket
behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfallet skall vara väl emballerat så att
skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppstår.
Farligt avfall skall vara tydligt uppmärkt och helst i orginalförpackning.
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Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller följande föreskrifter om
avfallshantering
o I renhållningsordningen anges föreskrifter som återfinns i andra dokument vilka
bestäms av den renhållningsansvariga nämnden – Hämtningsintervall, kostnader
och övriga villkor anges i gällande taxa för varje tjänst
o Renhållningsordningen gäller för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall från fastigheter inom Tidaholms kommun
o Med avfall avses varje föremål som ingår i en sådan avfallskategori som avses i
miljöbalken 15 kap 1 § och som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra
sig av med
o Med hushållsavfall avses sådant avfall enligt första stycket som kommer från
hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet
o Med hantering av avfall avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling,
transport återvinning och bortskaffande av avfall
o Hantering av hushållsavfall sker beroende av hämtningsmiljö med hjälp av återgångskärl avsedda för automatiserad hämtning eller engångssäckar
o Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1
kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare
o Förhållandet mellan kommun och abonnent regleras genom abonnemang för
sophämtning. Abonnemang för sophämtning benämns i renhållningsordningen
abonnemang
o För övrigt gäller tillämpliga fall definitioner enligt miljöbalken 15 kap. samt
Avfallsförordningen (2001:1063)
o Tekniska nämnden (renhållningsansvarig nämnd) har ansvar för avfallshanteringen
i kommunen
o Avfallshanteringen i kommunen utförs kommunen eller den entreprenör som
kommunen bestämmer
o Miljö- och byggnadsnämnden är tillsyningsmyndighet för avfallshanteringen enligt
miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken

Mina dokument: Renhållningsordning – Avfallplan 2010
105

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-26
Sida 1 av 2

§ 4 Beslut om avfallstaxa för avfall under
kommunalt ansvar
KS 2020/204

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva
gällande taxa för renhållning från och med 2022-03-01.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
anta ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-03-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 (§ 285/2021) att återremittera ärendet om antagande av
taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun till samhällsbyggnadsnämnden för att nämnden skulle
utreda möjlig samverkan med andra aktörer. Ärendet har även tidigare återremitterats till
samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har därefter 2021-12-16 fattat två beslut (§ 181/2021 och § 183/2021).
Nämnden har dels beslutat att uppdra åt förvaltningen att utföra utredning kring samverkan med
andra aktörer i avfallsfrågor dels beslutat att föreslå kommunfullmäktige att upphäva gällande taxa
för renhållning från och med 2022-03-01 och att anta ny taxa för avfallshantering för Tidaholms
kommun att träda i kraft 2022-03-01.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut § 183/2021, att bl.a. föreslå kommunfullmäktige besluta att
anta ny taxa för avfallshantering, framgår bl.a. följande. Nämndens utredning av möjlig samverkan
med andra aktörer behandlas av nämnden i ett särskilt ärende. Nämnden bedömer att beslut om
ny taxa behöver fattas oberoende av beredning och beslut utifrån den utredningen.
Vidare framgår bl.a. följande av nämndens beslut § 181/2021, att uppdra åt förvaltningen att utföra
en utredning kring samverkan med andra aktörer i avfallsfrågor. Nämnden går vidare med sitt
förslag om införande av nya avfallsföreskrifter och taxor då riskerna att inte implementera separat
matavfallsinsamling är för stor för att avvakta, såväl lagmässigt som leveransmässigt.
Implementering för omställning att sortera matavfall separat tar tid både för Tidaholm som för en
eventuell samarbetspartner. Nämnden ser samverkan som ett verktyg i att hantera kommunens
framtida ekonomi och kvalitet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i ärende KS 2020/203 kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta om nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun. Därmed behöver
även gällande taxa för renhållning upphävas och ny taxa för avfallshantering för Tidaholms
kommun antas.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut (§ 183/2021) framgår bl.a. följande. I samband med
antagande av nya avfallsföreskrifter, kommande införande av separat insamling av matavfall och
nytt ansvar för insamling av returpapper har ett förslag till ny avfallstaxa tagits fram. Beräkningarna
är gjorda efter en antagen anslutningsgrad till de olika typer av abonnemang om kommunen
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kommer att erbjuda. Vidare ska avgiftsnivåerna beräknas enligt självkostnadsprincipen och
likställighetsprincipen enligt 2 kap. 3 och 6 §§ kommunallagen. Taxan får vara miljöstyrande och
motivera till att hantera avfall på rätt sätt för att uppnå en mer miljöanpassad avfallshantering som
bidrar till att uppfylla lokala och nationella miljömål (27 kap. 4-6- §§ miljöbalken). Den föreslagna
taxan är konstruerad för att uppfylla gällande lagstiftning och stimulera invånarna till att nå lokala
och nationella miljömål.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: upphäva
gällande taxa för renhållning från och med 2022-03-01.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: anta ny
taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-03-01.

Beslutsunderlag
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avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2021-12-16.
Tjänsteskrivelse ”Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar”, enhetschef
VA/Avfall, Karin Steen, 2021-12-09.
Kommunstyrelsens beslut § 285/2021 ”Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun”, 2021-11-24.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 142/2021, ”Beslut om antagande av taxa för
avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2021-10-21.
Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar, 2021-09-30.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 83/2020 ”Beslut om antagande av taxa för
avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-06-18.
Gällande taxa för renhållning, fastställd 2018-01-29.
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2020/204
2022-01-10
Handläggare: Jenny Beckman, Kommunjurist

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Beslut om avfallstaxa för avfall
under kommunalt ansvar
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
upphäva gällande taxa för renhållning från och med 2022-03-01
anta ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-03-01.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 (§ 285/2021) att återremittera ärendet om antagande av
taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun till samhällsbyggnadsnämnden för att nämnden skulle
utreda möjlig samverkan med andra aktörer. Ärendet har även tidigare återremitterats till
samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har därefter 2021-12-16 fattat två beslut (§ 181/2021 och § 183/2021).
Nämnden har dels beslutat att uppdra åt förvaltningen att utföra utredning kring samverkan med
andra aktörer i avfallsfrågor dels beslutat att föreslå kommunfullmäktige att upphäva gällande taxa
för renhållning från och med 2022-03-01 och att anta ny taxa för avfallshantering för Tidaholms
kommun att träda i kraft 2022-03-01.

Utredning
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut § 183/2021, att bl.a. föreslå kommunfullmäktige besluta att
anta ny taxa för avfallshantering, framgår bl.a. följande. Nämndens utredning av möjlig samverkan
med andra aktörer behandlas av nämnden i ett särskilt ärende. Nämnden bedömer att beslut om
ny taxa behöver fattas oberoende av beredning och beslut utifrån den utredningen.
Vidare framgår bl.a. följande av nämndens beslut § 181/2021, att uppdra åt förvaltningen att utföra
en utredning kring samverkan med andra aktörer i avfallsfrågor. Nämnden går vidare med sitt
förslag om införande av nya avfallsföreskrifter och taxor då riskerna att inte implementera separat
matavfallsinsamling är för stor för att avvakta, såväl lagmässigt som leveransmässigt.
Implementering för omställning att sortera matavfall separat tar tid både för Tidaholm som för en
eventuell samarbetspartner. Nämnden ser samverkan som ett verktyg i att hantera kommunens
framtida ekonomi och kvalitet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i ärende KS 2020/203 kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta om nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun. Därmed behöver
även gällande taxa för renhållning upphävas och ny taxa för avfallshantering för Tidaholms
kommun antas.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Av samhällsbyggnadsnämndens beslut (§ 183/2021) framgår bl.a. följande. I samband med
antagande av nya avfallsföreskrifter, kommande införande av separat insamling av matavfall och
nytt ansvar för insamling av returpapper har ett förslag till ny avfallstaxa tagits fram. Beräkningarna
är gjorda efter en antagen anslutningsgrad till de olika typer av abonnemang om kommunen
kommer att erbjuda. Vidare ska avgiftsnivåerna beräknas enligt självkostnadsprincipen och
likställighetsprincipen enligt 2 kap. 3 och 6 §§ kommunallagen. Taxan får vara miljöstyrande och
motivera till att hantera avfall på rätt sätt för att uppnå en mer miljöanpassad avfallshantering som
bidrar till att uppfylla lokala och nationella miljömål (27 kap. 4-6- §§ miljöbalken). Den föreslagna
taxan är konstruerad för att uppfylla gällande lagstiftning och stimulera invånarna till att nå lokala
och nationella miljömål.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Beslutsunderlag








Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 183/2021 ”Beslut om antagande av taxa för
avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2021-12-16.
Tjänsteskrivelse ”Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar”, enhetschef
VA/Avfall, Karin Steen, 2021-12-09.
Kommunstyrelsens beslut § 285/2021 ”Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun”, 2021-11-24.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 142/2021, ”Beslut om antagande av taxa för
avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2021-10-21.
Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar, 2021-09-30.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 83/2020 ”Beslut om antagande av taxa för
avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-06-18.
Gällande taxa för renhållning, fastställd 2018-01-29.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-12-16

Samhällsbyggnadsnämnd

2020/262

§ 183 Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
o upphäva gällande taxa för renhållning från och med
2022-03-01,
o anta ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att
träda i kraft 2022-03-01.
Sammanfattning av ärendet
I samband med framtagande av nya avfallsföreskrifter, kommande införande
av separat insamling av matavfall och nytt ansvar för insamling av returpapper
har ett förslag till ny avfallstaxa tagits fram. Beräkningar är gjorda efter en
antagen anslutningsgrad till de olika typer av abonnemang som kommunen
kommer att erbjuda.
Avfallshantering inom det kommunala ansvaret i Tidaholms kommun är en
taxefinansierad verksamhet. Kostnaderna för abonnemangen ska spegla de
verkliga kostnaderna i grundavgift respektive tömningsavgift. Avgiftsnivåerna
ska beräknas enligt självkostnadsprincip (kommunallagen 2 kap. 6 §).
Konstruktion av avfallstaxa ska bygga på likställighetsprincip (kommunallagen
2 kap. 3 §). Taxan får vara miljöstyrande och motivera till att hantera avfall på
rätt sätt för att uppnå en mer miljöanpassad avfallshantering som bidrar till att
uppfylla lokala och nationella miljömål (miljöbalken 27 kap. 4-6 §§).
Föreslagen avfallstaxa är konstruerad för att uppfylla gällande lagstiftning och
stimulera invånarna till att nå lokala och nationella miljömål.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 att återremittera upprättat förslag på
ny avfallstaxa med motivering att nämnden ska utreda möjlig samverkan med
andra aktörer. Denna utredning behandlas av nämnden i ett särskilt ärende,
då beslut om ny avfallstaxa bedöms behöva fattas oberoende av beredning
och beslut avseende utredningen.
Nämnden föreslår därmed antagande av ny avfallstaxa enligt tidigare förslag,
utan några justeringar eller ändringar.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
o upphäva gällande taxa för renhållning från och med
2022-03-01,
o anta ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att
träda i kraft 2022-03-01.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-12-16

Samhällsbyggnadsnämnd

Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt
ansvar”, enhetschef VA/Avfall, Karin Steen, 2021-12-09.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 285/2021 ”Beslut om antagande av taxa
för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2021-11-24.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 142/2021, ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2021-10-21.
✓ Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar, 2021-09-30.
✓ Kopia av AÖS förslag Avfallstaxa 2022, 2021-09-30.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 148/2020, ”Beslut nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-12-16.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 134/2020, ”Beslut om uppdrag
kring vidare utredning och framtagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun, 2020-10-29.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 75/2020, ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2020-08-19.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 83/2020 ”Beslut om antagande
av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-06-18.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 204/2020, ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2020-05-27.
✓ Gällande taxa för renhållning, fastställd 2018-01-29.
Sändlista
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-12-09
Ärendenummer
2020/262

Samhällsbyggnadsnämnden

Karin Steen
0502-60 60 79
karin.steen@tidaholm.se

Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar
Ärendet
I samband med framtagande av nya avfallsföreskrifter, kommande införande
av separat insamling av matavfall och nytt ansvar för insamling av returpapper
har ett förslag till ny avfallstaxa tagits fram. Beräkningar är gjorda efter en
antagen anslutningsgrad till de olika typer av abonnemang som kommunen
kommer att erbjuda.
Avfallshantering inom det kommunala ansvaret i Tidaholms kommun är en
taxefinansierad verksamhet. Kostnaderna för abonnemangen ska spegla de
verkliga kostnaderna i grundavgift respektive tömningsavgift. Avgiftsnivåerna
ska beräknas enligt självkostnadsprincip (kommunallagen 2 kap. 6 §).
Konstruktion av avfallstaxa ska bygga på likställighetsprincip (kommunallagen
2 kap. 3 §). Taxan får vara miljöstyrande och motivera till att hantera avfall på
rätt sätt för att uppnå en mer miljöanpassad avfallshantering som bidrar till att
uppfylla lokala och nationella miljömål (miljöbalken 27 kap. 4-6 §§).
Föreslagen avfallstaxa är konstruerad för att uppfylla gällande lagstiftning och
stimulera invånarna till att nå lokala och nationella miljömål.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 285/2021 ”Beslut om antagande av taxa
för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2021-11-24.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 142/2021, ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2021-10-21.
✓ Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar, 2021-09-30.
✓ Kopia av AÖS förslag Avfallstaxa 2022, 2021-09-30.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 148/2020, ”Beslut nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-12-16.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 134/2020, ”Beslut om uppdrag
kring vidare utredning och framtagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun, 2020-10-29.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 75/2020, ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2020-08-19.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 83/2020 ”Beslut om antagande
av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-06-18.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 204/2020, ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2020-05-27.
Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
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✓ Gällande taxa för renhållning, fastställd 2018-01-29.
Utredning
En entreprenör som utför en tjänst tar betalt av sina kunder med den faktiska
kostnaden plus ett påslag i vinstmarginal. Ett avfallskollektiv ska också ta
betalt för sina tjänster med skillnaden att det inte finns ett vinstintresse. Det
fina med att ha ett avfallskollektiv är att det blir som ett utjämningsystem för
kunderna. Det ska inte spela någon roll var i kommunen du bor, stad eller
landsbygd, alla ska ha möjlighet att få liknande tjänster utförda till samma
kostnad.
Kommuninvånarnas avgifter för utförd avfallshantering har inte ökat sedan
2009. Enhet VA/Avfall som sköter avfallshanteringen, på uppdrag från
kommunen med samhällsbyggnadsnämnden som avfallsanvarig nämnd, har
arbetat aktivt för rationaliseringar och dragit ner det som varit möjligt i
omkostnader. Det har också arbetats aktivt för att alla kommunens bebyggda
fastigheter ska vara del i kollektivet enligt gällande renhållningsordning och
därmed vara med och betala för den totala avfallshanteringen i kommunen.
Med start från maj 2021 sänks enhetens faktureringskostnader genom att öka
andelen kunder som på olika sätt har valt att ta emot digitala fakturor. Det är
samtidigt en bra insats för miljön. Digitala utskick på kvartal har ökat från 30 till
54 %. För fakturor som skickas varje månad gäller 50 till 77 %.
Under perioden 2009-2021 har 12 år förflutit utan uppräkning av omkostnader
för löner, avskrivningar, skatter, avgifter för entreprenadkostnader och
kostnader för hantering av avfall på slutdestinationer. Det är inte längre möjligt
att driva en verksamhet med underskott utan uppdrag från politiska beslut om
att så ska ske och i så fall också med politiskt beslut om att tillföra skattemedel
för att täcka underskottet.
Vi står inför flera förändringar 2022. Kommunerna har av lagstiftaren fått
uppdraget att ansvara för insamling och återvinning av returpapper (tidningar,
reklamblad och andra trycksaker), en kostnad som ska belasta hushållen, som
tidigare bekostades av producenterna. Skatt på förbränning av avfall är
återinförd i Sverige och tillsammans med ändringar för utsläppsrätter ökar
kostnaden till värmeverket för kollektivet med 1 mkr. Den nya
avfallslagstiftning ger även kommunerna möjlighet att finansiera såväl
information om avfallsförebyggande som insamling och sortering av produkter
för återbruk via avfallstaxan. Lönekostnader ökar och projektet
matavfallsinsamling ska genomföras. Detta medför vissa investeringar som
genererar avskrivningskostnader som belastar driftbudget. Dessutom ökar
kostnader för insamling av fler än en fraktion.
Med hänvisning till beslut fattade i samhällsbyggnadsnämnden respektive
kommunstyrelsens arbetsutskott under perioden 2020-05-27 till 2020-12-16
kan vi sammanfatta att den då förslagna avfallstaxan återremitterades av
kommunstyrelsens arbetsutskott vid flera tillfällen. Den sista gången efter att
samhällsbyggnadsnämnden föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott att
återremittera avfallstaxan för vidare utredning med samtidig justering av
avfallsföreskrifterna.
Enhet VA/Avfall lyfter särskilt fram att båda beslut i kommunstyrelsens
arbetsutskott, 2020-05-27 samt 2020-08-19, som avsåg återremittering för att
Samhällsbyggnadsnämnden
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”samhällsbyggnadsnämnden ska omarbeta taxan för att tillgodose
kommunstyrelsens beslut § 152/2017 alternativt redogöra för varför detta inte
görs”, anses vara besvarade genom den redogörelse som
samhällsbyggnadsnämnden beslutade lämna till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-06-18.
Enhet VA/Avfall anser att även den nu förslagna avfallstaxan följer
kommunstyrelsens beslut § 152/2017 och, om så bedöms inte vara fallet,
redovisas varför detta inte görs i samhällsbyggnadsnämndens redogörelse till
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-18.
För att fortsättningsvis undvika förvirring och risk för feltolkning kring
delegationer, formella uppdrag och ansvarsområden föreslås att
samhällsbyggnadsnämnden vidhåller tidigare fattat beslut om att föreslå att
kommunstyrelsen beslut § 152/2017 upphävs.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-29 att uppdra förvaltningens
enhet VA/Avfall att fortsätta utreda separat matavfallsinsamling, justera förslag
till avfallsföreskrifter och ta fram ett förslag på ny avfallstaxa, enligt de nya
direktiven från regeringen.
En testperiod med en delad behållare har genomförts och bedöms som ett bra
alternativ till tidigare förslag om separata kärl för mat- och restavfall. Den
delade behållaren kan vi tömma med befintligt två-facksfordon efter en mindre
ombyggnad. Med en behållare istället för två kärl, som ska dras vid varje
fastighet vid tömningstillfället, bibehålls vår nuvarande arbetsmiljö samt
minskar behov av en större omläggning för nya körområden. Eftersom
behållaren har en skiljevägg mellan rest- och matavfall innebär det att ett 240
L kärl kommer att vara minsta storlek på ett standardabonnemang, när
området erbjuds separat sortering av matavfall. Det blir en fördel för
fastighetsägaren som får en behållare att sköta om istället för två och som
med sin storlek är mindre benägen att t ex blåsa omkull. Den som idag har ett
140 L kärl får vid ett ja tack till att sortera matavfall ett 240 L delat kärl istället
för 140 L+ 140 L. Vi räknar inte med att våra kunder för övrigt kommer att
behöva byta till större behållare än vad de har idag. Mängden avfall är
densamma för hushållet, det ska bara sorteras på var sin sida om
skiljeväggen i behållaren. Det mindre hushållet har fortfarande en möjlighet att
tillsammans med närmaste grannfastighet ansöka om delad behållare mellan
två fastigheter.
För att nå högre grader av materialåtervinning är intentionen att fastighetsnära
insamling av förpackningar och returpapper från hushåll ska införas enligt
förordningsändringar. Den bostadsnära insamlingen ska utökas och vara den
primära insamlingsmetoden för att öka materialåtervinningen.
Miljödepartementet tillsatte 2020 en utredning som ska se över
producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya
bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. Ett av
alternativen som ska utredas är om kommunerna ska ansvara för insamlingen.
Om det beslutas att kommunerna ska överta ansvar för insamling av flera
fraktioner, kan denna typ av behållare utökas i antal vid fastigheten och
samma typ av 2-facksinsamlingsfordon användas.
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Enhet VA/Avfall har en kontinuerlig omvärldsbevakning gällande
avfallsverksamheten, både lokalt i närområdet och nationellt. För att på ett
relevant sätt jämföra taxor med andra kommuner i närområdet ska dock flera
faktorer beaktas. De fysiska och geografiska förhållandena varierar,
insamlingssystemen kan se olika ut, vilket abonnemang som är
”normalabonnemanget” kan variera och det kan också finnas skillnader vad
gäller servicenivåer. Taxekonstruktion kan vara utformad enligt olika principer
med olika styrning. Undersökningar som Villaägarnas och Nils Holgerssons
taxejämförelser görs ofta standardiserade och speglar inte alltid vilka
abonnemang som flertalet kunder i enskilda kommuner faktiskt nyttjar. I vår
kommun är kunderna fördelade med 60 % småhus, 35 % lägenheter i
flerbostadshus och 5 % verksamheter.
Senast Tidaholm förändrade avfallstaxan i någon större omfattning var 2009.
Efter det har enstaka sänkningar genomförts för vissa typer av större kärl,
främst gällande flerbostadshus och verksamheter. Hemkomposterare har fått
tillgång till dubbelt antal tömningar mot en minimal taxeökning.
Taxekonstruktionen bygger på två delar. En grundavgift (tidigare benämnd
basavgift) och en volymbaserad tömningsavgift.
Grundavgiften tas ut för de tjänster som alla kunder har tillgång till och kan
nyttja oavsett vilket abonnemang den enskilda kunden valt. Kostnader ska
täckas för kommunens övergripande planering, information, kundtjänst,
upphandling, fakturering och gamla deponier. Den ska också täcka kostnader
för återvinningscentralen där kunden har möjlighet att lämna grovavfall och
farligt avfall utan extra avgifter. I Tidaholm kan vi som privat hushåll nyttja fritt
antal besök på återvinningscentralen. Inom AÖS område finns t ex en gräns
på 1 m3 per besök. Grundavgiften tas ut per hushåll, lägenhet/enhet, fritidshus
eller verksamhet och storleken på avgiften är i förhållande till nyttjandegraden
för tjänsterna.
Genom åren har en sned fördelning uppstått mellan de kostnader som ska
täckas av grundavgift respektive tömningsavgift. I förslag till ny avfallstaxa
justeras fördelningen mellan avgifterna så att respektive avgift faktiskt
motsvarar respektive del av avfallskollektivets kostnader. I föreslagen taxa
sker en höjning av alla grundavgifter och tömningsavgiften regleras efter typen
av tjänst.
Tömningsavgiften är baserad på behållarens storlek och tömningsintervall.
Här inkluderas också behandlingsavgiften för avfallet efter insamling. Att
sortera till förpackningsinsamlingen (glas, metall, papper och plast) och att
sortera ut matavfall och returpapper till separat insamling gör att mängden
avfall som ska lämnas i kommunens behållare vid fastigheten minskar. Att
samordna hämtningsplatser och att använda bottentömmande behållare för
flerfamiljshus och verksamheter ska vara attraktivt för våra kunder. Tar man
som samfällighet för småhus över betalningsansvaret och ordnar gemensam
tömningsplats för området kommer detta att ge avtryck i en lägre taxa.
Bottentömmande behållare är ovan- eller underjordsbehållare som är lämpliga
alternativ till dagens hjulburna kärl eller container. Dessa behållare töms med
kranbil och insamlingen kommer att ske av upphandlad entreprenör.
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I Tidaholm kommer normala tömningsintervall att vara 14-dagarstömning för
både mat- och restavfall. I föreslagen avfallstaxa får fastigheter med behov av
tätare tömningsintervall en procentuellt sett högre kostnad jämfört med
standardintervall. Det motiveras med en miljöstyrning för ökat intresse för god
utsortering av förpackningar och returpapper i fastigheten samt att
kostnaderna är högre när insamlingsfordon ska avvika från dagens rutt och
åka i en annan riktning. Detta i enlighet med kommunens uppställda mål och
förvaltningens aktivitet för ruttplanering för att minimera resor. 14dagarstömning som standard innebär även att inga speciella och
tidsbegränsade abonnemang behöver hanteras för t ex familjer med blöjbarn
eller vid hemmavård för vuxna, som det gör inom t ex AÖS område där 4veckorstömning på restavfall är standard. Enhet VA/Avfall gör även
bedömningen, i förhållande till GDPR-lagstiftning, att med 14-dagarstömning
som standard behöver inte enheten hantera och registrera fler personuppgifter
än de idag nödvändiga. Om standard istället var 4-veckorstömning, måste
antalet personuppgiftsbehandlingar utökas istället för att minimeras. Då
uppstår behov av specialabonnemang, som på ett eller annat sätt innebär
registrering av t ex att minderåriga barn bor på fastigheten och invånares
hälsouppgifter. Uppgifter som är extra skyddsvärda respektive känsliga
personuppgifter.
Abonnemang för hemkompostering kommer i taxa att likställas med
abonnemang för matavfallsinsamling via kommunen. Det ska inte vara en
skillnad taxemässigt på vilket sätt du väljer att sorterar matavfall. Det
nationella målet är att matavfall ska samlas in och energiåtervinnas till biogas
+ jordförbättring. Skillnaden mot nuvarande taxa blir tydlig då 1990-talets
nationella mål innebar att hemkompostering var dåtidens sätt att miljöstyra
taxan. I och med att abonnemang för hemkompost blir likställda med andra
abonnemang för matavfallsinsamling ger nu föreslagna nya avfallsföreskrifter
möjligheten för att ansöka om delad behållare för restavfall med närmaste
granne, under förutsättning att båda fastighetsägare anmält respektive
fastighets hemkompostering till tillsynsansvarig nämnd.
I nuvarande föreskrifter och taxa ges inte hemkomposterare möjlighet att dela
abonnemang då det skulle uppstå ett undantag på undantag vilket inte tillåts.
Idag kan enbart standardabonnemang delas mellan två grannfastigheter.
Hemkomposterare kommer att behålla befintligt 140 L kärl, dessa kommer inte
att bytas ut till delad behållare. Det innebär samma volym för restavfall som
delad behållare på 240 L, vilket den som valt att lämna sitt matavfall till
kommunens insamling har på sin fastighet. Eftersom även hemkomposterare
får tillgång till 14-dagarstömning, för att vara likställda med andra som också
sorterar ut matavfall, öppnas möjligheten för fler kommuninvånare att kunna
vara intresserade av egen komposteringen, t ex småbarnsfamiljer och större
hushåll.
Föreslagen avfallstaxa innebär vid ikraftträdande att taxan kommer att höjas
för alla (25 kr per månad för ett småhus med ett 140 L kärl och 14dagarstömning). Utifrån här lämnad redogörelse är det nödvändigt för att
avfallskollektivet ska arbeta med en budget i balans. När
matavfallsinsamlingen praktiskt kan starta, område för område, kommer den
som väljer att sortera sitt matavfall att bibehålla samma kostnad som
fastigheten redan har. För den som däremot väljer att inte sortera sitt matavfall
kommer en höjning ske. Föreslagen taxa är även fortsättningsvis miljöstyrd.
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Vid matfallets totala införande ger föreslagen taxa en intäktsökning om 2
miljoner kronor jämfört 2021, driftkostnaderna är beräknade att öka med 1,31,7 miljoner. Tillsammans med årets beräknade underskott skulle föreslagen
taxa ge avfallskollektivet förutsättning för en budget i balans 2022.
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Enhet VA/Avfall har i föreslagen taxa valt att inte låta hållare till
matavfallspåsar ingå i abonnemang med separat sortering av matavfall.
Tidigare erfarenheter ger att det är en mindre andel fastigheter som använder
hållaren. En större andel fastigheter är idag redan förberedda på olika sätt för
att på ett bra sätt hantera sortering. Genom att inte allmänt dela ut hållaren,
tillverkad i plast, till alla hushåll vill enhet VA/Avfall istället bidra till miljön och
förebygga att avfall uppstår med att först låta fastighetsägaren tänka efter om
man behöver hållaren. Gör man det, kommer den att tillhandahållas till
självkostnadspris.
Föreslagen avfallstaxa innehåller höjning av avgifter för tömning av enskilda
avlopp och latrin samt ny taxa för tömning av fettavskiljare. Kommunens
ansvar även för fettavskiljare styrs av avfallsföreskrifterna. Det är också
tydliggjort i vilka sammanhang tilläggskostnader ska debiteras för extra
beställning av slamtömning och extra slangdragning, för de anläggningar som
inte uppfyller arbetsmiljökraven för våra entreprenörer. För enskilda avlopp är
avgifterna inte justerade sen 2009 med undantag av en mindre höjning av
reningsavgiften 2016 (9,50 kr/m3). Höjning är nödvändig på grund av ökade
kostnader för behandling av slam och ny upphandling.
Föreslagen avfallstaxa har ny taxa för avgifter för särskild hämtning vid
fastighet, för hushåll som inte har möjligheten att lämna t ex sitt grovavfall
genom att besöka återvinningscentralen. Kommunens ansvar för att hämta vid
fastighet styrs av avfallsföreskrifterna.
Föreslagen taxa ska var enkel för medborgaren att ta till sig. Det ska inte dölja
sig några tillägg eller straffavgifter på finstilta rader som det gör i våra
grannkommuner. Medborgarens egen insats i att sortera sitt avfall för
återvinning i någon form ska visa sig i lägre avgifter. Likaså ska de som går
samman för gemensamma tömningsplatser och gemensam fakturering också
få tillbaka i lägre avgifter. Avfallshanteringen ska också fortsättningsvis vara till
för kunden och bibehålla en hög servicegrad.
Prisjämförelse jämförbara abonnemang för mat- och restavfall mellan
Tidaholms kommun – AÖS, Avfallshantering Östra Skaraborg och June avfall
(Jönköping, Habo, Mullsjö):
Abonnemang inkl.
grundavgift
Småhus med 14-dagars,
140/240 L med matavfall
Flerbostadshus med 10 lgh,
veckotömning, 2 st 660 L
med matavfall
Småhus med 370 L
+matavfall 14-dagars
Småhus med
hemkompostering 140/190
L kärl

Tidaholm
Taxa 2022
kr/år
2 150

AÖS
taxa 2022
kr/år
1 915

June
taxa 2021
kr/år
Finns ej

26 380

28 036

26 360

2 590

3 320

3 970

2 150
(2 v
hämtning)

1 615
(4 v hämtning)

4 240
(2 v
hämtning)
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Enligt statistik från branchorganisationen Avfall Sverige betalar ett småhus i
genomsnitt 2 321 kr/år (2020). Motsvarande avgift per lägenhet i
flerbostadshus är 1 405 kr/år (2020). I Tidaholm betalar ett småhus i
genomsnitt 2 201 kr/år (föreslagen taxa 2022). Motsvarande avgift per
lägenhet i flerbostadshus är 1 406 kr/år (föreslagen taxa 2022). Enhet
VA/Avfall konstaterar att föreslagen taxa, i nationell jämförelse, visar på att
Tidaholm kan uppfylla mål att vara en attraktiv kommun.
Att AÖS fortfarande i vissa abonnemangsformer uppvisar en lägre taxa beror
på att de fortfarande har en beräknat underskott i budgeten. Förbundet
kalkylerar med en årlig intäktshöjning om 5% vilket medför ca 6 miljoner att
minska det årliga underskottet med.
En ny avfallstaxa har tagits fram med en budget i balans. Beräkningar är
gjorda efter en antagen anslutningsgrad till de olika typer av abonnemang som
kommunen kommer att erbjuda.
Budget 2022
Grundavgift

Kostnader 2021
Ökade kostnader 2022
Abonnemang
Övriga intäkter
Hämtning och
Kostnader 2021
behandlingsavgifter Ökade kostnader 2022
Abonnemang
Slam
Kostnader 2021
Ökade kostnader 2022
Abonnemang

Kostnad
5 450 000
500 000

Intäkt
4 800 000
650 000

5 600 000
700 000
1 300 000
1 100 000
100 000
13 450 000

1 300 000
13 450 000

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 att återremittera upprättat förslag på
ny avfallstaxa med motivering att nämnden ska utreda möjlig samverkan med
andra aktörer. Denna utredning bereds av förvaltningen i ett särskilt ärende,
då beslut om ny avfallstaxa bedöms behöva fattas oberoende av beredning
och beslut avseende utredningen.
Förvaltningen föreslår därmed antagande av ny avfallstaxa enligt tidigare
förslag, utan några justeringar eller ändringar.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms ej i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Ett antagande av en ny avfallstaxa, som både följer avfallsföreskrifterna och
når en budget i balans, är helt nödvändig.
Förslag till beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
o upphäva gällande taxa för renhållning från och med
2022-03-01,
o anta ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att
träda i kraft 2022-03-01.
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Sändlista
Kommunfullmäktige
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2020/204

§ 285 Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för att nämnden ska utreda möjlig
samverkan med andra aktörer.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-10-21 beslutat att godkänna
upprättat förslag till ny taxa för avfallshantering samt att föreslå
kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa för renhållning från och
med 2022-01-01, och besluta att anta ny taxa för avfallshantering för
Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-01-01.
Av nämndens beslut framgår bland annat följande. I samband med
framtagande av nya avfallsföreskrifter, kommande införande av separat
insamling av matavfall och nytt ansvar för insamling av returpapper har ett
förslag till ny avfallstaxa tagits fram. Beräkningar är gjorda efter en antagen
anslutningsgrad till de olika typer av abonnemang som kommunen kommer att
erbjuda.
Avfallshantering är en taxefinansierad verksamhet. Kostnaderna för
abonnemangen ska spegla de verkliga kostnaderna i grundavgift respektive
tömningsavgift. Avgiftsnivåerna ska beräknas enligt självkostnadsprincipen (2
kap. 6 § kommunallagen). Konstruktion av avfallstaxa ska bygga på
likställighetsprincipen (2 kap. 3 § kommunallagen). Taxan får vara
miljöstyrande och motivera till att hantera avfall på rätt sätt för att uppnå en
mer miljöanpassad avfallshantering som bidrar till att uppfylla lokala och
nationella miljömål (27 kap. 4-6 §§ miljöbalken).
Föreslagen avfallstaxa är konstruerad för att uppfylla gällande lagstiftning och
stimulera invånarna till att nå lokala och nationella miljömål.
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-27 samt 2020-08-19, som
avsåg återremittering för att ”samhällsbyggnadsnämnden ska omarbeta taxan
för att tillgodose kommunstyrelsens beslut § 152/2017 alternativt redogöra för
varför detta inte görs”, anses av nämnden vara besvarade genom den
redogörelse som samhällsbyggnadsnämnden beslutade lämna till
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-18.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen bör föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta den föreslagna taxan.
Kommunledningsförvaltningen har vidare ingen anledning att ifrågasätta
samhällsbyggnadsnämndens uppgifter om att Tidaholms kommuns och
Avfallshantering Östra Skaraborgs verksamheter inte är direkt jämförbara och
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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instämmer därmed i nämndens bedömning att taxan inte står i strid med
kommunstyrelsens beslut § 152/2017.
När det gäller kommunstyrelsens beslut § 152/2017 konstaterar
kommunledningsförvaltningen även följande. Kommunstyrelsen har som
beredande organ till kommunfullmäktige skyldighet att se till att ärendena blir
tillräckligt beredda och kan därmed ge nämnder i uppdrag att utreda de frågor
under nämndens ansvarsområde som sedan fullmäktige ska besluta i, som en
del av beredningen. Kommunstyrelsen ska även se till att nämnder yttrar sig i
de ärenden som berör nämnden.
Kommunstyrelsen har inte någon generell möjlighet att ge nämnder uppdrag
utöver sin roll som beredande organ till fullmäktige. Det är därmed tveksamt
om kommunstyrelsen har befogenhet att ge nämnder i uppdrag att fastställa
taxor i en specifik nivå. Taxor ska alltid beslutas av fullmäktige enligt 5 kap. 1
§ kommunallagen. Det är även fullmäktige, genom avfallsföreskrifterna, som
beslutar om kommunen ska erbjuda hantering av matavfall.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att kommunstyrelsen även bör
besluta att upphäva kommunstyrelsens beslut § 152/2017.
För det fall att kommunstyrelsen fortfarande vill att
samhällsbyggnadsnämnden ska ha detta uppdrag bör kommunstyrelsen
istället besluta föreslå kommunfullmäktige att fatta det beslutet.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att upphäva gällande taxa för renhållning från och med
2022-01-01, och besluta att anta ny taxa för avfallshantering för
Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-01-01.
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva
kommunstyrelsens beslut 2017-08-16, § 152/2017.
- Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att nämnden ska utreda
möjlig samverkan med andra aktörer.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Karlssons förslag.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om avfallstaxa för avfall under kommunalt
ansvar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-11-12.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 142/2021 ”Beslut om antagande
av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2021-10-21.
✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt
ansvar”, enhetschef VA/Avfall Karin Steen, 2021-09-30.
Ordförandes sign

Justerandes sign
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✓ Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar, 2021-09-30.
✓ Kopia av AÖS förslag Avfallstaxa 2022, 2021-09-30.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 134/2020, ”Beslut om uppdrag
kring vidare utredning och framtagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun, 2020-10-29.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 75/2020, ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2020-08-19.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 83/2020 ”Beslut om antagande
av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-06-18.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 204/2020, ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2020-05-27.
✓ Gällande taxa för renhållning, fastställd 2018-01-29.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 152/2017 ”Beslut om uppdrag till tekniska
nämnden angående renhållning”, 2017-08-16.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 142 Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o godkänna upprättat förslag till ny taxa för avfallshantering,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa
för renhållning från och med 2022-01-01, och besluta att anta
ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
I samband med framtagande av nya avfallsföreskrifter, kommande införande
av separat insamling av matavfall och nytt ansvar för insamling av returpapper
har ett förslag till ny avfallstaxa tagits fram. Beräkningar är gjorda efter en
antagen anslutningsgrad till de olika typer av abonnemang som kommunen
kommer att erbjuda.
Avfallshantering inom det kommunala ansvaret i Tidaholms kommun är en
taxefinansierad verksamhet. Kostnaderna för abonnemangen ska spegla de
verkliga kostnaderna i grundavgift respektive tömningsavgift. Avgiftsnivåerna
ska beräknas enligt självkostnadsprincip (kommunallagen 2 kap. 6 §).
Konstruktion av avfallstaxa ska bygga på likställighetsprincip (kommunallagen
2 kap. 3 §). Taxan får vara miljöstyrande och motivera till att hantera avfall på
rätt sätt för att uppnå en mer miljöanpassad avfallshantering som bidrar till att
uppfylla lokala och nationella miljömål (miljöbalken 27 kap. 4-6 §§).
Föreslagen avfallstaxa är konstruerad för att uppfylla gällande lagstiftning och
stimulera invånarna till att nå lokala och nationella miljömål.
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-27 samt 2020-08-19, som
avsåg återremittering för att ”samhällsbyggnadsnämnden ska omarbeta taxan
för att tillgodose kommunstyrelsens beslut § 152/2017 alternativt redogöra för
varför detta inte görs”, anses av nämnden vara besvarade genom den
redogörelse som samhällsbyggnadsnämnden beslutade lämna till
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-18.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-29 att uppdra förvaltningens
enhet VA/Avfall att fortsätta utreda separat matavfallsinsamling, justera förslag
till avfallsföreskrifter och ta fram ett förslag på ny avfallstaxa enligt de nya
direktiven från regeringen, vilket har resulterat i nu föreslagen taxa.
Nämnden anser att den nu förslagna avfallstaxan följer kommunstyrelsens
beslut § 152/2017, och om så bedöms inte vara fallet, redovisas varför detta
inte görs i samhällsbyggnadsnämndens redogörelse till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-06-18.
Ordförandes sign
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Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o godkänna upprättat förslag till ny taxa för avfallshantering,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa
för renhållning från och med 2022-01-01, och besluta att anta
ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2022-01-01.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 93/2021 ”Beslut
om antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt
ansvar”, enhetschef VA/Avfall Karin Steen, 2021-09-30.
✓ Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar, 2021-09-30.
✓ Kopia av AÖS förslag Avfallstaxa 2022, 2021-09-30.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 148/2020, ”Beslut nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-12-16.
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1. Allmänna bestämmelser
Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar beslutades av kommunfullmäktige 2021-XX-XX och gäller från och med 2022-01-01. Samtidigt upphör tidigare Taxa för renhållning antagen 2018-01-29 att gälla.
Avfallshantering inom det kommunala ansvaret i Tidaholms kommun är en avgiftsfinansierad verksamhet. Avgiftsnivåerna ska beräknas enligt kommunallagens självkostnadsprincip. Konstruktion av avfallstaxa ska bygga på kommunallagens likställighetsprincip.
Taxan är miljöstyrande och ska motivera till att hantera avfall på rätt sätt för att
uppnå en mer miljöanpassad avfallshantering som bidrar till att uppfylla lokala
och nationella miljömål.
Avgifter tas ut med stöd av 27 kap 4-6 §§ miljöbalken och utgår med de belopp och på de villkor som framgår av denna taxa samt avfallsföreskrifterna i
den kommunala renhållningsordningen. Utöver våra lokala bestämmelser regleras avfallshanteringen i miljöbalken och avfallsförordningen som gäller nationellt.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs i egen regi
av Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet VA/Avfall eller av den eller dem
som kommunen anlitar för ändamålet.

1.1. Reglering av avgiftsbelopp
Avgifterna i denna taxa får justeras baserat på Avfallsindex A12:1-3MD. Nya
avgifter ska gälla från 1 januari nästkommande år. Avgifterna får justeras
högst en gång per år.
Förändringen räknas från indextalet för juli månad föregående år, eller för det
år då avgifterna senast ändrades, till indextalet för juli månad innevarande år.
Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms.
Nya avgifter fastställs av kommunens samhällsbyggnadsnämnd. När avgifter i
taxan justeras baserat på index enligt ovan ska samtliga avgifter justeras på
samma sätt. Om olika avgifter ska justeras på olika sätt, för att ändra taxans
styrning, ska taxan istället beslutas av kommunfullmäktige.

2. Avgiftsskyldighet - betalare
Fastighetsinnehavaren är betalningsskyldig för avgifter enligt denna taxa och
är skyldig att inneha abonnemang för avfallshantering på bebyggda fastigheter. Fastighetsinnehavare i kommunen är avgiftsskyldiga enligt vad som föreskrivs i denna taxa samt av gällande avfallsföreskrifter i den kommunala renhållningsordningen.
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Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Med nyttjanderättshavare avses exempelvis arrende eller bostadsrätt men inte hyresgäst
eller verksamhet som hyr lokal.
Samfällighet, bostadsrättsförening och liknande kan teckna abonnemang i fastighetsägares ställe.
Avgiftsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte har använts eller
haft felsorterat innehåll.
I samband med ett ägarbyte övergår avgiftsskyldigheten för fastighetens
abonnemang från säljare till köpare från och med tillträdesdagen. Fastighetsinnehavare har informationsskyldighet och ska utan dröjsmål anmäla ägarbyte
med tillträdesdatum och köparens personuppgifter till enhet VA/Avfall.

3. Betalningsmottagare
Avgifter ska betalas till Tidaholms kommun, enhet VA/Avfall.

4. Betalning
Avgifter ska betalas inom tid som anges på fakturan. Om fakturan inte är betald efter förfallodatum skickas ärendet vidare till ett inkassobolag som sköter
kommunens kravhantering. Alla avgifter och dröjsmålsränta som tas ut följer
gällande ränte- och inkassolagstiftning.

4.1. Moms
Alla avgifter i taxan är angivna inklusive moms.

5. Tillämpning för speciella avgifter
Där utförande av tjänst, hämtning och behandling av avfall med andra metoder än beskrivet i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker
från vad som är normalt fastställs avgift av enhet VA/Avfall, varvid de principer
som ligger till grund för denna taxa ska iakttagas.

6. Uppbyggnad av taxa
Avfallstaxan består av grundavgift och tömningsavgifter för avfall som omfattas av kommunens ansvar samt i förekommande fall tilläggsavgifter. För fastighetens totala kostnad för avfallshantering behöver dessa avgifter räknas
ihop.
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6.1. Grundavgift
Grundavgiften ska täcka kommunens övergripande kostnader som information, planering, fakturering och administration. Kostnader för kärl, hushållens
farliga avfall, återvinningscentralens drift samt kostnader för nedlagda deponier ingår också i dessa kostnader.
Grundavgift ska tas ut från alla bebyggda fastigheter som nyttjas eller kan
nyttjas på sådant sätt att hushållsavfall kan komma att uppstå. Avgiften delas
in i tre nivåer:
1. Småhus avser hus med 1-2 lägenheter. Antalet hushåll utgör
grund för debitering av antalet grundavgifter.
2. Fritidshus. För fritidshus ska det inte finnas någon folkbokförd
på fastigheten. Om fritidshuset har behov av tömning av kärloch säckavfall under hela året debiteras grundavgift för småhus.
3. Lägenheter i flerbostadshus. Flerbostadshus avser hus med
tre lägenheter eller fler och där möjlighet finns till eget hushåll.
Antalet hushåll utgör grund för debitering av antalet grundavgifter.
4. Verksamheter avser fastigheter sin har lokaler utformade
med någon form av personalutrymme som kontor, fikarum, omklädning/toalett eller utgör en samlingslokal. Hit hör också hotell,
camping, vandrarhem, äldreboende eller liknande verksamhet.
När flera verksamheter finns inom samma fastighet utgör antalet
verksamheter grund för debitering av antalet grundavgifter.
Grundavgift debiteras även i de fall uppehåll i hämtning eller andra undantag
från avfallsföreskrifterna har beviljats. Grundavgift debiteras även under en renovering. Vid beslut om gemensam avfallsbehållare debiteras grundavgift/er
för respektive fastighet men en av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för hämtställe och vara betalningsansvarig för tömningsavgiften.

6.2. Tömningsavgift
Hämtnings- och behandlingsavgifter är en sammanslagen avgift som i avfallstaxan benämns tömningsavgift. Avgiften skall täcka kommunens kostnader för
insamling och bortskaffning av avfall under kommunalt ansvar. Tömningsavgiften bestäms av storlek på behållare, hämtningsintervall eller om fastigheten
ingår i ett område som erbjuds abonnemang med utsortering av matavfall.
Kärl- och säckavfall delas i tre kategorier:
1. Matavfall är biologiskt nedbrytbart avfall och som har separerats från övrigt kärl- och säckavfall.
2. Restavfall är det avfall som kvarstår efter att matavfall, farligt
avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall och annat avfall som
omfattas av producentansvar har sorterats ut från kärl- och säckavfall.
3. Blandat avfall är matavfall och restavfall som blandats.
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7. Matavfall, utsorterat till separat behållare eller hemkompostering
I områden som av kommunen erbjuds abonnemang med separat insamling av
matavfall jämställer avfallstaxan avgiften för abonnemang där sortering av
matavfall sker genom något av nedanstående sätt.
-

Sortering ska i första hand ske till separata behållare för matavfall som
samlas in av kommunen.
Hemkompostering av matavfall kan, efter anmälan till tillsynsansvarig
nämnd, ske i enlighet med undantag i kommunens avfallsföreskrifter.
Slutprodukten ska omhändertas på egen fastighet.

8. Återvinningscentral – ÅVC
Hushållens utsorterade returpapper och förpackningar ska lämnas vid anvisade återvinningsstationer (ÅVS).
På Siggestorps Återvinningscentral (ÅVC) finns förutom station för förpackningsinsamling även insamling av de privata hushållens returpapper, grovavfall, farligt avfall, el-avfall och trädgårdsavfall. Hushållens sorterade avlämning
på återvinningscentralen ska i grunden vara avgiftsfri då driftskostnaden täcks
av grundavgiften i avfallstaxan. Som privatperson ingår det fritt antal besök.
Avgift enligt taxa tillämpas för vissa fraktioner och beställda tjänster för hämtning vid fastighet samt i de fall personalen uppmärksammar att osorterat avfall
lämnas.
Företag och verksamheter hänvisas till auktoriserad avfallsentreprenör. Vid
tecknande av vågkort kan företag, mot avgift, lämna vissa typer av avfall.

9. Definitioner
I avfallstaxan används samma definitioner som i avfallsföreskrifterna med ett
förtydligande av begreppet nyttjanderättshavare enligt avsnitt 2. Avgiftsskyldighet – betalare.

10.

Åtgärder om föreskrifter för hämtning inte följs

Vid upprepade avvikelser, så som överfyllda behållare, förekomst av åtskilliga
extra säckar eller upprepade tillfällen av felsorterat eller inte utsorterat matavfall har enhet VA/Avfall rätt att, efter kommunikation med fastighetsinnehavaren, ändra abonnemang och därmed anpassa behållares storlek, tömningsintervall eller ta bort behållare avsedda för separat sortering så att det motsvarar
rådande förhållanden på hämtstället.
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11.

Grundavgift

Grundavgift

Kr/år

Småhus

1 000

Fritidshus

500

Lägenhet i flerbostadshus

750

Verksamhet

750

En samfällighetsförening för småhus som tecknar abonnemang för tömning
med ett gemensamt hämtställe debiteras grundavgift för lägenhet i flerbostadshus istället för småhus under förutsättning att samfällighetsföreningen är
fakturamottagare och betalningsansvarig för grund- och tömningsavgift. Samfällighetsföreningen jämställs med fastighetsinnehavare gällande ansvar och
informationsskyldighet.

12.
Tömningsavgift – Kärl- och säckavfall i områden utan erbjuden sortering av matavfall
Antal områden som av kommunen ännu inte erbjudits utökad sortering ska
minska succesivt tills hela kommunen har möjlighet att sortera ut sitt matavfall
separat.

12.1.

Småhus, verksamheter och flerbostadshus

Blandat avfall med 14-dagarstömning

Kr/år

140 L

1 150

240 L

1 800

370 L

2 590

660 L

4 620

Under förutsättning att fastighetsinnehavaren har anmält hemkompostering av
matavfall till tillsynsansvarig nämnd enligt 32 § avfallsföreskrifterna.
I områden som ännu inte har erbjudits insamling av matavfall via kommunen
gäller tidigare förutsättningar med behovshämtning av restavfall och tillgång till
tömning var 4e vecka på fast schema. Undantag för behovshämtning kan ej
nytecknas.
Hemkompostering och restavfall med tömning var 4e vecka
Kr/år
tömning sker enligt fast schema
140 L restavfall + hemkompost
575
Hämtning sker enligt fast schema beroende på när ordinarie tömning av behållare sker i respektive område.
Tömning av restavfall för permanentboende:
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Jämna veckor: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50
Udda veckor: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

12.2.

Fritidshus

Blandat avfall med 14-dagarstömning
under perioden 15 april – 15 oktober
140 L

Kr/år
575

240 L

900

370 L

1 295

660 L

2 310

Under förutsättning att fastighetsinnehavaren har anmält hemkompostering av
matavfall till tillsynsansvarig nämnd enligt 32 § avfallsföreskrifterna.
I områden som ännu inte har erbjudits insamling av matavfall via kommunen
gäller tidigare förutsättningar med behovshämtning av restavfall och tillgång till
tömning var 4e vecka på fast schema. Undantag för behovshämtning kan ej
nytecknas.
Hemkompostering och restavfall med tömning var 4e vecka
Kr/år
tömning på fast schema under perioden 15 april – 15 oktober
140 L restavfall + hemkompost
290
Hämtning sker enligt fast schema beroende på när ordinarie tömning av behållare sker i respektive område.
Tömning av restavfall för fritidsboende:
Jämna veckor: 18, 22, 26, 30, 34, 38
Udda veckor: 19, 23, 27, 31, 35, 39

12.3.
Special intervall för tömning – flerbostadshus och
verksamheter
Flerbostadshus och verksamheter kan inneha abonnemang för kärl- och säckavfall med andra intervall än 14-dagarstömning.
Blandat avfall med special intervall

Kr/år

240 L – tömning 1 gång/vecka

3 800

240 L – tömning 2 gånger/vecka

7 600

370 L – tömning 1 gång/vecka

5 380

370 L – tömning 2 gånger/vecka
660 L – tömning 1 gång/vecka
660 L – tömning 2 gånger/vecka
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13.
Tömningsavgift – Kärl- och säckavfall i områden med erbjuden sortering av matavfall
Antal områden som av kommunen erbjuds utökad sortering ska öka succesivt
tills hela kommunen omfattas.

13.1.

Småhus

Påsar för matavfall ingår i avgiften för abonnemanget och tillhandahålla av enhet VA/Avfall.
Behållare finns i olika storlekar för fastighetens behov.
Mat- och restavfall med 14-dagarstömning

Kr/år

240 L delat kärl, restavfall + mat

1 150

370 L delat kärl, restavfall + mat

2 590

660 L delat kärl, restavfall + mat

4 620

Under förutsättning att fastighetsinnehavaren har anmält hemkompostering av
matavfall till tillsynsansvarig nämnd enligt 32 § avfallsföreskrifterna ersätter
eget omhändertagande av matavfall den behållare som kommunen normalt
tillhandahåller för sin insamling.
Hemkompostering och restavfall med 14-dagarstömning
Kr/år
140 L restavfall + hemkompost

1 150

240 L restavfall + hemkompost

1 800

Blandat avfall med 14-dagarstömning

Kr/år

140 L

1 550

240 L

2 400

370 L

3 490

660 L

6 120
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13.2.

Fritidshus

Påsar för matavfall ingår i avgiften för abonnemanget och tillhandahålla av enhet VA/Avfall.
Behållare finns i olika storlekar för fastighetens behov.
Mat- och restavfall med 14-dagarstömning
under perioden 15 april – 15 oktober
240 L delat kärl, restavfall + mat

Kr/år

370 L delat kärl, restavfall + mat

1 295

660 L delat kärl, restavfall + mat

2 310

575

Under förutsättning att fastighetsinnehavaren har anmält hemkompostering av
matavfall till tillsynsansvarig nämnd enligt 32 § avfallsföreskrifterna ersätter
eget omhändertagande av matavfall den behållare som kommunen normalt
tillhandahåller för sin insamling.
Hemkompostering och restavfall med 14-dagarstömning
Kr/år
under perioden 15 april – 15 oktober
140 L restavfall + hemkompost
575
240 L restavfall + hemkompost

900

Blandat avfall med 14-dagarstömning
under perioden 15 april – 15 oktober
140 L

Kr/år

240 L

1 200

370 L

1 745

660 L

3 060

775

13.3.
Flerbostadshus och verksamheter med sortering av
matavfall efter att ha fått erbjudande av kommunen
Påsar för matavfall ingår i avgiften för abonnemanget för flerbostadshus och
tillhandahålls av enhet VA/Avfall. Det gäller även verksamhet med ett behov
motsvarande ett privat hushåll.
För verksamheter som har behov av andra påsar och hållare än de som tillhandahålls för hushållen anskaffar och bekostar själv särskild påse/säck godkänd för rötning i biogasanläggning.
Behållare finns i olika storlekar efter fastighetens behov.
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Flerbostadshus och verksamheter kan inneha abonnemang för kärl- och säckavfall med andra intervall än 14-dagarstömning.
Mat- och restavfall med 14-dagarstömning

Kr/år

240 L delat kärl, restavfall + mat

1 150

370 L delat kärl, restavfall + mat

2 590

660 L delat kärl, restavfall + mat

4 620

Mat- och restavfall med special intervall

Kr/år

240 L delat kärl, restavfall + mat – tömning 1 gång/vecka

3 800

240 L delat kärl, restavfall + mat – tömning 2 gång/vecka

7 600

370 L delat kärl, restavfall + mat – tömning 1 gång/vecka

5 380

370 L delat kärl, restavfall + mat – tömning 2 gång/vecka

10 760

660 L delat kärl, restavfall + mat – tömning 1 gång/vecka

9 440

660 L delat kärl, restavfall + mat – tömning 2 gång/vecka

18 880

13.4.
Flerbostadshus och verksamheter som väljer att inte
sortera matavfall efter att ha fått erbjudande av kommunen
Blandat avfall med 14-dagarstömning

Kr/år

140 L

1 550

240 L

2 400

370 L

3 490

660 L

6 120

Blandat avfall med special intervall

Kr/år

240 L – tömning 1 gång/vecka

5 000

240 L – tömning 2 gånger/vecka
370 L – tömning 1 gång/vecka

10 200
7 180

370 L – tömning 2 gånger/vecka

14 560

660 L – tömning 1 gång/vecka

12 440

660 L – tömning 2 gånger/vecka

25 080
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14.

Tömningsavgift - Matavfall i tank

Verksamheter kan anlägga tank för matavfall vilket ska ske i samråd med enhet VA/Avfall. Tömning sker efter beställning hos VA/Avfall.
Kvarnmalet matavfall i sluten tank
Kr/kbm
Tömning av slamsugningsfordon

15.

1 065

Tömningsavgift – Bottentömmande behållare

I områden med gemensam lösning för insamling av kärl- och säckavfall. Anläggande av ovan- eller underjordsbehållare ska ske i samråd med enhet
VA/Avfall. Tömning sker av kranbil.
Behållare för matavfall
Kr/år
14-dagarstömning, behållare 1-3 kbm

16 100

1 gång/vecka, behållare 1-3 kbm

32 600

Behållare för restavfall

Kr/år

14-dagarstömning, behållare 1-3 kbm

16 800

1 gång/vecka, behållare 1-3 kbm

34 100

14-dagarstömning, behållare 3,1-5 kbm

21 000

1 gång/vecka, behållare 3,1-5 kbm

42 625

Behållare för blandat avfall

Kr/år

14-dagarstömning, behållare 1-3 kbm

32 900

1 gång/vecka, behållare 1-3 kbm

66 000

14-dagarstömning, behållare 3-5 kbm

42 000

1 gång/vecka, behållare 3-5 kbm

84 400

16.

Tilläggsavgifter – Kärl- och säckavfall

Kan utföras efter beställning hos enhet VA/Avfall och under förutsättning att
fordon ordinarie finns i eller i närheten av fastighet.
Extra tömning av behållare och säckar
Kr/st
Säck lämnad i samband med ordinarie tömning av behållare

110

140-240 L

130

370-660 L

160
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17.

Tömningsavgift - Korttidsabonnemang

Korttidsabonnemang för insamling av kärl- och säckavfall vid speciella tillfällen
kan innehas under max en vecka. Grundavgift, utställning, hemtagning och
rengöring av behållare ingår i avgiften.
Arrangör ska beställa och bekosta korttidsabonnemang när arrangemang ger
upphov till avfall under kommunalt ansvar. Beställning ska ske senast 7 dagar
före hos VA/Avfall.
Blandat avfall
Kr/st
140 L

350

240 L

400

370 L

450

660 L

600

18.

Hyra och tömningsavgift - Container

Minsta intervall är 14-dagarstömning för kärl- och säckavfall. Hyra och tömningsavgift blir sammanlagd kostnad för insamling via container.
Hyra av container - blandat avfall
Kr/vecka
1-7 kbm

160

8-12 kbm

190

Tömningsavgift - blandat avfall
Tömningsavgift

Kr/kbm/tömning
405
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19.

Siggestorp Återvinningscentral – ÅVC

Privata hushåll

Avgift

Osorterat avfall lämnat i säck

190 kr/säck

Tryckimpregnerat virke (mindre mängd än vad som ryms
i sopsäck 160 L är kostnadsfritt, större mängd vägs)
Asbest, enstaka skivor eller annan mindre mängd, med
krav på tätslutande förpackning enligt sorteringsanvisningar i avfallsföreskrifterna
Verksamheter – förutsätter samråd med enhet VA/Avfall samt avtal och innehav av vågkort
Returträ

310 kr/kg
177 kr/kg
Kr/ton
295

Schaktmassor

364

Parkavfall till kompostering

160

Grenar, ris

250

Brännbart grovavfall

974

20.

Tömningskostnad - Latrin

Abonnemang för latrinhämtning kan innehas för permanentboende och fritidshus.
Korttidsabonnemang för insamling vid speciella tillfällen kan innehas under
max en vecka. Beställning ska då ske senast 7 dagar före hos enhet VA/Avfall. Korttidsabonnemang vid speciella tillfällen debiteras utan grundavgift.
Latrin i engångsbehållare – 14 dagarstömning, inkl behållare
Hämtning året runt

5 500 kr/år

Hämtning under perioden 15 april – 15 oktober

3 100 kr/år

Extra behållare

Avgift

87 kr/st

Latrin i engångsbehållare – korttidsabonnemang
Engångstömning, inkl behållare

140

Kr/st
400
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21.
Tömningskostnad – Slambrunn, septiktank och
BDT anläggning
Krav på tömningsintervall framgår av avfallsföreskrifterna. Renings- och tömningsavgift blir den sammanlagda kostnaden för hämtning. I förekommande
fall tillkommer tilläggskostnad.
Reningsavgift

Avgift

Reningsavgift

120 kr/kbm

Tömningsavgift

Avgift

Tömningsavgift för anläggning 0-3 kbm
Tömningsavgift för anläggning >3 kbm
Tömningsavgift för BDT-anläggning
Tilläggskostnad

255 kr/kbm
525 kr/tömning
Kr/tömning

Extra ordinär tömning, tillkommer utöver ordinarie tömningskostnad inom ordinarie arbetstid vardagar 7-16, utförs inom 48 timmar från beställning
Extra slangdragning, över 25 meter

22.

750 kr/tömning

500
700

Tömningskostnad – Fettavskiljare

Krav på tömningsintervall framgår av avfallsföreskrifterna.
Tömningsavgift

Avgift

0-2 kbm

2 125 kr/gång

2-5 kbm

4 500 kr/gång
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23.

Avgifter för särskild hämtning

I första hand lämnar privata hushåll nedanstående avfall vid besök på återvinningscentralen. För hushåll som inte har den möjligheten går det att beställa
hämtning vid fastighetsgräns hos enhet VA/Avfall.
För avfallsfraktioner som debiteras enligt avfallstaxa punkt 19 Siggestorp Återvinningcentral - ÅVC tillkommer mottagningsavgift utöver kostnad för hämtning.
Privata hushåll

Kr/hämtning

Elektriska och elektroniska produkter, förpackat vid behov,
hämtas med släpkärra
Farligt avfall, ska vara förpackat, uppmärkt med innehåll
och hålls åtskilt från övrigt avfall enligt sorteringsanvisningar i avfallsföreskrifterna, hämtas med släpkärra. Asbest hämtas inte.
Trädgårdsavfall i behållare 140 L, utkörning och hemtag
ingår
Grovavfall i mindre mängder, förpackat, hämtas med släpkärra
Returpapper i behållare 140 L, utkörning och hemtag ingår
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§ 83 Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms
kommun
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa
för renhållning från och med 2020-10-01, och besluta att anta
ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2020-10-01,
o föreslå kommunstyrelsen besluta att upphäva
kommunstyrelsens beslut § 152/2017 ”Beslut om uppdrag till
tekniska nämnden angående renhållning”.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat
samhällsbyggnadsnämndens förslag på ny taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun med motiveringen att nämnden ”ska omarbeta taxan för
att tillgodose kommunstyrelsens beslut § 152/2017 alternativt redogöra för
varför detta inte görs.”. Samhällsbyggnadsnämnden har sammanställt en
redogörelse varför den föreslagna taxan enligt förvaltningen följer beslut §
152/2017, och om så inte bedöms vara fallet, varför beslutet inte bör följas i
vissa delar och bör upphävas av kommunstyrelsen.
En kommunal taxa för avfallshantering ska hantera en vidd av olika typer av
abonnenter, med olika former av boende såsom fritidsboende, villor,
flerfamiljshus och verksamheter. Den ska också hantera olika typer av avfall,
såsom avloppsslam, fettavskiljare, latrin, matavfall, restavfall och material till
återvinningscentralen. Sammantaget ska taxan bestämmas utifrån en
hantering av allt uppkommit och omhändertaget avfall inom avfallskollektivet i
Tidaholms kommun. Grundprinciperna för den föreslagna taxan har från
början varit en budget i balans för avfallshanteringen, och en taxa byggd enligt
likställighetsprincipen gentemot våra kommuninvånare, tillika abonnenter.
Samhällsbyggnadsnämndens avfallsenhet har som målsättning att alltid
omvärldsbevaka för att se om de erbjudna tjänsterna och taxan som bestäms
är konkurrenskraftiga eller ej, exempelvis ifråga om effektiviseringar och
minimering av kostnader för att utföra tjänsterna. Omvärldsbevakningen sker i
ett större perspektiv av tjänsteutföranden, där exempelvis taxan i ett specifikt
kommunalförbund bör ses som endast en del bland många andra
bedömningskriterier.
Den av nämnden föreslagna taxan för avfallshantering i Tidaholms kommun
har tagits fram enligt en tydlig så kallad ”miljöstyrande” princip, vilket innebär
att man genom taxans uppbyggnad försöker styra avfallshanteringen och
abonnenters val av hämtning för att uppnå de miljömässiga mål som finns för
denna typ av verksamhet. I praktiken innebär detta att taxan premierar de
abonnenter som väljer en miljömässigt riktig avfallshämtning, på bekostnad av
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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de som väljer att inte ansluta sig till detta. Taxan för ett specifikt abonnemang
kan därför vara antingen lägre eller högre än de faktiska kostnaderna för den
specifika hämtningen, under förutsättningen att den totala
verksamhetsbudgeten för avfallshantering är i balans.
Denna miljöstyrda konstruktion är i linje med den politiska viljan i
samhällsbyggnadsnämnden, att det ska löna sig både för abonnent och miljön
att hantera avfallet enligt gällande regelverk, och det ska vara kännbart
ekonomiskt för kund att inte följa gällande regelverk och miljömålsättningar.
Den föreslagna taxekonstruktionen bygger därför på en målsättning om hög
anslutningsgrad för separat matavfallsinsamling.
Vidare ger de föreslagna föreskrifterna tillsammans med den föreslagna taxan
möjlighet till samfälligheter att kunna sänka sina fasta kostnader genom att
föreningen samfaktureras, samt att kärl grupperas på ett hämtningsställe
istället på flera inom samfälligheten. Nämnden hoppas genom detta kunna ge
förutsättningar för ett smart, kostnadseffektivt och hållbart insamlande av
avfall och också skapa bättre förutsättningar för att kunna genomföra
hushållsnära insamling av förpackningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sitt beslut om återremittering hänvisat
till den del i beslut § 152/2017 som säger att tekniska nämnden, nuvarande
samhällsbyggnadsnämnden, ska” fastställa taxor som är i nivå med, dock ej
högre än, AÖS taxor när Tidaholms kommun har en verksamhet som är
jämförbar med AÖS verksamhet”. Nämndens utgångspunkt är att den del i
beslutet följs med den föreslagna avfallstaxan då taxan i de delar
kommunstyrelsens arbetsutskott påpekar är högre än AÖS, inte utgör en
verksamhet som är jämförbar med AÖS verksamhet.
Den avgörande skillnaden mellan verksamheterna är hämtningsintervallet för
matavfall respektive blandavfall för 140 och 240 liters tunna, där Tidaholms
kommun idag tömmer blandavfall (gröna kärlet), och i de föreslagna
föreskrifterna även matavfall (bruna kärlet), var 14:e dag för alla abonnenter
av denna hämtning. AÖS erbjuder endast tömning med detta intervall om
abonnenten uppger särskilda skäl (sjukdom som kan styrkas) eller att ett eller
flera blöjbarn finns skrivna på adressen. Utöver dessa undantagsfall har AÖS
ett tömningsintervall på var fjärde vecka hos sina abonnenter av dessa
avfallskärl, vilket bör anses vara en betydande skillnad i verksamheterna,
särskilt vad gäller den av abonnenten upplevda servicenivån i den kommunala
avfallshanteringen.
Vidare har avfallshanteringen i Tidaholm skillnader gentemot AÖS vad gäller
fritidsboende och permanentboende abonnenter, där Tidaholms kommun i
förslag till nya föreskrifter och taxa inte gör skillnad på dessa abonnenter för
den separata matavfallsinsamlingen. Föreslagna styrdokument innebär även
att abonnenter i Tidaholms kommun kan fortsätta kompostera sitt matavfall,
och fortfarande ha hämtning av restavfall (grönt kärl) med tvåveckorsintervall.
Hemkomposterare likställs med andra ord fullt ut med abonnent som lämnar
matavfall till avfallskollektivet, både i servicegrad och taxa.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Tidaholms kommun skiljer sig från AÖS även vad gäller tilläggsavgifter och
sanktionsavgifter. I Tidaholm finns inga tilläggsavgifter för exempelvis
gångtillägg eller kärlbyten, då detta, tillskillnad från AÖS, ingår i den service
abonnenten betalar för i sin ordinarie hämtningsavgift enligt Tidaholms taxa. I
den föreslagna taxan finns heller inte några sanktionsavgifter för
flerbostadshus som väljer att inte matavfallssortera efter erbjudande om
separat matavfallshämtning, vilket AÖS har i sin taxa.
Utifrån det nu redogjorda är nämnden av åsikten att den föreslagna taxan
följer det som uttryckligen framgår av beslut § 152/2017 vad gäller jämförelser
med AÖS, då verksamheterna, och i förlängningen taxorna, inte bedöms vara
jämförbara.
Om verksamheterna likväl bedöms vara jämförbara i dessa delar, finns ett
antal anledningar varför förslaget på avfallstaxa i Tidaholms kommun inte bör
”omarbetas” för att ligga på samma monetära nivåer som AÖS nuvarande
taxa för avfallshantering.
AÖS nuvarande taxa är antagen utifrån en verksamhet med en budget som är
lagd med ett underskott på -10 585tkr, detta enligt direktionsbeslut i AÖS om
att subventionera kostnaderna för införande av matavfall med ett ekonomiskt
överskott som finns sedan gammalt hos förbundet, se direktionens beslut §
13/2019 och beslut § 35/2019. För att inom de kommande åren nå en budget i
balans i sin verksamhet har AÖS beslutat att inom en femårsperiod genomföra
taxehöjningar varje år för att uppnå detta, se direktionens beslut § 3/2019.
I AÖS direktionsbeslut § 35/2019 framgår även att en del av underskottet för
år 2020 är hänförligt till den nationella förbränningsskatt som infördas i april
detta år. Denna skatt ger även Tidaholms avfallshantering ökade kostnader,
vilka under redan 2020 uppgår till 270 tkr, och motiverar till viss del
förändringarna i den föreslagna taxan gentemot den nu gällande.
Det nuvarande underskottet i AÖS verksamhet omräknat från AÖS
medlemskommuners storlek till Tidaholm kommuns storlek skulle innebära att
avfallsenheten i Tidaholm får en verksamhet med ett budgetärt underskott om
ungefärligen -800tkr per år de kommande fem åren. Till dess att ett politiskt
beslut fattas av behörig instans, vilket i Tidaholm kommuns fall skulle vara
kommunfullmäktige, som uttryckligen anger en avfallsverksamhet med
budgetärt underskott, innehållande delbeslut om hur underskottet ska
finansieras, kommer nämnden alltid att förutsätta en budget i balans för
avfallshanteringen, och föreslå en taxa för att uppnå detta.
Oberoende av om Tidaholms kommuns och AÖS verksamheter, och i
förlängningen taxorna, bedöms vara jämförbara finns det enligt nämnden flera
anledningar, i form av formella brister, för kommunstyrelsen att besluta om
upphävande av sitt beslut § 152/2017.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Dels innebär beslutet ett uppdrag från kommunstyrelsen till tekniska nämnden,
nuvarande samhällsbyggnadsnämnden, hur nämnden ska hantera en viss
fråga, i detta fall renhållning eller avfallshantering. Kommunstyrelsen saknade
vid tillfället för beslutet, och fortfarande idag, delegation från
kommunfullmäktige i sitt reglemente eller i ett specifikt beslut, att ge några
uppdrag till andra nämnder. Vidare finns ett formellt problem i att del av beslut
KS § 152/2017 säger att tekniska nämnden uppdras ”… fastställa taxor som är
i nivå med, dock ej högre än, AÖS taxor …”, där fastställande av taxor alltid
sker hos kommunfullmäktige, om inte kommunfullmäktige som antagande
instans delegerar detta uppdrag. Kommunstyrelsen har ej denna delegation
själv, och kan följaktligen inte uppdra en nämnd att besluta om fastställande
av en taxa.
För att undvika förvirring och risk för feltolkning kring delegationer, formella
uppdrag och ansvarsområden föreslår därför nämnden att kommunstyrelsen
beslut § 152/2017 bör upphävas.
Nämnden gör sammanfattningsvis bedömningen att föreslagen taxa följer
kommunstyrelsens beslut § 152/2017 och har, om så inte bedöms vara fallet,
nu presenterat den av kommunstyrelsens arbetsutskotts efterfrågade
redogörelse kring varför förslaget till ny taxa ej bör omarbetas. Nämnden
föreslår även, utifrån de formella bristerna, att beslut § 152/2017 bör upphävas
oberoende av om förslaget till taxa bedöms följa detta beslut eller ej.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa
för renhållning från och med 2020-10-01, och besluta att anta
ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2020-10-01,
o föreslå kommunstyrelsen besluta att upphäva
kommunstyrelsens beslut § 152/2017 ”Beslut om uppdrag till
tekniska nämnden angående renhållning”.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun”, enhetschef VA/Avfall, Karin Steen, 2020-06-10.
✓ Avfallstaxa AÖS 2020, 2020-06-01.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 59/2020 ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
✓ 2020-05-27.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 54/2020 ”Beslut om antagande
av ny taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-04-23.
✓ Budgetunderlag, 2020-04-16.
✓ Prisjämförelse vanliga taxor inom Tidaholm, 2020-04-15.
✓ Förslag till ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun,
✓ 2020-04-07.
✓ Tjänsteskrivelse ”Taxa för avfall”, enhetschef VA/Avfall, Karin Steen,
2020-03-27.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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✓ AÖS direktionens beslut § 35/2019 ”Driftbudget 2020 och
investeringsbudget 2020 med plan för 2021-2022”, 2019-11-25.
✓ AÖS direktionens beslut § 13/2019 ”Avfallstaxa, ikraftträdande 1
januari 2020”, 2019-05-20.
✓ AÖS direktionens beslut § 3/2019 ”Information avfallstaxa,
ikraftträdande 1 januari 2020”, 2019-03-18.
✓ Gällande taxa för renhållning, fastställd 2018-01-29.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 152/2017 ”Beslut om uppdrag till tekniska
nämnden angående renhållning”, 2017-08-16.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

147

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Ärendenr:

KS 2017/322

Fastställd:

2018-01-29

Reviderad:

FÖRFATTNINGSSAMLING

Taxa för renhållning

148

2/9

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning ...........................................................................................2
1.

Allmänna bestämmelser .............................................................................3

2.

Avgiftsskyldighet - betalning .......................................................................3

3.

Taxeprincip .................................................................................................3

4.

Basavgift .....................................................................................................3

5.

Tömning och behandlingsavgifter...............................................................4

6.

Hemkompostering med behovstömning .....................................................4

7.

Återvinningscentral .....................................................................................5

8.

Slambrunnar och septiktankar ....................................................................5

9.

Speciella avgifter ........................................................................................5

10.

Avgifter ....................................................................................................6

10.1

Basavgifter ..........................................................................................6

10.2

Tömningsavgifter.................................................................................6

10.3

Tömningsavgift fritidshus ....................................................................6

10.4

Tömningsavgift matavfall ....................................................................7

10.5

Specialavgifter.....................................................................................7

10.6

Container.............................................................................................8

10.7

Siggestorp återvinningscentral ............................................................8

10.8

Slam- och latrinhämtning ....................................................................9

149

3/9

1. Allmänna bestämmelser
Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29 och gäller från och med
2018-02-01.
Tekniska kontoret ansvarar, enligt miljöbalken 15 kapitlet 2§, i Tidaholms
kommun för avfallshanteringen som utgörs av hushållsavfall samt för avfall
hos annan verksamhet som är jämförlig med hushållsavfall.
Bestämmelser i sin helhet för hantering av avfall finns i renhållningsordningen
för Tidaholms kommun.

2. Avgiftsskyldighet - betalning
Avgifter betalas till Tidaholms kommun. Ansvarig gentemot kommunen är
innehavaren av den fastighet där avfallet uppkommer. Fastighetsägare är
skyldig att betala avgifter enligt denna taxa. Fastighetsägare är också skyldig
att i lämplig omfattning informera den som bor eller är verksam på fastigheten
om gällande bestämmelser för avfallshantering samt att verka för att bestämmelserna följs. Vid överlåtelse av fastighet betalar köparen avgift fr.o.m. tillträdesdagen. Samfällighet kan teckna abonnemang i fastighetsägarens ställe.
Avgifter skall betalas inom tid som anges på faktura. Betalas inte fakturor i tid
kommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta att debiteras enligt 6§ räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker går
ärendet vidare till inkassoåtgärd.

3. Taxeprincip
Renhållningstaxan reglerar avgifter som kan utgå för hantering (bortforsling,
omhändertagande och oskadliggörande) av avfall.
Renhållningstaxan gäller sophämtning, tömning av enskilda avloppsanläggningar, hämtning av latrin och avfall till ÅVC.
Renhållningstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret.
Renhållningstaxan skall succesivt anpassas till de ökande miljökrav som tillkommer i alla led inom avfallshanteringen.
Renhållningstaxan skall följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut
för lika abonnemang inom kommunen.
Renhållningstaxan skall bestå av en basavgift och en avgift för tömning/behandling.

4. Basavgift
Basavgiften ska täcka kommunens övergripande kostnader som information,
planering, fakturering och administration. Kostnader för kärl, hushållens farliga
avfall, återvinningscentralers drift samt kostnader för nedlagda deponier ingår
också i dessa kostnader.
Basavgift tas ut från alla bebyggda fastigheter som nyttjas eller kan nyttjas på
ett sådant sätt att hushållsavfall kan komma att uppstå.
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Har delat kärl beviljats debiteras fortfarande en basavgift per fastighet.
Basavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller dispens från sophämtning
beviljats.
Basavgiften delas in i tre nivåer:
1. Småhus avser hus med 1-2 lägenheter
2. Fritidshus samt lägenheter i flerbostadshus. För basavgiften fritidshus
ska det ej finnas någon folkbokförd på fastigheten. Fritidshus gäller perioden 15 april- 15 oktober. Används fritidshuset större delen av året
bör helårsabonnemang tecknas.
Flerbostadshus avser hus med 3 lägenheter eller fler.
3. Verksamheter avser verksamhetslokaler där det finns någon form av
personalutrymme som kontor, fikarum, omklädning/toalett eller utgör
en samlingslokal. Hit hör också hotell, camping, vandrarhem, äldreboende eller liknande verksamhet.

5. Tömning och behandlingsavgifter
Tömning och behandlingsavgifter är en sammanslagen avgift som benämns
”tömningsavgift”. Avgiften skall täcka kommunens kostnader för insamling och
avyttring av hushållsavfall. Tömningsavgiften bestäms av storlek på kärl samt
av hämtningsintervall och utsortering av matavfall.
Hushållsavfallet delas i två kategorier:
1. Matavfall som är biologiskt nedbrytbart hushållsavfall som separerats
från övrigt hushållsavfall.
2. Brännbart avfall som är restavfall där matavfallet är utsorterat eller
basavfall där matavfallet inte separerats.
Brännbart avfall förbränns i värmeverk medan matavfall rötas i biogasanläggning.
Utsortering av matavfall, kvarnmald och lagrad i tank för hämtning av slambil
erbjuds verksamheter.

6. Hemkompostering med behovstömning
Efter anmälan till miljö-och byggnadsnämnden är det tillåtet att kompostera
lättnedbrytbart köksavfall under förutsättning att det kan ske utan olägenhet
för omgivningen. Vid kompostering kan även behovshämtning för övrigt
restavfall medges. Hämtning sker enligt fast schema beroende på när tömning
av kärl sker på respektive område.
Tömning av restavfall för permanentboende
Jämna veckor: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50
Udda veckor: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51
Tömning av restavfall för fritidsboende
Jämna veckor: 18, 22, 26, 30, 34, 38
Udda veckor: 19, 23, 27, 31, 35, 39
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7. Återvinningscentral
Hushållens sorterade förpackningsavfall kan lämnas vid anvisade återvinningsstationer.
På Siggestorps Återvinningscentral finns förutom förpackningsinsamling även
insamling för elretur, grovavfall och trädgårdsavfall.
Hushållens avlämning vid Återvinningscentralen ska i grunden vara avgiftsfri
då den ingår i basavgiften. Avgifter kan tillämpas vid asbest, tryckimpregnerat
virke och i de fall personalen på plats anser att det är osorterat avfall som
lämnas i grovsoporna.
Företag och verksamheter hänvisas till auktoriserad avfallsentreprenör.

8. Slambrunnar och septiktankar
Slam från enskilda avloppsanläggningar. Hämtningsintervall vid behov, dock
minst en gång per år. Sker områdesvis i kommunen. För att beräkna totalavgift
för tömning adderas reningsavgift per kubikmeter med tömningsavgift.

9. Speciella avgifter
Där tillämplig avgift enligt taxa inte finns, besluter tekniska kontoret om avgift
med ledning av gällande taxa.
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10.

Avgifter

Alla avgifter är årskostnader som anges inklusive moms. För att beräkna totalavgiften för abonnemang adderas basavgiften med tömningssavgiften.

10.1 Basavgifter
Basavgift

Kr/år

Småhus

612

Fritidshus och lägenheter i flerbostadshus

349

Verksamheter

525

10.2 Tömningsavgifter
Tömningsavgift basavfall -14 dagarstömning

Kr/år

140 liter kärl

1238

240 liter kärl

1944

370 liter kärl

2236

660 liter kärl

3989

Tömningsavgift restavfall permanentboende
– 4 veckorsintervall

Kr/år

140 liter kärl – Egen kompostering av hushållsavfall
Kräver tillstånd från Miljö och Bygg, tömning
enligt fast schema

395

10.3 Tömningsavgift fritidshus
Tömningsavgift basavfall fritid –
14 dagarstömning 15 apr – 15 okt

Kr/år

140 liter kärl

619

240 liter kärl

973

370 liter kärl

1422

660 liter kärl

2265
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Tömningsavgift restavfall fritidshus –
4 veckorsintervall 15 apr – 15 okt
140 liter kärl – Egen kompostering av hushållsavfall.
Kräver tillstånd från Miljö och Bygg, tömning
enligt fast schema.

Kr/år
198

10.4 Tömningsavgift matavfall
Tömningsavgift matavfall i tank - verksamheter
Tömning av kvarnmalet matavfall i tank

Kostnad
800kr/kbm

10.5 Specialavgifter
Tömningsavgift - Extratömning

Kr/tömning

140 liter kärl

79

240 liter kärl

100

370 liter kärl

126

660 liter kärl

179

Tömningsavgift basavfall – special intervall

Kr/år

240 liter kärl – tömning 1ggr per vecka

3967

240 liter kärl – tömning 2ggr per vecka

7934

370 liter kärl – tömning 1ggr per vecka

4472

370 liter kärl – tömning 2ggr per vecka

8944

660 liter kärl – tömning 1ggr per vecka

7978

660 liter kärl – tömning 2ggr per vecka

15 956
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Korttidsabonnemang för hämtning vid speciella tillfällen

Kr/st

240 liter kärl

350

370 liter kärl

400

660 liter kärl

500

Kan tecknas under max en vecka.
Utställning, hemtagning och rengöring av kärl ingår.

10.6 Container
Containertjänst för basavfall –
minsta intervall 14 dagarstömning

Kostnad

Hyra 3 kbm inom stadsgräns

60 kr/vecka

Hyra 5 kbm inom stadsgräns

70 kr/vecka

Hyra 2 – 4 kbm

90 kr/vecka

Hyra 5 – 7 kbm

102 kr/vecka

Hyra 8 – 9 kbm

122 kr/vecka

Hyra 10 – 14 kbm

147 kr/vecka

Tömningsavgift

240 kr/kbm/ggr

10.7 Siggestorp återvinningscentral
Siggestorp Återvinningscentral

Kostnad

Osorterat avfall i säck

150 kr/säck

Tryckimpregnerat virke

2613 kr/ton

Asbestsavfall

1650 kr/ton

Siggestorp ÅVC - Verksamheter

Kostnad

Returträ

170 kr/ton

Schaktmassor osorterat i större mängd

170 kr/ton

Parkavfall till kompostering

100 kr/ton

Grenar ris

150 kr/ton

Brännbart avfall

600 kr/ton
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10.8 Slam- och latrinhämtning
Latrin i engångsbehållare

Kostnad

Hämtning var 14 - dag helår inkl. behållare

4061 kr/år

Hämtning var 14 - dag fritid inkl. behållare 15
april - 15okt
Behållare

2173 kr/år
70 kr/st

Engångs tömning inkl. behållare

165 kr/st

Slambrunnar och septiktankar

Kostnad

Reningsavgift per kbm tillkommer till alla tömningskostnader
Tömningskostnad per gång 0-3 kbm tank

97 kr/kbm
696 kr/ggr

Tömningskostnad per kbm >3 kbm tank

249 kr/kbm

Tömningskostnad BDT brunn

500 kr/ggr

Extra ordinär tömning, tillkommer på ordinarie
tömningskostnad

250 kr/ggr
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§ 2 Beslut om uppföljning av nämndernas arbete
med intern kontroll 2020/2021
KS 2021/317

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga rapport kring nämndernas
arbete med intern kontroll 2020/2021 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Av reglementet för intern kontroll framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret
för att det finns en god intern kontroll inom kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ska
även utifrån reglementet utfärda riktlinjer för den interna kontrollens organisation, utformning
och funktion samt se till att den utvecklas efter kommunens organisation. Kommunstyrelsen har
därmed antagit en riktlinje för intern kontroll. Syftet med riktlinjen är att komplettera reglementet
genom att förtydliga hur det praktiska arbetet med intern kontroll ska gå till.
I reglementet framgår att nämnderna har det yttersta ansvaret för att organisera den interna
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska även årligen följa upp arbetet med den
interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med
att nämnden behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av en ny intern
kontrollplan.
Förutom nämndens uppföljning ska kommunstyrelsen med utgångspunkt i nämndernas
uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för intern kontroll och, i de fall förbättringar
behövs, vidta åtgärder.
Samtliga nämnder har inkommit till kommunstyrelsen med en uppföljning av åtgärder för
2020/2021 samt har antagit en ny intern kontrollplan för 2021/2022. Nämnderna har baserat sin
interna kontrollplan på en genomförd riskanalys.
Samtliga nämnder har även gjort en uppföljning och bedömning av nämndens arbete med intern
kontroll 2020/2021. Nämndernas uppföljning baseras på ett frågeformulär som respektive
förvaltningen har besvarat. De frågor som besvarats med antingen delvis eller nej har i vissa fall
kommenterats samt kompletterats med en framtagen åtgärd. Kommunledningsförvaltningen kan
konstatera att det egentligen är obligatoriskt att rapportera en kommentar och åtgärd om en
fråga besvaras med delvis eller nej. Detta behöver förtydligas inför nästa års uppföljning.
Kommunledningsförvaltningen har utifrån nämndernas uppföljningar sammanställt en rapport som
finns bilagd ärendet.
Under 2022 kommer kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag på reviderad riktlinje
för Intern kontroll. Förslaget kommer att innebära en något förändrad arbetsprocess där det
kommer förtydligas att kontroller kan genomföras under hela verksamhetsåret och inte enbart
följas upp i mars månad utan även i november månad. Tanken är att nämnden därmed kommer att
Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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två gånger per år både följa upp kontroller samt genomförda åtgärder istället för att enbart följa
upp genomförda kontroller i mars och sedan genomförda åtgärder i november.
Redovisningen av den interna kontrollen kommer även att förändras något då uppföljningen i
november månad kommer presenteras i en egen rapport istället som ett avsnitt i förslaget till
nästkommande års interna kontrollplan. Orsaken till att uppföljningen låg som en del av den
interna kontrollplanen var att det fanns en önskan från kommunledningsgruppen om att minska
antalet rapporter. Det har dock visat sig att både tjänstepersoner och förtroendevalda har haft
vissa svårigheter att förstå rapportens disposition. Kommunledningsförvaltningen anser därför att
det blir tydligare att redovisa den interna kontrollen i tre rapporter (två uppföljningsrapporter
och en intern kontrollplan) istället för två.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga rapport kring nämndernas
arbete med intern kontroll 2020/2021 till handlingarna.

Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av nämndernas arbete med intern kontroll
2020/2021”, kanslichef Anna Eklund, 2022-01-05.
Rapport ”Uppföljning av nämndernas arbete med intern kontroll 2020/2021”, kanslichef
Anna Eklund 2022-01-05.
Intern kontrollplan 2021/2022 kommunstyrelsen.
Intern kontrollplan 2021/2022 jävsnämnden.
Intern kontrollplan 2021/2022 barn- och utbildningsnämnden.
Intern kontrollplan 2021/2022 social- och omvårdnadsnämnden.
Intern kontrollplan 2021/2022 samhällsbyggnadsnämnden.
Intern kontrollplan 2021/2022 kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2021/317
2022-01-05
Handläggare: Anna Eklund, Kanslichef

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse- Beslut om uppföljning av
nämndernas arbete med intern kontroll 2020/2021
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapport kring nämndernas arbete med intern kontroll
2020/2021 till handlingarna.

Ärendet
Av reglementet för intern kontroll framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret
för att det finns en god intern kontroll inom kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ska
även utifrån reglementet utfärda riktlinjer för den interna kontrollens organisation, utformning
och funktion samt se till att den utvecklas efter kommunens organisation. Kommunstyrelsen har
därmed antagit en riktlinje för intern kontroll. Syftet med riktlinjen är att komplettera reglementet
genom att förtydliga hur det praktiska arbetet med intern kontroll ska gå till.
I reglementet framgår att nämnderna har det yttersta ansvaret för att organisera den interna
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska även årligen följa upp arbetet med den
interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med
att nämnden behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av en ny intern
kontrollplan.
Förutom nämndens uppföljning ska kommunstyrelsen med utgångspunkt i nämndernas
uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för intern kontroll och, i de fall förbättringar
behövs, vidta åtgärder.

Utredning
Samtliga nämnder har inkommit till kommunstyrelsen med en uppföljning av åtgärder för
2020/2021 samt har antagit en ny intern kontrollplan för 2021/2022. Nämnderna har baserat sin
interna kontrollplan på en genomförd riskanalys.
Samtliga nämnder har även gjort en uppföljning och bedömning av nämndens arbete med intern
kontroll 2020/2021. Nämndernas uppföljning baseras på ett frågeformulär som respektive
förvaltningen har besvarat. De frågor som besvarats med antingen delvis eller nej har i vissa fall
kommenterats samt kompletterats med en framtagen åtgärd. Kommunledningsförvaltningen kan
konstatera att det egentligen är obligatoriskt att rapportera en kommentar och åtgärd om en
fråga besvaras med delvis eller nej. Detta behöver förtydligas inför nästa års uppföljning.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Kommunledningsförvaltningen har utifrån nämndernas uppföljningar sammanställt en rapport som
finns bilagd ärendet.
I rapporten framgår att nämnderna har bedömt att de har en god intern kontroll och att arbetet
till stor del fungerar bra. Arbetet med riskanalys bedöms fungera tillfredställande och riskanalysen
utgör även underlag till framtagandet av den interna kontrollplanen. Däremot bedömer en nämnd
(barn- och utbildningsnämnden) att inte alla verksamheter är delaktiga i arbetet med riskanalysen.
Nämnderna bedömer även att det nu finns relevant och konsekvent granskningsmetoden vilket är
en förbättring från förra årets uppföljning. Kommunledningsförvaltningen har arbetat under 2020
och 2021 med att ta fram fungerande och relevanta metoder samt att ta fram underlag för
nämnderna att använda i framtagandet av kontroller.
Nämndernas uppföljning av arbetet med intern kontroll påvisar dock ett fortsatt behov av utökad
utbildning och information kring intern kontroll. Utbildningen och informationen bör syfta till att
skapa en bredare förankring kring vad intern kontroll är och fungerar. Flera nämnder har även
påvisat vikten av att tydliggöra informationen om intern kontroll vid introduktionen av nyanställda.
Kommunledningsförvaltningen kommer under 2022 att, i samband med nya intranätet, utöka
informationen kring intern kontroll, publicera material för de som arbetar mer specifikt med
granskning och uppföljning samt även ta fram en mer generell utbildning som kan användas vid
introduktion av nyanställda och/eller personal som inte tidigare fått utbildning i intern kontroll.
Det framhålls även av nämnderna som viktigt att fram förvaltningsspecifika rutiner för varje nämnd
som mer detaljerat reglerar hur arbetet med intern kontroll ska gå till. Arbetet med
förvaltningsspecifika rutiner påbörjades under 2021 där till exempel samhällsbyggnadsnämnden har
arbetat med internt årshjul för intern kontroll etc. Vissa nämnder såsom social- och
omvårdnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har däremot inte påbörjat arbetet med
förvaltningsspecifika rutiner och bör därför göra detta under 2022.
Under 2022 kommer kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag på reviderad riktlinje
för Intern kontroll. Förslaget kommer att innebära en något förändrad arbetsprocess där det
kommer förtydligas att kontroller kan genomföras under hela verksamhetsåret och inte enbart
följas upp i mars månad utan även i november månad. Tanken är att nämnden därmed kommer att
två gånger per år både följa upp kontroller samt genomförda åtgärder istället för att enbart följa
upp genomförda kontroller i mars och sedan genomförda åtgärder i november.
Redovisningen av den interna kontrollen kommer även att förändras något då uppföljningen i
november månad kommer presenteras i en egen rapport istället som ett avsnitt i förslaget till
nästkommande års interna kontrollplan. Orsaken till att uppföljningen låg som en del av den
interna kontrollplanen var att det fanns en önskan från kommunledningsgruppen om att minska
antalet rapporter. Det har dock visat sig att både tjänstepersoner och förtroendevalda har haft
vissa svårigheter att förstå rapportens disposition. Kommunledningsförvaltningen anser därför att
det blir tydligare att redovisa den interna kontrollen i tre rapporter (två uppföljningsrapporter
och en intern kontrollplan) istället för två.

Barnrättsbedömning

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag








Rapport ”Uppföljning av nämndernas arbete med intern kontroll 2020/2021”, kanslichef
Anna Eklund 2022-01-05.
Intern kontrollplan 2021/2022 kommunstyrelsen.
Intern kontrollplan 2021/2022 jävsnämnden.
Intern kontrollplan 2021/2022 barn- och utbildningsnämnden.
Intern kontrollplan 2021/2022 social- och omvårdnadsnämnden.
Intern kontrollplan 2021/2022 samhällsbyggnadsnämnden.
Intern kontrollplan 2021/2022 kultur- och fritidsnämnden.

Sändlista
Samtliga nämnder
Revisorerna
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1 Uppföljning nämndens arbete med intern kontroll 2020/2021
Utifrån Kommunallagen är det nämndens ansvar att se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt." 6 kap. 6§.
Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom
nämndens/bolagets verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att
nämnden behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern
kontrollplan.
Förutom nämndens uppföljning ska Kommunstyrelsen med utgångspunkt i nämndernas och
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för intern kontroll
och, i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. Beslut om uppföljning av process för den
interna kontrollen ska skickas till kommunens revisorer.
Nedan ses en sammanställning kring hur nämnderna bedömer sitt arbete med intern kontroll.
Med nämnder menas kommunstyrelsen, social- och omvårdnadsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, jävsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden.

1.1 Intern kontrollmiljö
Fråga

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Det finns en kännedom i
organisationen om vad intern
kontroll innebär.
Vi utbildar och/eller informerar
regelbundet om vad intern
kontroll är för vår verksamhet
och hur vi arbetar med intern
kontroll.

Det finns en tydlig struktur
och ansvarsfördelning för
arbetet med intern kontroll i
organisationen.
Förvaltningschefen tar ansvar för
en fungerande intern
kontrollmiljö och säkerställer att
det utformas rutiner som kan
behövas för den specifika
verksamheten.
Det finns utsedda ansvariga för
arbetet med internkontrollplan
och tillhörande
kontroller/åtgärder inklusive
rapportering.
Det finns en dokumenterad
tidsplanering över året för arbetet
med intern kontroll.
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Fråga

Svar, Antal 2021

Ledningen informeras om fel
och brister i organisationen.

Kommentar 2021
2021-10-05
Vi upplever att vi har rutiner och
system för rapportering men att
lite eller bristfällig rapportering
sker, exempelvis
personuppgiftsincidenter. Det
finns utvecklingspotential i detta.

Vi har system och kanaler för att
registrera och kommunicera
upptäckta fel och brister i
organisationen.

(Anna Eklund) (Kommunstyrelse)

Ledningen informeras om
åtgärder.
Vi har system och kanaler för att
registrera och kommunicera att
åtgärder tas fram och följs upp.

1.2 Riskbedömning
Fråga

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Riskanalysen utgör underlag
för internkontrollplan, åtgärder
och granskningar.
Arbetet med internkontroll utgår
från riskanalysen och omfattar
alla delar av nämndens
verksamhet.

Samtliga verksamheter är
involverade i arbetet med
riskanalys.
Medarbetare från olika
verksamheter medverkar i
arbetet med riskanalys. Risker
bedöms utifrån sannolikhet och
konsekvens, kategoriseras och
dokumenteras.
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1.3 Kontrollaktiviteter
Fråga

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Det finns en relevant och
konsekvent genomförd
granskningsmetodik
Kontroller och åtgärder är
dokumenterade och genomförs
av medarbetare på olika nivåer i
verksamheten.
Granskningsmetoder som är
mest lämpliga för respektive
verksamhet används.

1.4 Information och kommunikation
Fråga

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Ledningsgruppen
kommunicerar kontinuerligt
internkontrollfrågor
Planering och uppföljning av
internkontrollarbetet
kommuniceras kontinuerligt på
övergripande nivå.

Nya anställda får introduktion
om intern kontroll
Vi ser till att nya anställda, som
en del i introduktionen, får
information och utbildning om
internkontrollarbete och sitt eget
ansvar.
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1.5 Uppföljning och utvärdering (granskning)
Fråga

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Åtgärder vidtas vid
konstaterade avvikelser.
Vi arbetar systematiskt med att
sätta in åtgärder när vi hittar fel
och brister i verksamheten. Vi
följer upp att åtgärderna
genomförs.

Återkoppling sker till
förvaltningsledning och
nämnd.
Återkoppling av resultatet av
internkontrollarbetet till
förvaltnings-/bolagsledningen
görs.
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2. Sammanfattande bedömning av nämndernas arbete med
intern kontroll
Nämnderna har i sin uppföljning av intern kontroll bedömt att de har en god intern kontroll
och att arbetet till stor del fungerar bra. Arbetet med riskanalys bedöms fungera
tillfredställande och riskanalysen utgör även underlag till framtagandet av den interna
kontrollplanen. Däremot bedömer en nämnd (barn- och utbildningsnämnden) att inte alla
verksamheter är delaktiga i arbetet med riskanalysen.
Nämnderna bedömer även att det nu finns relevant och konsekvent granskningsmetoden
vilket är en förbättring från förra årets uppföljning. Kommunledningsförvaltningen har arbetat
under 2020 och 2021 med att ta fram fungerande och relevanta metoder samt att ta fram
underlag för nämnderna att använda i framtagandet av kontroller.
Nämndernas uppföljning av arbetet med intern kontroll påvisar dock ett fortsatt behov av
utökad utbildning och information kring intern kontroll. Utbildningen och informationen bör
syfta till att skapa en bredare förankring kring vad intern kontroll är och fungerar. Flera
nämnder har även påvisat vikten av att tydliggöra informationen om intern kontroll vid
introduktionen av nyanställda. Kommunledningsförvaltningen kommer under 2022 att, i
samband med nya intranätet, utöka informationen kring intern kontroll, publicera material för
de som arbetar mer specifikt med granskning och uppföljning samt även ta fram en mer
generell utbildning som kan användas vid introduktion av nyanställda och/eller personal som
inte tidigare fått utbildning i intern kontroll.
Det framhålls även av nämnderna som viktigt att fram förvaltningsspecifika rutiner för varje
nämnd som mer detaljerat reglerar hur arbetet med intern kontroll ska gå till. Arbetet med
förvaltningsspecifika rutiner påbörjades under 2021 där till exempel
samhällsbyggnadsnämnden har arbetat med internt årshjul för intern kontroll etc. Vissa
nämnder såsom social- och omvårdnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har
däremot inte påbörjat arbetet med förvaltningsspecifika rutiner och bör därför göra detta
under 2022.
Under 2022 kommer kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag på reviderad
riktlinje för Intern kontroll. Förslaget kommer att innebära en något förändrad arbetsprocess
där det kommer förtydligas att kontroller kan genomföras under hela verksamhetsåret och
inte enbart följas upp i mars månad utan även i november månad. Tanken är att nämnden
därmed kommer att två gånger per år både följa upp kontroller samt genomförda åtgärder
istället för att enbart följa upp genomförda kontroller i mars och sedan genomförda åtgärder i
november.
Redovisningen av den interna kontrollen kommer även att förändras något då uppföljningen i
november månad kommer presenteras i en egen rapport istället som ett avsnitt i förslaget till
nästkommande års interna kontrollplan. Orsaken till att uppföljningen låg som en del av den
interna kontrollplanen var att det fanns en önskan från kommunledningsgruppen om att
minska antalet rapporter. Det har dock visat sig att både tjänstepersoner och förtroendevalda
har haft vissa svårigheter att förstå rapportens disposition. Kommunledningsförvaltningen
anser därför att det blir tydligare att redovisa den interna kontrollen i tre rapporter (två
uppföljningsrapporter och en intern kontrollplan) istället för två.
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1 Inledning
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Internkontrollplan visar identifierade risker och vilka
kontroller som kommer att utföras för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig,
effektiv och följer lagar och regler.
Nämndens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys. Det är rutiner/processer som
innehåller risker med höga poäng, från 8-16, som ingår i planen. Om det inte förekommer
risker inom nämndens verksamhetsområde som når upp till riskvärde 8-16 ska nämndens
interna kontrollplan utgöras av de tre risker med högst riskvärde.

I arbetet med att identifiera risker har följande riskkategorier använts:
•
•
•
•
•
•
•

Omvärldsrisker
Verksamhetsrisker
Redovisningsrisker
Finansiella risker
Legala (juridiska) risker
Risker för förtroendeskada
Informationssäkerhetsrisker
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2 Årets identifierade risker och planerade kontroller 2021/2022
2.1 Verksamhetsrisker
Risk
Otydlig
ansvarsfördelning och
bristande insyn i
ärendesystem
Om ansvarsfördelningen
upplevs som mindre tydlig
mellan tjänstemän på
samhällsbyggnadsförvaltninge
n och jävsförvaltningen samt
att tjänstepersoner på
jävsförvaltningen inte har insyn
i verksamhetssystem kan det
innebära att ärenden bereds
och beslutas av fel nämnd eller
att ärenden blir försenade.

Sannolikhet
2. Mindre sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
6. Medium

Kontroll

Kontrollåtgärder

Uppföljning av rutin för
ärendeprocess

Rutin färdigställas
samt
informationsinsats
till samtliga
tjänstepersoner

Syfte med kontroll - VAD?
Att det finns en känd,
fungerande och uppdaterad
rutin för hantering av ärenden
som ska behandlas på
jävsnämnden samt att det
förekommer fungerande
arbetsmöten.
Metod - HUR?
Uppföljning av att samtliga
berörda tjänstemän har
vetskap om rutinen samt att
rutinen är aktuell
Frekvens - NÄR?
Årsvis
Utförare - VEM?
Anna Eklund, kanslichef
Kontroll av behörigheter till
verksamhetssystem
Syfte med kontroll - VAD?
Kontrollen syftar till att
säkerställa att förvaltningschef
och registrator vid
jävsförvaltningen har tillgång till
verksamhetssystem för
byggärenden samt
miljöärenden (Castor).
Metod - HUR?
Kontroll av behörigheter till
verksamhetssystem Castor
Frekvens - NÄR?
1 ggr per år
Utförare - VEM?
Anna Eklund, kanslichef

2.2 Legala (juridiska) risker
Risk
Handläggare anställda
vid den förvaltning som de
ska utöva
myndighetsutövning mot
Om handläggare som ska
utöva myndighetsutövning är
anställda på den förvaltning
som de ska utöva

Kontroll
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium

Kontrollåtgärder

Omvärldsanalys av
jävsnämnder
Syfte med kontroll - VAD?
Syftet med kontrollen är att
granska och analysera hur
andra kommuner arbetar för att
säkerställa en fungerande och
robust organisation.
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Risk

Kontroll

myndighetsutövningen mot kan
det innebära en jävssituation
samt svårigheter för enskilda
tjänstepersoner att bereda
ärendet neutralt och utan
påtryckning. Det kan även
innebära en risk för att en
överinstans vid ett eventuellt
överklagande återförvisar
beslutet.

Metod - HUR?
Kontrollmetoden är att granska
och analysera hur andra
kommuner arbetar med
jävsnämnd och jävsförvaltning
samt gå igenom och analysera
aktuella domar.

Kontrollåtgärder

Frekvens - NÄR?
Årsvis
Utförare - VEM?
Jenny Beckman, kommunjurist
Jävsförvaltningen
hanteras av
kommunkansliet

2.3 Risk för förtroendeskada
Risk
Tjänstepersoner blir
utsatta för påtryckningar
Om tjänstepersoner blir utsatta
för påtryckningar att inte
handlägga ärenden på ett
rättssäkert och korrekt sätt kan
det innebära att beslut fattas
på felaktiga grunder och att
förtroendet för jävsnämnden
blir lidande

Kontroll
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium

Kontrollåtgärder

Intervjuer med tjänstepersoner
om eventuella påtryckningar
Syfte med kontroll - VAD?
Syftet med kontrollen är att
granska i vilken utsträckning
tjänstepersoner som
handlägger ärenden för
jävsnämnden upplever att de
blir utsatta för påtryckningar.
Metod - HUR?
Intervjuer
Frekvens - NÄR?
1 gång om året
Utförare - VEM?
Anna Eklund, förvaltningschef
Noggrann
genomgång av
ärenden och
beredninsgproces
s
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3 Uppföljning åtgärder 2020/2021
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av åtgärderna redovisas i en rapport till
nämnden/bolagsstyrelsen i samband med förslag till nästkommande interna kontrollplan.

3.1 Legala (juridiska) risker
Felaktig hantering av personuppgifter

Beskrivning och riskvärde
Om vi inte hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt kan det innebära att uppgifter förloras,
böter kan utdelas samt att kommunen lider förtroendeskada
6. Medium

Kontroll

Kommentar

Uppföljning personuppgiftshantering

Förvaltningen har granskat att det finns aktuella rutiner för hantering
av personuppgifter samt granskat att rutinerna är kända för de
tjänstepersoner som handlägger för jävsnämnden. Intervjuer har
genomförts med 5 tjänstepersoner.
Förvaltningen har granskat huruvida det finns en uppdaterad
registerförteckning på personuppgiftsbehandlingar inom
jävsnämnden. Granskningen visar att det inte finns en sådan och
detta måste åtgärdas. Registerförteckningen skulle ha tagits fram
under 2020 men arbetet blev förskjutet på grund av covid 19
pandemin.

Syfte med kontroll - VAD?
Att det finns aktuell rutin för hantering
av personuppgifter i enlighet med
GDPR och att den är känd.
Att det finns en uppdaterad
registerförteckning på
personuppgiftsbehandlingar som sker
inom jävsnämnden.
Metod - HUR?
Granskning av att det finns en aktuell
rutin samt kontroll att anställda känner
till den.
Granskning att det finns en uppdaterad
registerförteckning.

Åtgärder

Kommentar

Slutdatu
m

Upprätta registerförteckning för
Jävsnämnd

Förvaltningen har upprättat en
registerförteckning för jävsnämnden.

2021-1031

Status

Avslutad
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4 Uppföljning nämndens arbete med intern kontroll 2020/2021
Utifrån Kommunallagen är det nämndens ansvar att se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt." 6 kap. 6§.
Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom
nämndens/bolagets verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att
nämnden behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern
kontrollplan.
Förutom nämndens uppföljning ska Kommunstyrelsen med utgångspunkt i nämndernas och
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för intern kontroll
och, i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder.
Detta ärende tas upp i samband med att kommunstyrelsen behandlar ärendet kring
uppföljning av åtgärder samt antagande av intern kontrollplan. Beslut om uppföljning av
process för den interna kontrollen ska skickas till kommunens revisorer.
Nedan ses en sammanställning kring nämndens arbete med intern kontroll.

4.1 Intern kontrollmiljö
Fråga
Det finns en kännedom i
organisationen om vad intern
kontroll innebär.

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Ja

Vi utbildar och/eller informerar
regelbundet om vad intern
kontroll är för vår verksamhet
och hur vi arbetar med intern
kontroll.
Det finns en tydlig struktur
och ansvarsfördelning för
arbetet med intern kontroll i
organisationen.

Ja

Förvaltningschefen tar ansvar för
en fungerande intern
kontrollmiljö och säkerställer att
det utformas rutiner som kan
behövas för den specifika
verksamheten.
Det finns utsedda ansvariga för
arbetet med internkontrollplan
och tillhörande
kontroller/åtgärder inklusive
rapportering.
Det finns en dokumenterad
tidsplanering över året för arbetet
med intern kontroll.
Ledningen informeras om fel
och brister i organisationen.

Ja

Vi har system och kanaler för att
registrera och kommunicera
upptäckta fel och brister i
organisationen.
Ledningen informeras om
åtgärder.

Ja

Vi har system och kanaler för att
registrera och kommunicera att
åtgärder tas fram och följs upp.
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4.2 Riskbedömning
Fråga

Svar, Antal 2021

Riskanalysen utgör underlag
för internkontrollplan, åtgärder
och granskningar.

Kommentar 2021

Ja

Arbetet med internkontroll utgår
från riskanalysen och omfattar
alla delar av nämndens
verksamhet.
Samtliga verksamheter är
involverade i arbetet med
riskanalys.

Ja

Medarbetare från olika
verksamheter medverkar i
arbetet med riskanalys. Risker
bedöms utifrån sannolikhet och
konsekvens, kategoriseras och
dokumenteras.

4.3 Kontrollaktiviteter
Fråga

Svar, Antal 2021

Det finns en relevant och
konsekvent genomförd
granskningsmetodik

Kommentar 2021

Ja

Kontroller och åtgärder är
dokumenterade och genomförs
av medarbetare på olika nivåer i
verksamheten.
Granskningsmetoder som är
mest lämpliga för respektive
verksamhet används.

4.4 Information och kommunikation
Fråga

Svar, Antal 2021

Ledningsgruppen
kommunicerar kontinuerligt
internkontrollfrågor

Kommentar 2021

Ja

Planering och uppföljning av
internkontrollarbetet
kommuniceras kontinuerligt på
övergripande nivå.
Nya anställda får introduktion
om intern kontroll

Nej

Vi ser till att nya anställda, som
en del i introduktionen, får
information och utbildning om
internkontrollarbete och sitt eget
ansvar.

Status
Försenad

Åtgärder

Slutdatu
m

Se över checklistan i
introduktionsprogrammet

2021-0131

Kommentar
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4.5 Uppföljning och utvärdering (granskning)
Fråga
Åtgärder vidtas vid
konstaterade avvikelser.

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Ja

Vi arbetar systematiskt med att
sätta in åtgärder när vi hittar fel
och brister i verksamheten. Vi
följer upp att åtgärderna
genomförs.
Återkoppling sker till
förvaltningsledning och
nämnd.

Ja

Återkoppling av resultatet av
internkontrollarbetet till
förvaltnings-/bolagsledningen
görs.
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1 Inledning
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Internkontrollplan visar identifierade risker och vilka
kontroller som kommer att utföras för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig,
effektiv och följer lagar och regler.
Nämndens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys. Det är rutiner/processer som
innehåller risker med höga poäng, från 8-16, som ingår i planen. Om det inte förekommer
risker inom nämndens verksamhetsområde som når upp till riskvärde 8-16 ska nämndens
interna kontrollplan utgöras av de tre risker med högst riskvärde.

I arbetet med att identifiera risker har följande riskkategorier använts:
•
•
•
•
•
•
•

Omvärldsrisker
Verksamhetsrisker
Redovisningsrisker
Finansiella risker
Legala (juridiska) risker
Risker för förtroendeskada
Informationssäkerhetsrisker
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2 Årets identifierade risker och planerade kontroller 2021/2022
2.1 Verksamhetsrisker
Risk
Sårbarhet vid liten enhet
med få personal
Om någon blir sjuk eller
frånvarande under längre tid
kan det innebära att
arbetsuppgifter inte är kända
för övrig personal och därför
glöms bort eller inte utförs.
Även vid hemarbete kan det
uppstå
informationssvårigheter.

Kontroll
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
12. Kritisk

Kontrollåtgärder

Uppföljning av arbetsmiljö och
kvalitet på utbildningskontoret
Syfte med kontroll - VAD?
Tillse att arbetsmiljön bland
personalen är god och att
arbetsuppgifter är möjliga att
hinna med. Att information
förmedlas till rätt personer
samt inom rätt tid.
Metod - HUR?
Stämma av på gemensamma
stabsmöten.
Frekvens - NÄR?
Månadsvis
Utförare - VEM?
Anneli Alm, skolchef
Rutin saknas.

Risk att personal anställs
innan utdrag ur
belastningsregistret har
uppvisats.
Risk att personer anställs som
är olämpliga för att arbeta med
barn.

Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
4. Allvarlig/stor
inverkan
Riskvärde
16. Kritisk

Undersökning/intervju med
rektorer och
verksamhetschefer
Syfte med kontroll - VAD?
Undersökningen ska ge svar
på hur stor risken är att
personal anställs innan
registerutdrag har hunnit
uppvisas.
Metod - HUR?
Rektorer och
verksamhetschefer väljs ut så
att de representerar samtliga
verksamheter.
Frekvens - NÄR?
Februari 2022
Utförare - VEM?
Johanna Ljungqvist,
utvecklingsledare
Rutin för
registerkontroll av
personal som
tagits fram av
Tidaholms
kommun.

Arbetet med
inrymningsplan för förskolor
och skolor är inte
tillfredsställande
Otillräckligt arbete med

Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
4. Allvarlig/stor
inverkan
Riskvärde

Kontroll att inrymningsplan för
förskolor, skolor och övriga
verksamheter inom barn- och
utbildningsförvaltningen är
färdigställd.
Syfte med kontroll - VAD?
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Risk
inrymningsplan kan medföra
att elever och personal utsätts
för stor fara då inrymning
behöver genomföras.

Kontroll
12. Kritisk

Kontrollåtgärder

Kontrollera att det finns en
skriftlig och fastställd
inrymningsplan.
Metod - HUR?
Fråga tjänsteperson som är
ansvarig för framtagande av
inrymningsplan.
Frekvens - NÄR?
December 2021 och februari
2022.
Utförare - VEM?
Johanna Aldén,
nämndsekreterare
I dagsläget finns
ingen gemensam
rutin för
förvaltningen
gällande
inrymning.

Personal och elever på
förskolor och skolor kan
komma till skada för att de är
osäkra på hur de ska agera
vid situationer då hot och
våld kan förekomma.
Förvaltningens verksamheter
har olika förutsättningar för att
hantera situationer då hot och
våld kan förekomma. Rutiner
och larmsystem saknas på
flertalet enheter och de rutiner
som finns är i vissa fall
ofullständiga och inte
förankrade hos personalen.

Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
4. Allvarlig/stor
inverkan
Riskvärde
12. Kritisk

Undersöka barn, elever och
personals kännedom om
rutiner vid hot och våld.
Syfte med kontroll - VAD?
Undersöka om rutiner vid hot
och våld är kända av de som
dagligen vistas i barn- och
utbildningsförvaltningens
verksamheter.
Metod - HUR?
Stickprov bland slumpmässigt
utvalda personer inom flera
verksamheter.
Frekvens - NÄR?
Januari - februari
Utförare - VEM?
Sandra Teike,
barnomsorgsadministratör
Kartläggning av larmsystem
inom barn- och
utbildningsförvaltningens
verksamheter.
Syfte med kontroll - VAD?
Syftet är att kontrollera
omfattning och kännedom av
larmsystem.
Metod - HUR?
Genom att kontakta ansvarig
chef för respektive verksamhet.
Frekvens - NÄR?
Januari - februari
Utförare - VEM?
Per Roslund, IT-samordnare
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Risk

Kontroll

Kontrollåtgärder

Det finns en
handlingsplan vid
hot och våld i
förskolan och
skolan.

2.2 Legala (juridiska) risker
Risk
Personuppgiftsbiträdesavtal
är inte tecknat med samtliga
parter som behandlar
personuppgifter för
nämndens räkning.

Kontroll
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
12. Kritisk

Personuppgiftsbiträdesavtal
som behandlar personuppgifter
för nämndens räkning är inte
tecknade med samtliga parter.
Ett så kallat biträdesavtal
måste upprättas mellan
personuppgiftsansvarig
(nämnden) och
personuppgiftsbiträden enligt
dataskyddsförordningen
(GDPR) som trädde i kraft
under 2018.

Kontrollåtgärder

Avstämning och uppföljning av
pågående arbete.
Syfte med kontroll - VAD?
Syftet är att säkerställa att
tjänstepersoner som har i
uppdrag att arbeta med att
teckna avtal har tillräckligt med
tid och resurser för uppgiften.
Metod - HUR?
Avstämning med
tjänsteperson.
Frekvens - NÄR?
Månadsvis
Utförare - VEM?
Anneli Ahlm, skolchef
Arbete med att
teckna
personuppgiftsbitr
ädesavtal pågår.

2.3 Informationssäkerhetsrisker
Risk
Skyddade
personuppgifter röjs och
kommer obehöriga personer
tillhanda.
En eller flera personer som
lever med skyddad identitet
kan få sin identitet röjd, vilket
kan få allvarliga konsekvenser
för personernas hälsa och
säkerhet. Störst risk att detta
sker är vid överlämningar av
barn- och elevuppgifter vid
skol- eller stadiebyte samt vid
fotografering inför skolkatalog.

Kontroll
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
4. Allvarlig/stor
inverkan
Riskvärde
12. Kritisk

Kontrollåtgärder

Undersöka risken att barn- och
elevuppgifter röjs vid skol- eller
stadiebyten.
Syfte med kontroll - VAD?
Upptäcka eventuella brister i
det elevadministrativa
systemet.
Metod - HUR?
Dialog med administratörer.
Frekvens - NÄR?
December 2021.
Utförare - VEM?
Per Roslund, IT-samordnare
Kontrollera om det är inskrivet i
avtal med skolfotoföretag hur
skyddade personuppgifter ska
hanteras.
Syfte med kontroll - VAD?
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Risk

Kontroll

Kontrollåtgärder

Syftet är att minimera risken för
att skyddade personuppgifter
röjs.
Metod - HUR?
Gå igenom befintliga avtal.
Frekvens - NÄR?
Februari 2022
Utförare - VEM?
Carina Ålebring Jonsson,
kvalitetsutvecklare
Det finns en rutin
framtagen för
Barn- och
utbildningsförvaltn
ingen gällande
hantering av
skyddade
personuppgifter.
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3 Uppföljning åtgärder 2020/2021
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av åtgärderna redovisas i en rapport till
nämnden/bolagsstyrelsen i samband med förslag till nästkommande interna kontrollplan.

3.1 Omvärldsrisker
Hög frånvaro av personal kan påverka verksamhet

Beskrivning och riskvärde
Svårt att upprätthålla verksamheter vid extraordinära händelser. Under pågående pandemi
har det periodvis varit en hög frånvaro av personal vilket fått konsekvenser i att bemanna och
planera i verksamheterna.
16. Kritisk

Kontroll

Kommentar

Regelbunden uppföljning av
frånvaro av personal
Syfte med kontroll - VAD?
Kunna planera och organisera utifrån
nuläge i våra verksamheter så att
eventuella konsekvenser påverkar i så
liten grad som möjligt. Bemanna upp
vissa verksamheter när det blir
ansträngt läge.
Metod - HUR?
Veckovisa avstyämningar mellan
förvaltning och skolledare

Slutdatu
m

Åtgärder

Kommentar

Frånvaro av personal

Medvetet och noggrant arbete kring hur
frånvarande personal påverkar olika
verksamheter. vilken inverkan har det på
undervisningens kvalitet med
distansundervisning t.ex. Vilken påverkan har
det på skolutvecklingsarbete? Detta arbete
kommer fortlöpa under hela året.

2021-1231

Pågående

Veckovis uppföljning av frånvarande personal
kopplat till Corona.. Varje ansvarig rektor för in
uppgifter i en loggbok i Teams. Detta överförs
sedan till Evolution.
Fortsatt uppföljning så länge dessa
omständigheter är pågående.
Har avslutat de veckovisa avstämningarna
men de kan starta upp igen om behov uppstår.
Rapportering till Länsstyrelsen via
kommunledningsgruppen har avslutats.

2021-1231

Avslutad

Kontinuerlig uppföljning av
frånvaro

Status
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3.2 Verksamhetsrisker
Risk att rutiner för egenvård i skolverksamheterna inte efterlevs.

Beskrivning och riskvärde
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
bedömt kan utföras av ett barn eller en elev själv, eller exempelvis en förälder, en personlig
assistent eller personal i förskolan eller skolan. Enligt praxis bör förskolan eller skolan ha
rutiner för barnets tillsyn och egenvård. Rektorn ansvarar för att rutinerna är väl förankrade
hos den personal som ska utföra åtgärderna. Förskolans och skolans tillsynsansvar och vilka
åtgärder som krävs förändras med barnets ålder, mognad och övriga omständigheter.
Om rutiner för barnets tillsyn och egenvård inte efterlevs finns risken att barn och elever inte
får de hälso- eller sjukvårdsåtgärder som utgör barnets/elevens egenvård. Sådana misstag
kan allvarligt skada barn och elevers hälsa.
16. Kritisk

Kontroll

Kommentar

Kontroll av att rutiner för barns
tillsyn och egenvård efterlevs i
förvaltningens förskolor och
grundskolor

Kontrollanten har ställt nedanstående frågor till rektorer för förskolan
och grundskolan per e-post i januari 2020. Svar har inkommit från
samtliga tillfrågade och sammanställts nedan.
1. "Har rektor rutiner för egenvård?" Av rektorernas svar framgår att
förvaltningen har en blankett som anger rutiner för egenvård.
Samtliga tillfrågade rektorer känner till dessa rutiner och använder
denna blankett.
2. "Anser ni att rutinerna följs?" Av rektorernas svar framgår att
förvaltningens gemensamma rutin för egenvård inte är tillräckligt
tydlig. Därför har ungefär hälften av de berörda rektorerna tagit fram
kompletterande och anpassade rutiner sina enheter.
3. "Skrivs alltid överenskommelse med vårdnadshavare när
personal utför egenvård?" Av rektorernas svar framgår att så sker.
Överenskommelsen skrivs i regel med hjälp av ovan nämnda
blankett för egenvård.
4. "Finns alltid intyg från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
som bedömt insatsen som egenvård?" Av rektorernas svar framgår
att ett sådant intyg saknas i vissa fall. Flera rektorer kände inte till att
de har möjlighet att begära in ett sådant intyg. Intyget ifråga ska
utfärdas av läkare och lämnas till skolan av berörda
vårdnadshavare.
Kontrollanten ser att resultatet av kontrollen kräver att åtgärder
vidtas för att förtydliga förvaltningens rutin för egenvård. Det är
viktigt att rutinen stödjer samtliga enheters arbete med egenvård på
ett tydligt och tillräckligt sätt. Av rutinen bör det tydligt framgå att
skolan ska begära att berörda vårdnadshavare lämnar in ett intyg
från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Av intyget ska det
framgå att sjukvårdsinsatsen ifråga utgör egenvård, vilket innebär
att skolans personal får lov att utföra sjukvårdsinsatsen.

Syfte med kontroll - VAD?
Syftet är att kontrollera huruvida rutiner
för barns tillsyn och egenvård efterlevs i
förvaltningens förskolor och
grundskolor.
Metod - HUR?
Kontrollanten ställer följande frågor till
en rektor inom förskolan och två
rektorer inom grundskolan:
- Hur utförs de hälso- och
sjukvårdsåtgärder som barn/elever vid
enheten ska få, enligt befintliga
egenvårdsplaner?
- Finns det egenvårdsplaner som
reglerar samtliga hälso- och
sjukvårdsåtgärder som personal utför
för barn/elever?

Åtgärder

Kommentar

Slutdatu
m

Uppdatering

Planen ska vara känd och använd av chefer
och berörd personal.

2021-1231

Avslutad

Centrala resursteamet med ansvarig chef tar
ansvar för tar berörda chefer får rätt
information. Chefer i sin tur informerar på sina
enheter.

2021-0531

Avslutad

Information

Status
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Uppföljning av elever med skolgång i andra kommuner

Beskrivning och riskvärde
Ändrade förhållanden informeras ej till hemkommun från skolkommun
12. Kritisk

Kontroll

Kommentar

Uppföljning av elever där Tidaholm
både är hemkommun och
skolkommun.

Kontrollenkät till rektorer inom grundskolan för att få en bild av hur
arbetet med skolpliktsansvar ser ut i dagsläget.

Syfte med kontroll - VAD?
Se till att vi följer det
meddelandeansvar som ligger med i
samverkansavtal för förskola,
grundskola, gy i Skaraborg.
Metod - HUR?
Information till skolledare

Slutdatu
m

Åtgärder

Kommentar

Uppföljning av skolgång

Se till att det lagstadgade ansvaret följs av
rektorer i förvaltningen.
Se till att den framtagna rutinen följs.

2021-0930

Avslutad

Förvaltningen skapar en rutin för
skolpliktsansvar där både ansvar som
hemkommun och skolkommun säkerställs.
Rutinen är fastställd och publicerad. Detta efter
remissrunda hos skolledarna.

2021-0531

Avslutad

Skapa rutin

Status

Sårbarhet vid liten enhet med få personal

Beskrivning och riskvärde
Om någon blir sjuk eller frånvarande under längre tid kan det innebära att arbetsuppgifter
inte är kända för övrig personal och därför glöms bort eller inte utförs. Även vid hemarbete
kan det uppstå informationssvårigheter.
12. Kritisk

Kontroll

Kommentar

Uppföljning av arbetsmiljö och
kvalitet på utbildningskontoret
Syfte med kontroll - VAD?
Tillse att arbetsmiljön bland personalen
är god och att arbetsuppgifter är möjliga
att hinna med. Att information
förmedlas till rätt personer samt inom
rätt tid.
Metod - HUR?
Stämma av på gemensamma
stabsmöten.
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Kontroll

Kommentar

Pågående

Slutdatu
m

Åtgärder

Kommentar

Status

Sårbarhet vid liten enhet
kopplat till frånvaro

Stor risk att en liten enhet som barn- och
utbildningsförvaltningen påverkas stort vid
eventuell frånvaro. Uppdrag och
arbetsuppgifter kan bli eftersatta och det kan få
konsekvenser. Även arbetsmiljön kan få stor
påverkan. Uppföljande arbete pågår.
Frånvaron har varit liten och verksamheten har
kunnat fungera på ett tillfredsställande sätt.
Fler avstämningsmöten har genomförts med
all personal, där arbetsmiljön har varit en
stående punkt.

2021-0630

Avslutad

Planering

Större frekvens av möten har planerats in där
uppgifter och ärenden informeras om bland
ansvarig personal. Vid behov fördelas arbetet
mellan fler medarbetare.
Fler medarbetare är på plats och vid
utvärdering av året har det, trots
omständigheterna, fungerat väl.

2021-1231

Avslutad
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4 Uppföljning nämndens arbete med intern kontroll 2020/2021
Utifrån Kommunallagen är det nämndens ansvar att se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt." 6 kap. 6§.
Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom
nämndens/bolagets verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att
nämnden behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern
kontrollplan.
Förutom nämndens uppföljning ska Kommunstyrelsen med utgångspunkt i nämndernas och
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för intern kontroll
och, i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder.
Detta ärende tas upp i samband med att kommunstyrelsen behandlar ärendet kring
uppföljning av åtgärder samt antagande av intern kontrollplan. Beslut om uppföljning av
process för den interna kontrollen ska skickas till kommunens revisorer.
Nedan ses en sammanställning kring nämndens arbete med intern kontroll.

4.1 Intern kontrollmiljö
Fråga
Det finns en kännedom i
organisationen om vad intern
kontroll innebär.

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Delvis

Vi utbildar och/eller informerar
regelbundet om vad intern
kontroll är för vår verksamhet
och hur vi arbetar med intern
kontroll.
Det finns en tydlig struktur
och ansvarsfördelning för
arbetet med intern kontroll i
organisationen.

Delvis

Förvaltningschefen tar ansvar för
en fungerande intern
kontrollmiljö och säkerställer att
det utformas rutiner som kan
behövas för den specifika
verksamheten.
Det finns utsedda ansvariga för
arbetet med internkontrollplan
och tillhörande
kontroller/åtgärder inklusive
rapportering.
Det finns en dokumenterad
tidsplanering över året för arbetet
med intern kontroll.
Ledningen informeras om fel
och brister i organisationen.

Delvis

Vi har system och kanaler för att
registrera och kommunicera
upptäckta fel och brister i
organisationen.
Ledningen informeras om
åtgärder.

Delvis

Vi har system och kanaler för att
registrera och kommunicera att
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Fråga

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

åtgärder tas fram och följs upp.

4.2 Riskbedömning
Fråga
Riskanalysen utgör underlag
för internkontrollplan, åtgärder
och granskningar.

Delvis

Arbetet med internkontroll utgår
från riskanalysen och omfattar
alla delar av nämndens
verksamhet.
Samtliga verksamheter är
involverade i arbetet med
riskanalys.

Nej

Medarbetare från olika
verksamheter medverkar i
arbetet med riskanalys. Risker
bedöms utifrån sannolikhet och
konsekvens, kategoriseras och
dokumenteras.

Status
Pågående

Åtgärder

Slutdatu
m

Inför 2022 har både
förvaltningskontor, chefer samt
administratörer varit
involverade i att identifiera
risker.

2022-0630

Kommentar

4.3 Kontrollaktiviteter
Fråga
Det finns en relevant och
konsekvent genomförd
granskningsmetodik

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Ja

Kontroller och åtgärder är
dokumenterade och genomförs
av medarbetare på olika nivåer i
verksamheten.
Granskningsmetoder som är
mest lämpliga för respektive
verksamhet används.

4.4 Information och kommunikation
Fråga
Ledningsgruppen
kommunicerar kontinuerligt
internkontrollfrågor

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Delvis

Planering och uppföljning av
internkontrollarbetet
kommuniceras kontinuerligt på
övergripande nivå.

13
190

Fråga

Svar, Antal 2021

Nya anställda får introduktion
om intern kontroll

Kommentar 2021

Nej

Vi ser till att nya anställda, som
en del i introduktionen, får
information och utbildning om
internkontrollarbete och sitt eget
ansvar.

Status
Pågående

Åtgärder

Slutdatu
m

Information om detta läggs
med i introduktion av nya
chefer

2022-0630

Kommentar

4.5 Uppföljning och utvärdering (granskning)
Fråga
Åtgärder vidtas vid
konstaterade avvikelser.

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Ja

Vi arbetar systematiskt med att
sätta in åtgärder när vi hittar fel
och brister i verksamheten. Vi
följer upp att åtgärderna
genomförs.
Återkoppling sker till
förvaltningsledning och
nämnd.

Ja

Återkoppling av resultatet av
internkontrollarbetet till
förvaltnings-/bolagsledningen
görs.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Intern kontrollplan 2021/2022
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1 Inledning
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Internkontrollplan visar identifierade risker och vilka
kontroller som kommer att utföras för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig,
effektiv och följer lagar och regler.
Nämndens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys. Det är rutiner/processer som
innehåller risker med höga poäng, från 8-16, som ingår i planen. Om det inte förekommer
risker inom nämndens verksamhetsområde som når upp till riskvärde 8-16 ska nämndens
interna kontrollplan utgöras av de tre risker med högst riskvärde.

I arbetet med att identifiera risker har följande riskkategorier använts:
•
•
•
•
•
•
•

Omvärldsrisker
Verksamhetsrisker
Redovisningsrisker
Finansiella risker
Legala (juridiska) risker
Risker för förtroendeskada
Informationssäkerhetsrisker
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2 Årets identifierade risker och planerade kontroller 2021/2022
2.1 Verksamhetsrisker
Risk
Budget- och
skuldrådgivning
Att klienter inte får hjälp inom
rätt tid

Kontroll
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium

Kontrollåtgärder

Budget- och
skuldrådgivningsärenden
VAD?
Kommuner ska lämna budgetoch skuldrådgivning till skuldsatta
personer. Skyldigheten gäller
även under ett
skuldsaneringsförfarande och till
dess att en beviljad skuldsanering
är helt avslutad. Budget- och
skuldrådgivning utgör socialtjänst
oavsett i vilken del av den
kommunala verksamheten som
tjänsten erbjuds. En hjälpsökande
ska kunna få bistånd utan oskäligt
dröjsmål
Metod - HUR?
Följa upp statistik för
handläggningstider av budget och
skuldrådgivningsärenden samt
skuldsaneringsärenden
Frekvens - NÄR?
Februari
Utförare - VEM?
enhetschef

Synpunkter och
felanmälan
Uppföljning och hantering av
hur inkomna synpunkter och
felanmälningar registreras eller
åtgärdas enligt gällande
rutiner.

Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
2. Lindrig
Riskvärde
6. Medium

Hur inkomna synpunkter och
felanmälningar registreras och
hanteras.
Syfte med kontroll - VAD?
Om inkomna synpunkter,
klagomål, förslag och
felanmälningar registreras och
hanteras enligt gällande
rutiner.
Metod - HUR?
Avstämning med respektive
enhetschef och arbetsledare
om hur inkomna synpunkter,
klagomål, förslag och
felanmälningar registreras och
hanteras i verksamheten.
Frekvens - NÄR?
Februari
Utförare - VEM?
enhetschefer

2.2 Legala (juridiska) risker
Risk

Kontroll
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens

Kontrollåtgärder

Inköp och avtal

4
195

Risk
Att verksamheterna inte följer
upphandlade inköpsavtal.

Kontroll
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium

Kontrollåtgärder

VAD?
Uppföljning av trohet till
upphandlade avtal och hur
gällande inköpsrutiner följs.
Metod - HUR?
Stickprov, kontroll av
leverantörsfakturor mot avtal
Frekvens - NÄR?
Februari
Utförare - VEM?
förvaltningsekonom
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3 Uppföljning åtgärder 2020/2021
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av åtgärderna redovisas i en rapport till
nämnden/bolagsstyrelsen i samband med förslag till nästkommande interna kontrollplan.

3.1 Omvärldsrisker
Större samhällsstörningar

Beskrivning och riskvärde
Större störningar i samhället som påverkar möjligheten att bedriva verksamhet, öppettider och bemanning.
Kontroll

Kommentar

Om verksamhet kan bedrivas vid
eventuella samhällsstörningar

Under covid-19-pandemin har stora och snabba omställningar varit
nödvändiga. Det har varit av största vikt att verksamheterna har
kunnat vara flexibla och anpassningsbara.

Syfte med kontroll - VAD?
Om öppettider och service har kunnat
upprätthållas vid eventuella
samhällsstörningar eller om det finns
rutiner för hur man kan bedriva
verksamhet vid samhällsstörningar.
Metod - HUR?
Kontrollera delegationsbeslut och stäm
av med ansvariga arbetsledare och
enhetschefer om hur verksamheten
kunnat bedrivas vid samhällsstörningar,
t ex dokumentation, rutiner eller
alternativa arbetssätt.

Rutinen för att fatta beslut vid samhällsstörningar har
fungerat. Kultur- och fritidsförvaltningen har nogsamt följt all
rapportering och information om allmänna råd, förbud och
föreskrifter. Omvärldsbevakning av hur bland annat kringliggande
kommuner hanterat nya råd, förbud och föreskrifter görs.
Bedömningar av juridiska förutsättningar har skett i samråd med
kommunjuristen. Förvaltningens ledningsgrupp fattar sedan i dialog
samstämmiga beslut om implementering i verksamheterna. Vid
nödvändiga stängningar har alla delegationsbeslut rapporterats till
kultur- och fritidsnämnden. Vid nödvändiga förändringar av regler
och förhållningssätt fattas ordförandebeslut och delegationsbesluten
rapporteras på nämnd.
För att kunna upprätthålla service vid begränsad tillgänglighet har
olika alternativa lösningar tagits fram. Detta har följts av att
riskbedömningar har gjorts och registrerats. Lösningarna har rört sig
om antalsbegränsningar, hemleveranser, digitala alternativ och
utomhusaktiviteter beroende på verksamhetens beskaffenhet och
förutsättningar.

Åtgärder
Dokumentation

Slutdatu
m

Kommentar
Skriftlig dokumentation av rutinerna saknas och
är en förbättringsåtgärd.

2021-1231

Status
Avslutad

3.2 Verksamhetsrisker
Synpunkter och felanmälan

Beskrivning och riskvärde
Uppföljning och hantering av hur inkomna synpunkter och felanmälningar registreras eller åtgärdas enligt
gällande rutiner.
Kontroll

Kommentar

Hur inkomna synpunkter och
felanmälningar registreras och
hanteras.

Synpunkter, klagomål, förslag och felanmälningar registreras och
hanteras enligt gällande rutiner i synpunktshanteringssystemet DF
respons. Bedömningen är att till exempel fler muntliga synpunkter
skulle kunna registreras. Efter avstämning med enhetschefer och
arbetsledare kan konstateras att alla medarbetare vid APT
informerats om att alla synpunkter, förslag och klagomål ska

Syfte med kontroll - VAD?
Om inkomna synpunkter, klagomål,
förslag och felanmälningar registreras
och hanteras enligt gällande rutiner

6
197

Kontroll

Kommentar

Metod - HUR?
Avstämning med respektive enhetschef
och arbetsledare om hur inkomna
synpunkter, klagomål, förslag och
felanmälningar registreras och hanteras
i verksamheten

registreras oavsett hur de har inkommit (e-post, brev, telefon eller
muntligt).

Åtgärder
Förbättra rutin

Angående hantering av besvarande av alla synpunkter, förslag och
klagomål i tid fungerar rutinen bra. Alla får svar inom utsatt tid. Det
finns dock behov av att utveckla ett mer enhetligt sätt att svara. De
synpunkter, förslag och klagomål som är möjliga att åtgärda kan
delas in i tre typer. Enkelt avhjälpta fel som direkt kan åtgärdas,
förslag som tas med i kommande planering och sådant som av olika
skäl inte kan förändras utan att få negativa konsekvenser.
Målsättningen är alltid att skyndsamt åtgärda enkelt avhjälpta fel och
att ta med förslag och övriga synpunkter i den långsiktiga
planeringen. Det kan krävas ytterligare rutin för att säkerställa att så
sker.
Slutdatu
m

Kommentar
Det kan krävas ytterligare rutin för att säkerställa
att åtgärd sker av enkelt avhjälpta fel och att ta
med förslag och övriga synpunkter i den
långsiktiga planeringen.

2021-1231

Status
Avslutad

3.3 Verksamhetsrisker
Bemanning

Beskrivning och riskvärde
Hög sårbarhet inom vissa smala specialistkompetenser.
Kontroll

Kommentar

Kontroll av hur verksamhet och
service upprätthålls vid frånvaro

Inga incidenter i samband med frånvaro av personal med smala
specialistkompetenser har rapporterats under kontrollperioden.
Arbete tillsammans med respektive enhetschef och arbetsledare om
hur man hanterar frånvaro av personal med smal
specialistkompetens, t ex genom dokumentation, checklistor eller
rutiner har inletts.

Syfte med kontroll - VAD?
Säkerställa att alternativ finns för att
verksamhet och service ska kunna
upprätthållas även vid frånvaro av
personal med smala
specialistkompetenser
Metod - HUR?
Avstämning med respektive enhetschef
och arbetsledare om hur man hanterar
frånvaro av personal med smal
specialistkompetens, t ex genom
dokumentation, checklistor eller rutiner

Åtgärder
Dokumentation

Slutdatu
m

Kommentar
Arbete tillsammans med respektive enhetschef
och arbetsledare om hur man hanterar frånvaro
av personal med smal specialistkompetens, t ex
genom dokumentation, checklistor eller rutiner
har inletts.

2021-1231

Status
Avslutad

7
198

3.4 Informationssäkerhetsrisker
Digitalisering

Beskrivning och riskvärde
Att information sprids till utomstående vid digitala möten.
Kontroll

Kommentar

Hur säkerheten upprätthålls vid
digitala möten

Vid de digitala möten som genomförts under kontrollperioden har
stickprov för att kontrollera att riktlinjer och regler efterlevs för att
säkerställa att utomstående inte får tillgång till konfidentiell
information t ex vid digitala möten som genomförs i hemmiljö
genomförts. Vid inledningen av varje möte går mötesledaren igenom
rutiner och regler. Mötesdeltagarna följer dessa instruktioner,
använder hörlurar och rapporterar om utomstående finns i närmiljön.
Bedömningen är att information inte sprids till utomstående vid
digitala möten och att regler och riktlinjer efterlevs.

Syfte med kontroll - VAD?
Att säkerställa att information inte
sprids till utomstående vid digitala
möten och att regler och riktlinjer
efterlevs.
Metod - HUR?
Stickprov för att kontrollera att riktlinjer
och regler efterlevs för att säkerställa
att utomstående inte får tillgång till
konfidentiell information t ex vid digitala
möten som genomförs i hemmiljö.

Åtgärder
Implementera i löpande arbete

Slutdatu
m

Kommentar
Rutinerna fungerar, men fortsatt arbete med
säkerheten vid digitala möten krävs och rutiner
måste ingå i det löpande arbetet.

2021-1231

Status
Avslutad
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4 Uppföljning nämndens arbete med intern kontroll 2020/2021
Utifrån Kommunallagen är det nämndens ansvar att se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt." 6 kap. 6§.
Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom
nämndens/bolagets verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att
nämnden behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern
kontrollplan.
Förutom nämndens uppföljning ska Kommunstyrelsen med utgångspunkt i nämndernas och
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för intern kontroll
och, i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder.
Detta ärende tas upp i samband med att kommunstyrelsen behandlar ärendet kring
uppföljning av åtgärder samt antagande av intern kontrollplan. Beslut om uppföljning av
process för den interna kontrollen ska skickas till kommunens revisorer.
Nedan ses en sammanställning kring nämndens arbete med intern kontroll.

4.1 Intern kontrollmiljö
Fråga
Det finns en kännedom i
organisationen om vad intern
kontroll innebär.

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Ja

Vi utbildar och/eller informerar
regelbundet om vad intern
kontroll är för vår verksamhet
och hur vi arbetar med intern
kontroll.
Det finns en tydlig struktur
och ansvarsfördelning för
arbetet med intern kontroll i
organisationen.

Ja

Förvaltningschefen tar ansvar för
en fungerande intern
kontrollmiljö och säkerställer att
det utformas rutiner som kan
behövas för den specifika
verksamheten.
Det finns utsedda ansvariga för
arbetet med internkontrollplan
och tillhörande
kontroller/åtgärder inklusive
rapportering.
Det finns en dokumenterad
tidsplanering över året för arbetet
med intern kontroll.
Ledningen informeras om fel
och brister i organisationen.

Ja

Vi har system och kanaler för att
registrera och kommunicera
upptäckta fel och brister i
organisationen.
Ledningen informeras om
åtgärder.

Ja

Vi har system och kanaler för att
registrera och kommunicera att
åtgärder tas fram och följs upp.
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4.2 Riskbedömning
Fråga
Riskanalysen utgör underlag
för internkontrollplan, åtgärder
och granskningar.

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Ja

Arbetet med internkontroll utgår
från riskanalysen och omfattar
alla delar av nämndens
verksamhet.
Samtliga verksamheter är
involverade i arbetet med
riskanalys.

Ja

Medarbetare från olika
verksamheter medverkar i
arbetet med riskanalys. Risker
bedöms utifrån sannolikhet och
konsekvens, kategoriseras och
dokumenteras.

4.3 Kontrollaktiviteter
Fråga
Det finns en relevant och
konsekvent genomförd
granskningsmetodik

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Ja

Kontroller och åtgärder är
dokumenterade och genomförs
av medarbetare på olika nivåer i
verksamheten.
Granskningsmetoder som är
mest lämpliga för respektive
verksamhet används.

4.4 Information och kommunikation
Fråga
Ledningsgruppen
kommunicerar kontinuerligt
internkontrollfrågor

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Ja

Planering och uppföljning av
internkontrollarbetet
kommuniceras kontinuerligt på
övergripande nivå.
Nya anställda får introduktion
om intern kontroll

Delvis

Vi ser till att nya anställda, som
en del i introduktionen, får
information och utbildning om
internkontrollarbete och sitt eget
ansvar.
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4.5 Uppföljning och utvärdering (granskning)
Fråga
Åtgärder vidtas vid
konstaterade avvikelser.

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Ja

Vi arbetar systematiskt med att
sätta in åtgärder när vi hittar fel
och brister i verksamheten. Vi
följer upp att åtgärderna
genomförs.
Återkoppling sker till
förvaltningsledning och
nämnd.

Ja

Återkoppling av resultatet av
internkontrollarbetet till
förvaltnings-/bolagsledningen
görs.
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1 Inledning
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Internkontrollplan visar identifierade risker och vilka
kontroller som kommer att utföras för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig,
effektiv och följer lagar och regler.
Nämndens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys. Det är rutiner/processer som
innehåller risker med höga poäng, från 8-16, som ingår i planen. Om det inte förekommer
risker inom nämndens verksamhetsområde som når upp till riskvärde 8-16 ska nämndens
interna kontrollplan utgöras av de tre risker med högst riskvärde.

I arbetet med att identifiera risker har följande riskkategorier använts:
•
•
•
•
•
•
•

Omvärldsrisker
Verksamhetsrisker
Redovisningsrisker
Finansiella risker
Legala (juridiska) risker
Risker för förtroendeskada
Informationssäkerhetsrisker
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2 Årets identifierade risker och planerade kontroller 2021/2022
Identifiering av risker sker genom workshop med alla enhetschefer. Utgångspunkt är
föregående års risker och utvärdering om någon av de riskerna bedöms kvarstå. Vidare
kartläggs varje riskområde och potentiella risker i hela organisationen bedöms utifrån
vägledning. Slutligen riskbedöms risker i en sammanvägd bedömning mellan cheferna.

2.1 Omvärldsrisker
Risk
Uppkopplingar IT
Larmfunktioner beroende av
uppkoppling. Bryts
uppkopplingen och
larmfunktion ej fungerar kan
det få betydande
konsekvenser.

Kontroll
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
12. Kritisk

Kontrollåtgärder

Hur ska larm vara uppkopplade
och vilken redundans finns?
Syfte med kontroll - VAD?
Uteblivna larm kan få
betydande konsekvenser.
Metod - HUR?
Hur går larmen, med vilka
system? Redundans? Till vem
går larmen?
Frekvens - NÄR?
Hur testas larm och hur
meddelas om larm inte
fungerar?
Utförare - VEM?
Enhetschef service,
Enhetschef VA/Avfall

Beredskapsläge
extraordinära händelser
Att inte ledarfunktion, personal
eller utrustning finns tillgänglig
vid en extraordinär händelse.

Sannolikhet
2. Mindre sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
6. Medium

2.2 Verksamhetsrisker
Risk
Inköp
Inköp följer inte riktlinjer och
processer.

Ny enhet Måltid
Risk för att rutiner och
strukturer inte finns på plats.
Risk att uppgifter "faller mellan
stolarna" när ny organisation
tar vid.
Digitala arbetssätt,
arbete på annan plats
Nya digitala arbetssätt
påverkar nämndens icke
digitala strukturer.
Risk för kvalitetsbrist om
processer inte följer det digitala

Kontroll

Kontrollåtgärder

Sannolikhet
2. Mindre sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
6. Medium
Sannolikhet
2. Mindre sannolik
Konsekvens
2. Lindrig
Riskvärde
4. Låg
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
2. Lindrig
Riskvärde
6. Medium
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Risk

Kontroll

Kontrollåtgärder

arbetssättet. Ärenden "tappas
bort" och ökar med exempelvis
mailflöden.
Ny måltidsorganisation,
sammanslagning av
personalenheter
Risk att personalen inte
samarbetar eller förstår mål
och syfte med
sammanslagning och
driftsättning av nu
verksamhetsorganisation.

Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium

Samarbete i
personalenheterna
Syfte med kontroll - VAD?
Sammanslagningen av
personalenheter innebär vissa
förändringar som kan oroa och
medföra strukturella frågor.
Metod - HUR?
Prata med personalgruppen,
tydligt förmedla mål och syfte i
omgångar och finnas tillgänglig
för frågor och funderingar.
Frekvens - NÄR?
Löpande se över att
personalen samarbetar i de
nya personalenheterna och
förstår mål och syfte.
Utförare - VEM?
Enhetschef Måltid

Risker för mental oro
efter pandemi
Otrygghet vid fysiska träffar,
komma tillbaka i arbetssätt
efter pandemi när personal
åter är på arbetsplatsen.
Rutiner under pandemi hur
påverkar det arbetet efter
pandemi. Vaccineringsgrad i
arbetsgrupper.

Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
1. Försumbar
Riskvärde
3. Låg

2.3 Finansiella risker
Risk
Stort investeringsbehov
men har inte råd med
avskrivningar
Byggnader, fordon och verktyg
behöver investeras men ryms
inte inom budgeten.

Kontroll
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
12. Kritisk

Kontrollåtgärder

Råd att genomföra
investeringar enligt behov
Syfte med kontroll - VAD?
Hur får nämnden ekonomi att
genomföra investeringar enligt
behov och klara avskrivningar.
Metod - HUR?
Vilka investeringar finns det
pengar till att genomföra och
vilka investeringar finns inte
pengar till att genomföra.
Konsekvenser av de
investeringar som inte går att
genomföra.
Frekvens - NÄR?
Löpande arbete med att se
över möjliga investeringar.
Utförare - VEM?
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Risk

Kontroll

Kontrollåtgärder

Enhetschef Service,
Enhetschef VA/Avfall,
Enhetschef Måltid,
Förvaltningschef

2.4 Legala (juridiska) risker
Risk
Allmänna handlingar på
G:
Att allmänna handlingar inte
finns I Evolution utan på G:
eller i värsta fall på H: eller C:.

Kontroll

Kontrollåtgärder

Kontroll

Kontrollåtgärder

Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
2. Lindrig
Riskvärde
6. Medium

2.5 Risk för förtroendeskada
Risk
Kommunikationsplan
Att svåra beslut kommuniceras
fel om inte ansvarig politiker
deltar i kommunikationen utåt.
Politiska beslut
verkställs inte
Hur följer förvaltningen upp att
politiska beslut verkställts?

Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
2. Lindrig
Riskvärde
6. Medium
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium

Ej verkställda politiska beslut
Syfte med kontroll - VAD?
Kontroll att beslutade politiska
beslut verkställs.
Metod - HUR?
Vilka beslut är tagna politiskt
och vilka har inte genomförts
eller som inte finns upptagna
som ska verkställas.
Frekvens - NÄR?
Löpande kontroll av beslutade
politiska beslut.
Utförare - VEM?
Förvaltningschef

Resurser finns inte för
att verkställa politiska beslut
Politiska beslut fattas men
resurser finns inte i
förvaltningen att verkställa,
vare sig med ekonomi eller
personell resurs.

Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
2. Lindrig
Riskvärde
8. Medium

Resursbrist för att verkställa
politiska beslut
Syfte med kontroll - VAD?
Finns resurser att verkställa
politiska beslut.
Metod - HUR?
Kontroll mot budget för att
klargöra vilka politiska beslut
det inte finns resurser till att
genomföra.
Frekvens - NÄR?
Vid verkställda politiska beslut.
Utförare - VEM?
Förvaltningschef
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Risk

Kontroll

Kontrollåtgärder

Kontroll

Kontrollåtgärder

2.6 Informationssäkerhetsrisker
Risk
GDPR,
personuppgiftshantering
Personuppgiftshanteringen
följer inte lagar och regler om
GDPR. Att personuppgifter
finns på fler platser än vad som
är registrerat i
personuppgiftshanteringen i
Stratsys. Risk att det saknas
PUB-avtal.

Sannolikhet
2. Mindre sannolik
Konsekvens
2. Lindrig
Riskvärde
4. Låg
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3 Uppföljning åtgärder 2020/2021
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av åtgärderna redovisas i en rapport till
nämnden/bolagsstyrelsen i samband med förslag till nästkommande interna kontrollplan.

3.1 Verksamhetsrisker
Uppdrag och förväntan

Beskrivning och riskvärde
Förväntan från olika uppdragsgivare är högre än vad ekonomiska och personella resurser
räcker till.
9. Medium

Åtgärder

Kommentar

Slutdatu
m

Rätt uppgifter utförs

Ett arbete pågår med att kartlägga dokument
som beskriver uppdraget per enhetsnivå.

2021-0331

Status

Avslutad

3.2 Risk för förtroendeskada
Kommunikationsplan

Beskrivning och riskvärde
Att svåra beslut kommuniceras fel om inte ansvarig politiker deltar i kommunikationen utåt.
8. Medium

Åtgärder

Kommentar

Slutdatu
m

Kommunikation

Kommunikationsstruktur med presskonferens,
korrekturläsning, vem som uttalar sig.

2021-0331

Status

Avslutad
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4 Uppföljning nämndens arbete med intern kontroll 2020/2021
Utifrån Kommunallagen är det nämndens ansvar att se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt." 6 kap. 6§.
Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom
nämndens/bolagets verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att
nämnden behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern
kontrollplan.
Förutom nämndens uppföljning ska Kommunstyrelsen med utgångspunkt i nämndernas och
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för intern kontroll
och, i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder.
Detta ärende tas upp i samband med att kommunstyrelsen behandlar ärendet kring
uppföljning av åtgärder samt antagande av intern kontrollplan. Beslut om uppföljning av
process för den interna kontrollen ska skickas till kommunens revisorer.
Nedan ses en sammanställning kring nämndens arbete med intern kontroll.

4.1 Intern kontrollmiljö
Fråga
Det finns en kännedom i
organisationen om vad intern
kontroll innebär.

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Ja

Vi utbildar och/eller informerar
regelbundet om vad intern
kontroll är för vår verksamhet
och hur vi arbetar med intern
kontroll.
Det finns en tydlig struktur
och ansvarsfördelning för
arbetet med intern kontroll i
organisationen.

Ja

Förvaltningschefen tar ansvar för
en fungerande intern
kontrollmiljö och säkerställer att
det utformas rutiner som kan
behövas för den specifika
verksamheten.
Det finns utsedda ansvariga för
arbetet med internkontrollplan
och tillhörande
kontroller/åtgärder inklusive
rapportering.
Det finns en dokumenterad
tidsplanering över året för arbetet
med intern kontroll.
Ledningen informeras om fel
och brister i organisationen.

Ja

Vi har system och kanaler för att
registrera och kommunicera
upptäckta fel och brister i
organisationen.
Ledningen informeras om
åtgärder.

Ja

Vi har system och kanaler för att
registrera och kommunicera att
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Fråga

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

åtgärder tas fram och följs upp.

4.2 Riskbedömning
Fråga
Riskanalysen utgör underlag
för internkontrollplan, åtgärder
och granskningar.

Ja

Arbetet med internkontroll utgår
från riskanalysen och omfattar
alla delar av nämndens
verksamhet.
Samtliga verksamheter är
involverade i arbetet med
riskanalys.

Ja

Medarbetare från olika
verksamheter medverkar i
arbetet med riskanalys. Risker
bedöms utifrån sannolikhet och
konsekvens, kategoriseras och
dokumenteras.

4.3 Kontrollaktiviteter
Fråga
Det finns en relevant och
konsekvent genomförd
granskningsmetodik

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Ja

Kontroller och åtgärder är
dokumenterade och genomförs
av medarbetare på olika nivåer i
verksamheten.
Granskningsmetoder som är
mest lämpliga för respektive
verksamhet används.

4.4 Information och kommunikation
Fråga
Ledningsgruppen
kommunicerar kontinuerligt
internkontrollfrågor

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Ja

Planering och uppföljning av
internkontrollarbetet
kommuniceras kontinuerligt på
övergripande nivå.
Nya anställda får introduktion
om intern kontroll

Delvis

Vi ser till att nya anställda, som
en del i introduktionen, får
information och utbildning om
internkontrollarbete och sitt eget
ansvar.
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4.5 Uppföljning och utvärdering (granskning)
Fråga
Åtgärder vidtas vid
konstaterade avvikelser.

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Ja

Vi arbetar systematiskt med att
sätta in åtgärder när vi hittar fel
och brister i verksamheten. Vi
följer upp att åtgärderna
genomförs.
Återkoppling sker till
förvaltningsledning och
nämnd.

Ja

Återkoppling av resultatet av
internkontrollarbetet till
förvaltnings-/bolagsledningen
görs.
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1 Inledning
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Internkontrollplan visar identifierade risker och vilka
kontroller som kommer att utföras för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig,
effektiv och följer lagar och regler.
Nämndens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys. Det är rutiner/processer som
innehåller risker med höga poäng, från 8-16, som ingår i planen. Om det inte förekommer
risker inom nämndens verksamhetsområde som når upp till riskvärde 8-16 ska nämndens
interna kontrollplan utgöras av de tre risker med högst riskvärde.

I arbetet med att identifiera risker har följande riskkategorier använts:








Omvärldsrisker
Verksamhetsrisker
Redovisningsrisker
Finansiella risker
Legala (juridiska) risker
Risker för förtroendeskada
Informationssäkerhetsrisker
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2 Årets identifierade risker och planerade kontroller 2021/2022
2.1 Omvärldsrisker
Risk
Smittspridning av Covid19
Risk för att brukare drabbas av
smitta på grund av att personal
saknar grundläggande
kunskap om basala
hygienrutiner kan leda till
vidare smittspridning.

Kontroll
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium

Kontrollåtgärder

Kontroll av att all personal
genomgått webbutbildning
kring basala hygienrutiner,
samt att alla enheter har utsett
hygienombud. .
Syfte med kontroll - VAD?
Säkerställa att samtlig personal
som arbetar på särskilda
boenden samt inom hemtjänst
har genomgått utbildningen
samt att hygienombud finns.
Metod - HUR?
MAS ställer frågan till
enhetschefer huruvida all
personal genomgått
webbutbildningen. samt om
enheten har utsett
hygienombud. Enhetschefer
kontrollerar om all personal
lämnat in kursintyg och
återkopplar till MAS hur många
som genomgått utbildningen,
samt hur många som
eventuellt inte gått den, samt
om hygienombud finns.
Frekvens - NÄR?
En gång per år, i februari.
Utförare - VEM?
Enhetschefer samt MAS.

2.2 Verksamhetsrisker
Risk
Risk för att kommunen
inte lever upp till
intentionerna i
barnkonventionen genom att
barn inte kommer till tals i
ärenden som rör dem.
I ärenden som rör barn har
barn rätt att få möjlighet att
lämna sina tankar och
synpunkter kring sin egen
situation och vad de behöver.
Genom att inte låta barn
komma till tals riskerar
kommunen att inte leva upp till
barnkonventionen samt att
barnet inte får de insatser som
barnet är i behov av.

Kontroll
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium

Kontrollåtgärder

Kontroll av att barn kommit till
tals i utredningar som rör dem.
Syfte med kontroll - VAD?
Säkerställa att barn kommer till
tals.
Metod - HUR?
De tio först öppnade
utredningarna under året
granskas av SAS utifrån en
uppprättad rutin för att
säkerställa att barnet kommit
till tals.
Frekvens - NÄR?
En gång per år, i februari.
Utförare - VEM?
SAS och enhetschefer
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2.3 Risk för förtroendeskada
Risk
Felaktiga utbetalningar.
Risk för felaktiga utbetalningar
gå grund av att utbetalning
skett till person som inte är
berättigad till ekonomiskt
bistånd kan leda till
förtroendeskada för kommunen
samt en ekonomisk skada.

Kontroll
Sannolikhet
2. Mindre sannolik
Konsekvens
4. Allvarlig/stor
inverkan
Riskvärde
8. Medium

Kontrollåtgärder

Kontroll att försörjningsstöd
betalas ut till personer som fått
bistånd beviljat.
Syfte med kontroll - VAD?
Säkerställa att utbetalningar
sker till rätt person.
Metod - HUR?
Enhetschef granskar
utbetalningslista och
kontrollerar genom stickprov
att betalningsmottagare är den
person som fått biståndet
beviljat.
Frekvens - NÄR?
En gång per år, i februari.
Utförare - VEM?
Enhetschef.
Elektroniska
kontroller
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3 Uppföljning åtgärder 2020/2021
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av åtgärderna redovisas i en rapport till
nämnden/bolagsstyrelsen i samband med förslag till nästkommande interna kontrollplan.

Risk

Åtgärder

Risk för att
handläggning
en inte lever
upp till de
lagkrav som
finns

Kunskapshöjande Informera om vikten
av att dokumentera
fortlöpande.
Kompetenshöjande Tydliggöra
dokumentationen
kring samtycke

Kompetenshöjande –
Använda
granskningsmallar

Status

Kommentar

Slutdatum
2020-07-17

Avslutad

Avslutad

2020
2021-03-08

2021-04-30

Arbetet med tydliggörande
dokumentation kring samtycke och
dess olika delar har granskats/följts
upp genom slumpvis granskning av
dokumentation.

Avslutad

2021
2021-10-28

2021-12-31

Samtliga verksamheter har fått del
av Inspektionen för vård och
omsorgs granskningsmallar
gällande handläggning i enskilda
ärenden som stöd för att höja
kvalitén i utredningarna och för att
information inte ska utelämnas.
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4 Uppföljning nämndens arbete med intern kontroll 2020/2021
Utifrån Kommunallagen är det nämndens ansvar att se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt." 6 kap. 6§.
Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom
nämndens/bolagets verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att
nämnden behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern
kontrollplan.
Förutom nämndens uppföljning ska Kommunstyrelsen med utgångspunkt i nämndernas och
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för intern kontroll
och, i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder.
Detta ärende tas upp i samband med att kommunstyrelsen behandlar ärendet kring
uppföljning av åtgärder samt antagande av intern kontrollplan. Beslut om uppföljning av
process för den interna kontrollen ska skickas till kommunens revisorer.
Nedan ses en sammanställning kring nämndens arbete med intern kontroll.

4.1 Intern kontrollmiljö
Fråga
Det finns en kännedom i
organisationen om vad intern
kontroll innebär.

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Ja

Vi utbildar och/eller informerar
regelbundet om vad intern
kontroll är för vår verksamhet
och hur vi arbetar med intern
kontroll.
Det finns en tydlig struktur
och ansvarsfördelning för
arbetet med intern kontroll i
organisationen.

Delvis

Förvaltningschefen tar ansvar för
en fungerande intern
kontrollmiljö och säkerställer att
det utformas rutiner som kan
behövas för den specifika
verksamheten.
Det finns utsedda ansvariga för
arbetet med internkontrollplan
och tillhörande
kontroller/åtgärder inklusive
rapportering.
Det finns en dokumenterad
tidsplanering över året för arbetet
med intern kontroll.
Ledningen informeras om fel
och brister i organisationen.

Ja

Vi har system och kanaler för att
registrera och kommunicera
upptäckta fel och brister i
organisationen.
Ledningen informeras om
åtgärder.

Ja

Vi har system och kanaler för att
registrera och kommunicera att
åtgärder tas fram och följs upp.
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Status
Ej påbörjad

Åtgärder

Slutdatu
m

Upprätta rutin för
förvaltningens arbete med
internkontroll.

2022-1231

Kommentar

4.2 Riskbedömning
Fråga

Svar, Antal 2021

Riskanalysen utgör underlag
för internkontrollplan, åtgärder
och granskningar.

Kommentar 2021

Ja

Arbetet med internkontroll utgår
från riskanalysen och omfattar
alla delar av nämndens
verksamhet.
Samtliga verksamheter är
involverade i arbetet med
riskanalys.

Delvis

Medarbetare från olika
verksamheter medverkar i
arbetet med riskanalys. Risker
bedöms utifrån sannolikhet och
konsekvens, kategoriseras och
dokumenteras.

Status
Ej påbörjad

Åtgärder

Slutdatu
m

Under såväl 2020 som 2021
har verksamheten varit starkt
präglad av och fokuserad på
det praktiska arbetet med att
hantera pandemin. Med
anledning av det har inte
samtliga enheter varit
involverade i internkontrollen.
Efter pandemin finns det dock
bättre förutsättningar för att
göra detta, vilket kommer
tydliggöras i rutinen som ska
upprättas.

2022-1031

Kommentar

4.3 Kontrollaktiviteter
Fråga
Det finns en relevant och
konsekvent genomförd
granskningsmetodik

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Delvis

Kontroller och åtgärder är
dokumenterade och genomförs
av medarbetare på olika nivåer i
verksamheten.
Granskningsmetoder som är
mest lämpliga för respektive
verksamhet används.
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4.4 Information och kommunikation
Fråga

Svar, Antal 2021

Ledningsgruppen
kommunicerar kontinuerligt
internkontrollfrågor

Kommentar 2021

Ja

Planering och uppföljning av
internkontrollarbetet
kommuniceras kontinuerligt på
övergripande nivå.
Nya anställda får introduktion
om intern kontroll

Nej

Vi ser till att nya anställda, som
en del i introduktionen, får
information och utbildning om
internkontrollarbete och sitt eget
ansvar.

Status
Ej påbörjad

Åtgärder

Slutdatu
m

Förvaltningen har ingen
upprättad rutin för att informera
om internkontroll till samtliga
medarbetare vid nyanställning,
detta bör tydliggöras i rutinen
som ska tas fram.

2022-1031

Kommentar

4.5 Uppföljning och utvärdering (granskning)
Fråga
Åtgärder vidtas vid
konstaterade avvikelser.

Svar, Antal 2021

Kommentar 2021

Ja

Vi arbetar systematiskt med att
sätta in åtgärder när vi hittar fel
och brister i verksamheten. Vi
följer upp att åtgärderna
genomförs.
Återkoppling sker till
förvaltningsledning och
nämnd.

Ja

Återkoppling av resultatet av
internkontrollarbetet till
förvaltnings-/bolagsledningen
görs.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-26
Sida 1 av 2

§ 6 Beslut om revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning
KS 2021/249

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera delegationsordningen
enligt upprättat förslag.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppmana nämnderna att ta in
motsvarande avsnitt 3 i sina delegationsordningar samt att även genomföra övriga
ändringar.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att kommunfullmäktige har reviderat kommunstyrelsens och nämndernas
reglementen så att varje nämnd är anställningsmyndighet i stället för kommunstyrelsen behöver
även delegationsordningen revideras.
Eftersom kommunstyrelsen inte längre kan delegera rätten att besluta i ärenden gällande personal
på andra nämnder föreslås hela avsnitt 4 tas bort. Istället bör kommunstyrelsen besluta uppmana
övriga nämnder att ta med motsvarande punkter i sina delegationsordningar som i
kommunstyrelsens delegationsordning avsnitt 3.
Kommunstyrelsen är fortfarande anställningsmyndighet för förvaltningschefer och
förvaltningsekonomer. Avsnitt 3 har därför uppdaterats.
Kommunfullmäktige har även utökat kommunstyrelsens möjlighet att sälja fastigheter. Med
anledning av detta föreslås att kommunstyrelsen i sin tur utökar delegationen till arbetsutskottet
att sälja fastigheter, till upp till och med 15 prisbasbelopp (p. 6.2).
I övrigt har smärre felaktigheter justerats i p. 1.15 och p. 7.1. I förslaget har ytterligare en punkt
lagts till, p. 1.13, för det fall ett beslut som fattats på delegation behöver överklagas. En mening har
tagits bort i den inledande texten, på sidan 4, eftersom kommunstyrelsen inte har sammanträden
varje månad.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera delegationsordningen enligt
upprättat förslag.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att uppmana nämnderna att ta in
motsvarande avsnitt 3 i sina delegationsordningar samt att även genomföra övriga
ändringar.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kommunstyrelsens delegationsordning”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2021-12-22

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-12-22
Ärendenummer
2021/249

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning
Ärendet
Med anledning av att kommunfullmäktige har reviderat kommunstyrelsens och
nämndernas reglementen så att varje nämnd är anställningsmyndighet i stället
för kommunstyrelsen behöver även delegationsordningen revideras.
Eftersom kommunstyrelsen inte längre kan delegera rätten att besluta i
ärenden gällande personal på andra nämnder föreslås hela avsnitt 4 tas bort.
Istället bör kommunstyrelsen besluta uppmana övriga nämnder att ta med
motsvarande punkter i sina delegationsordningar som i kommunstyrelsens
delegationsordning avsnitt 3.
Kommunstyrelsen är fortfarande anställningsmyndighet för förvaltningschefer
och förvaltningsekonomer. Avsnitt 3 har därför uppdaterats.
Kommunfullmäktige har även utökat kommunstyrelsens möjlighet att sälja
fastigheter. Med anledning av detta föreslås att kommunstyrelsen i sin tur
utökar delegationen till arbetsutskottet att sälja fastigheter, till upp till och med
15 prisbasbelopp (p. 6.2).
I övrigt har smärre felaktigheter justerats i p. 1.15 och p. 7.1.
I förslaget har ytterligare en punkt lagts till, p. 1.13, för det fall ett beslut som
fattats på delegation behöver överklagas.
En mening har tagits bort i den inledande texten, på sidan 4, eftersom
kommunstyrelsen inte har sammanträden varje månad.
Ändringar är markerade i grönt (tillägg) och rött (borttag) i förslaget till ny
reviderad delegationsordning.
Beslutsunderlag
✓ Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen enligt
upprättat förslag.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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-

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnderna att ta in
motsvarande avsnitt 3 i sina delegationsordningar samt att även
genomföra övriga ändringar.

Sändlista
Samtliga nämnder

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Kommunstyrelsen

Ärendenr:

KS 2021/249

Fastställd:
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Reviderad:

KS 2022-

FÖRFATTNINGSSAMLING

Delegationsordning för
kommunstyrelsen
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Generella bestämmelser för delegation gällande styrelsen och övriga nämnder
Allmänt
Kommunstyrelsen eller nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot
eller ersättare eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende. Detta kallas för att delegera beslutanderätten. Den som får ett sådant
uppdrag kallas delegat. Nämnden ska besluta i ärenden som inte har delegerats.
I 6 kap. 37-40 §§ och 7 kap. 5-8 §§ kommunallagen finns de bestämmelser
som reglerar delegering av ärenden inom en nämnd.
Ett delegationsbeslut kan inte ändras av nämnden. Nämnden kan däremot när
som helst återkalla ett delegeringsuppdrag. Detta kan göras generellt eller
bara i ett särskilt ärende. Nämnden kan även ta över ett ärende och fatta beslut i detta.
En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till
den som lämnat delegationen. Detta ska ske om beslutet är av sådan art som
framgår av 6 kap 38 § kommunallagen (se avsnitt Delegeringsförbud) eller om
ärendets innehåll kräver det.
Beslut som delegerats enligt denna ordning ska fattas i enlighet med gällande
lagar och förordningar, fullmäktiges beslut, för kommunen bindande avtal samt
i enlighet med riktlinjer och bestämmelser utfärdade av styrelsen. En delegats
befogenheter är även begränsade till det egna verksamhetsområdet samt
verksamhetsområdets ekonomiska ramar.

Delegeringsförbud
Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får inte följande typer av ärenden delegeras:
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet.
• Framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till
nämnden.
• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
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Delegats frånvaro
Om en delegat på grund av frånvaro är förhindrad att fatta ett visst beslut
övertas beslutanderätten av en ersättare. Ersättare går in i följande ordning:
1.) Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte
inskränkningar i delegationsrätten har införts).
2.) Den som delegatens förvaltningschef har utsett genom särskilt beslut
3.) Delegatens förvaltningschef.
Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett
visst beslut är det nämndens skyldighet att fatta beslutet.

Vidaredelegation
Kommundirektör och förvaltningschefer får, med tillämpning av 7 kap. 6 §
kommunallagen, vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. En sådan vidaredelegation ska anmälas skriftligen till styrelsen. Beslut som fattas
med stöd av vidaredelegation ska anmälas till kommundirektören eller förvaltningschefen som i sin tur ska anmäla beslutet till styrelsen vid dess nästkommande sammanträde.

Skillnad mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Skillnaden är att ett fattat delegationsbeslut kan överklagas och måste anmälas till nämnden vilket inte gäller för ett fattat verkställighetsbeslut.
Ett delegationsbeslut kännetecknas av att det kan finnas alternativa tolkningar
och lösningar i ärendet samt att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Verkställighetsbeslut är däremot sådana beslut där det
redan finns fastställda regler och direktiv, exempelvis avgiftsdebitering enligt
fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats enligt fastställd turordningsregel.

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen
vid dess nästkommande sammanträde. Det ska således ske en månatlig inrapportering av fattade delegationsbeslut.
Delegationsbeslut ska redovisas enligt upprättad (gemensam) mall och skickas till kansliavdelningen senast 10 dagar innan styrelsens sammanträde.
Varje delegationsbeslut ska kunna härledas. I redovisningen ska följande ingå;
• Datum för beslutet.
• Typ av beslut.
• Ärendemening.
• Löpnummer och/eller ärendenummer (diarienummer).
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Vid protokollsparagrafen ska nämnden ta ställning till om redovisningen kan
godkännas.

Ordförandebeslut
Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas delegeras till ordföranden att besluta på nämndens vägnar. Om ordförande har förhinder beslutar vice ordföranden. Ordförandebeslut ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.

Överklagan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av 13 kap 1-15 §§ kommunallagen (laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i lag
eller förordning (förvaltningsbesvär).
Överklagan genom laglighetsprövning ska ske inom tre veckor från den dag
då justering av protokollet från det sammanträde där delegationsbeslutet anmälts tillkännagetts på kommunens anslagstavla.
För delegationsbeslut som överklagas genom förvaltningsbesvär räknas klagotiden till tre veckor från den tidpunkt som den sökande/klagande tagit del av
beslutet.
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Delegationsordning
1. Allmänna ärenden
Besluts
nummer
1.1

Lagrum

Ärende/Beslut

Delegat

KL 6
kap 39 §

Brådskande beslut
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Kurser och konferenser förtroendevalda
Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser.
Avge yttranden- brådskande fall
Beslut om kommunens yttrande när remisstiden inte
medger behandling på ordinarie sammanträde.

KS ordförande

Avge yttrande- planer
Avge yttrande över planer från grannkommuner
Utse ombud- brådskande fall
Utse ombud till stämmor och möten (om inte bolagsordning eller annan urkund anger att detta ska göras av annat organ) när tiden inte medger behandling på ordinarie
sammanträde
Rättegångsfullmakt
Rätt att utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför
domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av
skilda slag.
Delgivningar
Rätt att motta delgivningar ställda till kommunstyrelsen
(till exempel stämningsansökan och vitesföreläggande)
Remisser
Beslut att remittera ärenden för yttrande till nämnder.
Remittering av motioner och e-förslag
Beslut om remittering av motioner och e-förslag
Besvarande av remisser
Beslut att överlämna inkommen remiss till annan nämnd
för yttrande direkt till remissinstansen
Allmänna handlingar
Beslut att inte lämna ut handling som förvaras hos kommunstyrelsen eller att lämna ut handlingen med förbehåll.
Yttrande till domstol – överklagade beslut
Avge yttrande till domstol avseende överklagade beslut
med undantag för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen

Arbetsutskottet

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

RB 12
kap 14 §

1.7

KL 6
kap 36 §

1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
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Anmärkning

KS ordförande
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet

Kommundirektör
Kommundirektör
Kommundirektör
Arbetsutskottet
Kommundirektör
Kommunjurist

Den som fattat
det överklagade
beslutet

Dock inte i laglighetsprövning
enlig kommunallag eller i frågor
av principiell beskaffenhet
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1.13

Överklaga beslut
Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar
ändring av beslut som fattats med stöd av delegation.
Rätta beslut
Rätta beslut enligt 36 § förvaltningslagen

1.13
14

FL 36 §

1.14
15

FL 3738 §§

Ändra beslut
Ändra beslut enligt 37- 38 §§ förvaltningslagen

1.15
16

FL 45 §
1 st

Prövning av förvaltningsbesvär i rätt tid
Pröva om förvaltningsbesvär inkommit i rätt tid samt fatta
beslut om avvisning om besvären inkommit för sent
Gallring
Beslut om gallring av handlingar, som inte är överlämnade till kommunens centralarkiv, utöver vad som angivits i dokument- och informationsplanen
Representation
Beslut om intern och extern representation från 5 000
kronor till högst 25 000 kronor per tillfälle.
Representation
Beslut om intern och extern representation över 25 000
kronor per tillfälle

1.16
17
1.17
18
1.18
19

Den som fattat
det överklagade
beslutet
Den som fattat
det överklagade
beslutet
Den som fattat
det överklagade
beslutet
Kommunjurist
Arkivansvarig

Kommundirektör
Arbetsutskottet

2. Personalärenden – förvaltningsövergripande
Beslutsnummer
2.1

Ärende/Beslut

Delegat

Antagande av centrala avtal

Personalutskott

2.2

Beslut om stridsåtgärd.

Personalutskott

2.3.

Teckna lokala kollektivavtal

Personalchef

2.4

Föra tvisteförhandlingar

Personalchef
och personalkonsult

Beslut om anställning av
1. förvaltningschef
2. förvaltningsekonom
(tillsvidareanställning)

1. Kommundirektör
2. Ekonomichef

Ledighet som inte är avtals- eller lagreglerad – för
förvaltningsekonom
Beslut om ledighet som inte är avtals- eller lagreglerad,
12 månader eller mer.

Ekonomichef

2.5

2.6

Lagrum

LAS 4-6
§§
AB 4-5
§§
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Anmärkning

Den inom
personal-avdelningen som har
handlagt
ärendet.
Samråd ska ske
med presidiet i
berörd nämnd
när det gäller
förvaltningschef.
Tjänstledighet
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2.6
2.7

LAS 7 §

Uppsägning vid arbetsbrist av
1. förvaltningschef
2. förvaltningsekonom
Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist.

1. Kommundirektör
2. Ekonomichef

2.7.5
2.8

LAS 7
och 1820 §,
AB 33 §

Uppsägning - personliga skäl och avsked
av
1. förvaltningschef
2. förvaltningsekonom
Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl samt
beslut om avsked.

1. Kommundirektör
2. Ekonomichef

Utbildning
1. förvaltningschef
2. förvaltningsekonom
För deltagande i utbildning till en kostnad över 20 000
kronor.
Förbud mot bisyssla
1. förvaltningschef
2. förvaltningsekonom

1. Kommundirektör
2. Ekonomichef

2.8
2.9

2.9
2.10

AB 3
kap 8 §

2.10
2.11

AB 3
kap 10 §

Avstängning
1. förvaltningschef
2. förvaltningsekonom
Beslut om avstängning av förvaltningschef.

1. Kommundirektör
2. Ekonomichef

2.11
2.12

AB 3
kap 11 §

Disciplinpåföljd
1. förvaltningschef
2. förvaltningsekonom
Beslut att utfärda skriftlig varning.

1. Kommundirektör
2. Ekonomichef

Arbetsmiljöansvar
1. förvaltningschefer
2. förvaltningsekonom

1. Kommundirektör
2. Ekonomichef

Avdrag personallönefordran, kvittningsrätt

Personalchef

Förflyttning/omplacering
Beslut om förflyttning/omplacering över förvaltningsgränser.
Överenskommelse
Träffa överenskommelse i samband med skiljande från
tjänst inom Tidaholms kommun, maximalt 12 månader.

Personalchef

Annan kompensation vid förläggning av semester

Personalchef

2.12
2.13
2.13
2.14

2.14
2.15
2.15
2.16
2.16
2.17

Lag om
arbetsgivarens
kvittningsrätt
LAS 7§
AB 6 §
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1. Kommundirektör
2. Ekonomichef

Uppsägning vid
arbetsbrist ska
ske i samråd
med
personal-avdelningen
Uppsägning vid
personliga skäl
och avsked ska
ske i samråd
med personalavdelningen

Beviljande av bisyssla
betraktas som
verkställighet
Beslut om
avstängning ska
ske i samråd
med personalavdelningen
Beslut om
disciplinpåföljd
ska ske i
samråd med
personal-avdelningen

Personalchef

Kompensation
enligt AB § 27
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mom 4 är
verkställighet
2.17
2.18
2.18
2.19
2.19
2.20
2.20
2.21
2.21
2.22

Beslut om särskilda ersättningar och avdrag
Exempelvis för pedagogisk måltid.
Beslut om garantipension

Personalutskott

Beslut om löneförmåner i samband med arbetsskada

Personalchef

Kommundirektör
Beslut om anställningsvillkor, årlig löneöversyn, beviljande av kurser.
Beslut om anställning och entledigande av kommundirektör

KS ordförande

Personalutskott

Arbetsutskott

3. Personalärenden inom kommunledningsförvaltningen
Beslutsnummer
3.1

Lagrum

Ärende/Beslut

Delegat

Anmärkning

LAS 4-6
§§
AB 4-5
§§

Beslut om anställning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Berörd chef1

Anställning ska
ske i samråd
med personalavdelningen

3.2

3.3

LAS 7§

3.4

LAS 7 §

3.5

LAS 7
och 1820 §,
AB 33 §

Ledighet som inte är avtals- eller lagreglerad – inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde
Beslut om ledighet som inte är avtals- eller lagreglerad,
12 månader eller mer.
Omplacering- inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
Beslut om omplacering inom förvaltning.

Berörd chef

Omplacering
ska ske i samråd med personal- avdelningen
Uppsägning vid arbetsbrist- inom kommunstyrelsens Berörd chef
Uppsägning vid
verksamhetsområde
arbetsbrist ska
ske i samråd
Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist.
med personalavdelningen
Uppsägning av personliga skäl och avsked- inom
Berörd chef
Uppsägning vid
kommunstyrelsens verksamhetsområde
personliga skäl
och avsked ska
Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl samt
beslut om avsked.
ske i samråd
1 Chef på kommunledningskontoret, kommundirektör, ekonomichef, personalchef, näringslivschef, kanslichef och IT-chef
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Kommundirektör

Rapporteras till
kommunstyrelsens genom en
månatlig rapport
från lönesystemet.
Tjänstledighet
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med personalavdelningen
3.6

Utbildning – personal inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
För personals deltagande i utbildning till en kostnad över
20 000 kronor.
Förbud mot bisyssla- personal inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Berörd chef

3.7

AB 3
kap 8 §

3.8

AB 3
kap 10 §

Avstängning - personal inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde
Beslut om avstängning av personal.

Berörd chef

3.9

AB 3
kap 11 §

Disciplinpåföljd- personal inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde
Beslut att utfärda skriftlig varning.

Berörd chef

Arbetsmiljöansvar- för personal inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
Organisera styrelsens arbetsmiljöansvar och fullgöra förekommen arbetsuppgift inom respektive verksamhetsområde.

Kommundirektör

3.10

Berörd chef

Beviljande av bisyssla
betraktas som
verkställighet
Beslut om avstängning ska
ske i samråd
med personalavdelningen
Beslut om
disciplinpåföljd
ska ske i
samråd med
personal-avdelningen

4. Personalärenden inom övriga nämnders förvaltningar
Beslutsnummer
4.1

Lagrum

Ärende/Beslut

Delegat

Anmärkning

LAS 4-6
§§
AB 4-5
§§

Beslut om anställning inom annan nämnds verksamhetsområde

Förvaltningschef för respektive förvaltningsområde

Anställning ska
ske i samråd
med personalavdelningen
Förvaltningschef
har möjlighet till
vidare-delegering.

4.2

Ledighet som inte är avtals- eller lagreglerad – inom
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Förvaltnings-

Rapporteras till
kommun-styrelsens
genom en månatlig rapport
från
lönesystemet.
Tjänstledighet
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annan nämnds verksamhetsområde
Beslut om ledighet som inte är avtals- eller lagreglerad,
12 månader eller mer.

chef för respektive förvaltningsområde

Förvaltningschef
har möjlighet till
vidaredelegering.
Omplacering
ska ske i samråd med personal-avdelningen

4.3

LAS 7§

Omplacering- inom annan nämnds verksamhetsområde
Beslut om omplacering inom förvaltning.

Förvaltningschef för respektive förvaltningsområde

4.4

LAS 7 §

Uppsägning vid arbetsbrist- inom annan nämnds
verksamhetsområde
Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Förvaltningschef för respektive förvaltningsområde

Uppsägning vid
arbetsbrist ska
ske i samråd
med personalavdelningen.

4.5

LAS 7
och 1820 §,
AB 33 §

Uppsägning av personliga skäl och avsked- inom annan nämnds verksamhetsområde
Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl samt
beslut om avsked.

Förvaltningschef för respektive förvaltningsområde

Uppsägning vid
personliga skäl
och avsked ska
ske i samråd
med personalavdelningen.

4.7

AB 3
kap 8 §

Utbildning – personal inom annan nämnds verksamhetsområde
För personals deltagande i utbildning till en kostnad över
20 000 kronor.
Förbud mot bisyssla- personal inom annan nämnds
verksamhetsområde

4.8

AB 3
kap 10 §

Förvaltningschef för respektive förvaltningsområde
Förvaltningschef för respektive förvaltningsområde
Förvaltningschef för respektive förvaltningsområde

Förvaltningschef
har möjlighet till
vidaredelegering.
Förvaltningschef
har möjlighet till
vidaredelegering.
Beslut om avstängning ska
ske i samråd
med personalavdelningen.

4.6

Avstängning - personal inom annan nämnds verksamhetsområde
Beslut om avstängning av personal.

Förvaltningschef
har möjlighet till
vidaredelegering.
4.9

AB 3
kap 11 §

Disciplinpåföljd- personal inom annan nämnds verksamhetsområde
Beslut att utfärda skriftlig varning.

Förvaltningschef för respektive förvaltningsområde

Beslut om
disciplinpåföljd
ska ske i samråd med personal-avdelningen
Förvaltningschef
har möjlighet till
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vidare-delegering.

5. Ekonomi
Beslutsnummer
5.1

Ärende/Beslut

Delegat

Beslutattestanter
Ändring och komplettering av beslutattestanter under
året för kommunstyrelsens verksamheter och för balansräkning.
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
Beslut om att nyttja medel ur kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda utgifter med maximalt 50 000 kr per år,
dock max 10 000 kronor per beslut.

Ekonomichef

5.3

Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
Beslut om att nyttja medel ur kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda utgifter med maximalt 500 000 kronor
per år, dock max 100 000 kr per beslut.

Arbetsutskottet

5.4

Försäljning av material och inventarier
Beslut om försäljning av material för ett belopp
uppgående till mellan 25 000 kronor och maximalt
200 000 kronor.

Berörd chef

5.2

Lagrum

KS ordförande

5.5

Upplåning
Beslut om att upplåna respektive konvertera lån inom av
kommunfullmäktige beslutade ramar och i enlighet med
finanspolicyn.

Ekonomichef

5.6

Placeringar av likvida medel
Beslut om placeringar av kommunens likvida medel enligt av fullmäktige antagen finanspolicy.
Placering i donationsfonder
Beslut om placering av medel i donationsfonder.

Ekonomichef

5.7
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Anmärkning

Ekonomichef

Försäljning av
material och inventarier till ett
belopp uppgående till maximalt 25 000 kronor betraktas
som verkställighet.
Försäljning av
material och inventarier ska
ske i samråd
med ekonomiavdelningen
Upplåning via
Kommuninvest
enligt KS gällande beslut firmateckning
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5.8

5.9
5.10
5.11

LOU

Bevilja sponsringsbidrag
Beslut att bevilja sponsringsbidrag ur marknadsföringsbudgeten, i enlighet med av styrelsen antagen riktlinje
för sponsring, till maximalt 10 000 kronor.
Pott för lönepolitisk satsning
Beslut om fördelning av budgeterade medel i gemensam
pott för lönepolitisk satsning.
Bokföringsmässig avskrivning av fordringar
Beslut om avskrivning av osäker fordran.
Inköp av material, varor och tjänster
Beslut om inköp av material, varor och tjänster inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde efter genomförd
direktupphandling och utanför redan gällande avtal till ett
belopp mellan 25 000 kronor och det maximala belopp
för direktupphandling som anges i LOU.

IT-chef

Personalchef
Ekonomichef
Berörd chef eller
inköpssamordnare

Direktupphandling ska genomföras enligt
policy för upphandling och
riktlinje för inköp
och upphandling.
Inköp av
material, varor
och tjänster
inom ramen för
angiven budget
och till ett
belopp om högst
25 000 kronor
betraktas som
verkställighet.

5.12

LOU

Inköp av material, varor och tjänster inom folkhälsoområdet
Beslut om inköp av material, varor och tjänster inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde efter genomförd
direktupphandling och utanför redan gällande avtal till ett
belopp mellan 25 000 kronor och det maximala belopp
för direktupphandling som anges i LOU.

Folkhälsostrateg

Inköp av
material, varor
och tjänster
inom ramen för
angiven budget
och i enlighet
med redan giltigt
avtal betraktas
som verkställighet.
Direktupphandling ska genomföras enligt policy för upphandling och riktlinje
för inköp och
upphandling.
Inköp av
material, varor
och tjänster
inom ramen för
angiven budget
och till ett be-
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lopp om högst
25 000 kronor
betraktas som
verkställighet.

5.13

Beviljande av ansökan om folkhälsomedel
Beslut om beviljande av ansökningar om folkhälsomedel
upp till 25 000 kronor

5.14

Förlängning av avtal
Beslut om förlängning av avtal för inköp av material, varor och tjänster.

Folkhälsostrateg

Berörd chef eller
inköpssamordnare

5.15

LOU

Upphandling- förvaltningsövergripande
Beslut om tilldelning i förvaltningsövergripande upphandlingar enligt vilken kommunens nämnder/förvaltningar
genom avrop kan göra inköp.

Ekonomichef

5.16

LOU

Upphandling- kommunstyrelsen
Beslut om tilldelning i upphandlingar för kommun-styrelsens verksamhetsområde

Ekonomichef
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Inköp av
material, varor
och tjänster
inom ramen för
angiven budget
och i enlighet
med redan giltigt
avtal betraktas
som verkställighet.
Ansökningar
kan endast
beviljas när det
finns pengar
kvar i budget.
Folkhälsostrategen
samråder med
folkhälsorådets
presidie
Direktiv finns i
policy för upphandling och
riktlinje för inköp
och upphandling.
Omfattar inte
avtal som
förlängs
löpande.
Upphandling
ska genom-föras enligt
policy för upphandling och
riktlinje för inköp
och upphandling.
Upphandling
ska genom-föras enligt
policy för upphandling och
riktlinje för inköp
och upp-handling.
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5.17

LOU

Upphandling - förvaltningsövergripande IT och
telefoni
Beslut om tilldelning i förvaltningsövergripande upphandlingar gällande IT och telefoni enligt vilken kommunens
nämnder/förvaltningar genom avrop kan göra inköp.

IT- chef

Upphandling
ska genom-föras enligt
policy för upphandling och
riktlinje för inköp
och upphandling.

Ärende/Beslut

Delegat

Anmärkning

Köp och försäljning av fastighet inom ram av upp till
5 prisbasbelopp
Genom köp, byte, fastighetsbildning eller inlösen förvärva, samt genom försäljning, byte eller fastighetsbildning avhända kommunen fastighet eller fastighetsdel
inom en ram av upp till 5 prisbasbelopp.

Kommundirektör
eller
arbetsutskottet

Försäljning av
kommunal villatomt inom detaljplanelagt område med av
fullmäktige fastställt pris betraktas som verkställighet.

6. Fastighetsärenden
Besluts
nummer
6.1

Lagrum

6.2

Köp och försäljning av fastighet inom ram mellan 5och 10 15 prisbasbelopp
Genom köp, byte, fastighetsbildning eller inlösen förvärva, samt genom försäljning, byte eller fastighetsbildning avhända kommunen fastighet eller fastighetsdel
inom en ram av mellan 5- och 10 15 prisbasbelopp.

Arbetsutskottet

Köp av fastighet
förutsätter ett finansierings-beslut.
För försäljning
av kommunal
villatomt inom
detaljplanelagt
område se anmärkning 6.1

7. Dataskyddsförordningen
Besluts
nummer
7.1
7.2
7.3

Lagrum

Ärende/Beslut

Delegat

Anmärkning

Beslut om att ta ut avgift för att tillhandahålla
information eller att vägra att tillmötesgå begäran om
information
Beslut om registrerads rätt till tillgång till personuppgifter som behandlas
Beslut om rättelse av felaktiga personuppgifter

Kommunjurist

Artikel 12.5

Kommunjurist

Artikel 15

Kommunjurist

Artikel 16
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7.4

Beslut om radering av personuppgifter

Kommunjurist

Artikel 17

7.5

Beslut om rätt till begränsning av behandling av
personuppgifter
Beslut om anmälan till tredje man avseende rättelse
eller radering av personuppgifter och begränsning
av behandling
Beslut om dataportabilitet

Kommunjurist

Artikel 18

Kommunjurist

Artikel 19

Kommunjurist

Artikel 20

Beslut om invändningar mot behandling av personuppgifter
Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal

Kommunjurist

Artikel 21

Den som ingått
huvudavtalet

Artikel 28.3
Se rutin tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal

Beslut om en personuppgiftsincident ska anmälas
eller ej till tillsynsmyndigheten

IT-chef

Artikel 33
Se rutin personuppgiftsincident

Anmärkning

7.6
7.7
7.8
7.9

7.10

8. Övriga förvaltningsspecifika ärenden
Beslutsnummer
8.1

Lagrum

Ärende/Beslut

Delegat

Folkbokföringslagen
(1991:4
81)

Avge yttrande i folkbokföringsärenden

Kommunjurist

Kommunvapen och logotyp
Beslut om tillstånd för externa att använda kommunens
stadsvapen och logotyp
Hemvärnsman
Beslut om yttrande över antagande av hemvärnsman

Kommunikatör

Placering säkerhetsklass
Beslut om placering säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen
Registerkontroll
Beslut om registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen
Vänort
Beslut i vänortsfrågor
Utlandsresor- tjänstemän förutom kommundirektör
Beslut om resor utomlands för tjänstemän

Räddningschef

8.2
8.3

8.4
8.5
8.6
8.7

Hemvärnsförordning
(1997:1
46)
Sl 20 §
Sl 1317 §§
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Kommundirektör

Räddningschef
Arbetsutskottet
Kommundirektör
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8.8
8.9
8.10

Utlandsresor- kommundirektör
Beslut om resor utomlands för kommundirektör
Utlandsresor- förtroendevalda som ej är ledamöter i
arbetsutskottet
Beslut om resor utomlands för förtroendevalda
Utlandsresor- förtroendevalda i arbetsutskottet
Beslut om resor utomlands för förtroendevalda

Kommunstyrelsens ordförande
Arbetsutskottet
Kommunstyrelsen

Undertecknande av handlingar med mera
Ärende/Beslut
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen

Undertecknas
av
Ks ordförande,
vid dennes förfall
Ks vice
ordförande

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsens utskott

Utskottens ordförande, vid
dennes förfall:
Utskottens vice
ordförande

Undertecknande av avtal fattade på delegation –
utskott
Undertecknande av avtal, andra handlingar och skrivelser i övrigt som inte kräver beslut av kommunstyrelsen eller som tjänsteman eller utskott kan besluta
på delegation av kommunstyrelsen.

Utskottens ordförande, vid
dennes förfall:
Utskottens vice
ordförande

Undertecknande av avtal fattade på delegation –
tjänstemän
Undertecknande av avtal, andra handlingar och skrivelser i övrigt som inte kräver beslut av kommunstyrelsen eller som tjänsteman eller utskott kan besluta
på delegation av kommunstyrelsen.
Lån/bankgarantier
Undertecknande av handlingar avseende lån/bankgarantier upptagna enligt delegationsordningen samt
därmed jämförliga handlingar
Ramavtal
Samtliga ramavtal med undantag för sådana som avser inköp av IT och telefoni
Ramavtal IT och telefoni
Ramavtal som avses inköp av IT och telefoni

Den som fattat
beslutet

Ekonomichef

Ekonomichef
och controller
IT- och
informationschef och
controller
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Kontrasigneras av
Kommundirektör eller vid
dennes förfall
ställföreträdande
kommundirektör
Kommundirektör eller vid
dennes förfall
Ställföre-trädande kommundirektör

Anmärkning
Framgår av
reglemente för
kommunstyrelsen § 42
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Förkortningslista lagar och förordningar
AB
FL
KL
LAS
LOU
RB

Allmänna bestämmelser
Förvaltningslagen
Kommunallagen
Lagen om anställningsskydd
Lagen om offentlig upphandling
Rättegångsbalken
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§ 7 Beslut om utvärdering av riktlinje om e-förslag
samt förslag om revidering av riktlinje om e-förslag
KS 2021/397

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna utvärderingen och att
lägga den till handlingarna.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinje om e-förslag i
enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-02 att revidera riktlinje om e-förslag samt att riktlinjen
skulle utvärderas efter ett år. De ändringar som infördes i och med revideringen var följande:
-

Vem som helst får rösta på ett e-förslag och inte endast de som är medborgare i
Tidaholms kommun.
Det infördes en möjlighet för medborgare utan tillgång till digitala verktyg att lämna in
förslag skriftligt via en pappersblankett samt möjlighet att rösta via telefon.
Tidsperioden för hur lång tid det ska ha gått från att ett ärende hanterats politiskt tills att
det får tas upp i ett e-förslag ändrades från 6 månader till 12 månader.

Förvaltningen bedömer att de ändringar som infördes vid den förra revideringen av riktlinje om eförslag är bra och bör vara kvar. Förvaltningen anser att hanteringen av e-förslag fungerar bra och
att förslagen har blivit en känd och etablerad väg för att lämna förslag till politiken.
Förvaltningen anser dock att det finns anledning att se över hur e-förslagen bereds och kommer
väcka frågan om en eventuell revidering av riktlinje om beredning av motioner och e-förslag med
berört/berörda presidie/presidier. Detta kommer hanteras som ett separat ärende om det blir
aktuellt.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Revideringen innebar bland annat en ändring som gör att kommunfullmäktige alltid ska fatta slutligt
beslut om e-förslag. Ändringen i arbetsordningen gör att även riktlinje för e-förslag behöver
revideras för att stämma överens med den nya arbetsordningen.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna utvärderingen och att lägga
den till handlingarna.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinje om e-förslag i
enlighet med upprättat förslag.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse ”Utvärdering av riktlinje om e-förslag samt förslag om revidering av
riktlinje om e-förslag”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-12-20.
Utkast: Riktlinje - E-förslag.
Kommunfullmäktiges beslut § 133/2021 ”Beslut om revidering av arbetsordning för
kommunfullmäktige”, 2021-10-25.
Kommunstyrelsens beslut § 171/2020 ”Beslut om revidering av riktlinje om e-förslag”,
2020-09-02 (ärendenr: 2020/197).
Barnrättsbedömning, 2019-04-26 (ärendenr: 2019/109).

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2021/397
2021-12-20
Handläggare: Sofie Thorsell, Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Utvärdering av riktlinje om eförslag samt förslag om revidering av riktlinje om eförslag
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingen och att lägga den till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutar att revidera riktlinje om e-förslag i enlighet med upprättat
förslag.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-02 att revidera riktlinje om e-förslag samt att riktlinjen
skulle utvärderas efter ett år. De ändringar som infördes i och med revideringen var följande:
-

Vem som helst får rösta på ett e-förslag och inte endast de som är medborgare i
Tidaholms kommun.
Det infördes en möjlighet för medborgare utan tillgång till digitala verktyg att lämna in
förslag skriftligt via en pappersblankett samt möjlighet att rösta via telefon.
Tidsperioden för hur lång tid det ska ha gått från att ett ärende hanterats politiskt tills att
det får tas upp i ett e-förslag ändrades från 6 månader till 12 månader.

Utredning
E-förslag lanserades som ”Tidaholmsförslag” på kommunens hemsida 2019-11-01.
Sedan lanseringen har det kommit in totalt 32 förslag som har bedömts i enlighet med
bestämmelserna i riktlinjen.
Åtta av förslagen har inte publicerats. Fem av förslagen avvisades eftersom de inte låg inom
kommunfullmäktiges ansvarsområde, två avvisades eftersom det hade fattats beslut i frågan under
föregående tolv månader och ett avvisades eftersom personen som lämnat in förslaget inte var
medborgare i Tidaholms kommun.
Elva förslag är arkiverade på grund av att de inte nådde upp till de 50 röster som krävs.
Sex förslag är arkiverade efter att ha behandlats politiskt men fått avslag i den beslutande
instansen och genomförs därför inte.
Fem förslag har fått mer än 50 röster och är under politisk beredning.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Två förslag ligger ute på hemsidan och samlar röster.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det har kommit in 13 nya Tidaholmsförslag sedan
den förra utvärderingen gjordes för knappt ett och ett halvt år sedan. Av dessa har fem förslag fått
tillräckligt många röster för att behandlas politiskt. Förvaltningen gör bedömningen att ändringen i
riktlinjen om att låta vem som helst få rösta på ett förslag, oavsett om personen är medborgare i
Tidaholms kommun eller inte, inte har gjort att mängden förslag som har lämnats över till
politiken har ökat markant. Däremot har ändringen förenklat administrationen av förslagen och
minskat den manuella hanteringen avsevärt vilket gör att förvaltningen bedömer att ändringen är
bra och bör vara kvar.
Förvaltningen konstaterar att ingen person har valt att använda möjligheten att lämna in förslag
skriftligt via en pappersblankett eller möjligheten att rösta via telefon. Förvaltningen bedömer
dock att det är bra att möjligheten finns kvar även fortsättningsvis.
Förlängningen av tidsperioden från sex månader till tolv månader har inte inneburit att något
förslag har avvisats. De två förslag som står som avvisade på grund av att det hade fattats beslut i
frågan under föregående tolv månader avvisades redan innan den förra utvärderingen gjordes när
tidsperioden fortfarande var sex månader. Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att även
fortsättningsvis ha kvar tolv månader.
2021-10-25 beslutade kommunfullmäktige om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Revideringen innebar bland annat en ändring som gör att kommunfullmäktige alltid ska fatta slutligt
beslut om e-förslag. Ändringen i arbetsordningen gör att även riktlinje för e-förslag behöver
revideras för att stämma överens med den nya arbetsordningen. De föreslagna ändringarna är
markerade med färg i utkastet till ny riktlinje. Grön färg anger text som föreslås att läggas till och
röd färg anger text som föreslås att tas bort.
Förvaltningen anser att hanteringen av e-förslag fungerar bra. Förslag lämnas in löpande trots att
inga större informationsinsatser har gjorts sedan lanseringen vilket, enligt förvaltningen, tyder på
att e-förslagen har blivit en känd och etablerad väg för att lämna förslag till politiken.
Förvaltningen har dock identifierat att många e-förslag handlar om investeringar av olika slag.
Kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag anger hur förslagen ska
beredas och hur förslag till beslut ska lämnas. Som riktlinjen är utformad i dagsläget faller nästan
alla förslag om investeringar direkt oavsett vad förslagen handlar om. Detta eftersom riktlinjen
anger att en beredande instans som inte kan prioritera förslaget inom given ekonomisk ram ska
föreslå beslutande instans att avslå förslaget. Som kommunens budgetmodell är uppbyggd finns det
inga pengar ute i verksamheterna för oväntade investeringar och det är inte heller möjligt att äska
pengar hos kommunstyrelsen. Dessutom har kommunens ekonomi varit ansträngd de senaste
åren och prognosen visar att kommande år också kommer medföra en ansträngd ekonomi.
Förvaltningen anser att det är tråkigt om förslag som lämnas in avslås direkt enbart av anledningen
att det inte finns pengar budgeterade i dagsläget. En sådan hantering riskerar att skicka signaler till
medborgarna om att det är meningslöst att komma med e-förslag till politiken eftersom dessa
nästintill slentrianmässigt avslås direkt. Detta kan skapa en negativ upplevelse för förslagslämnaren
samt sänka förtroendet för Tidaholmsförslaget. Med anledning av detta anser förvaltningen att det

tidaholm.se
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finns anledning att se över riktlinje för beredning av motioner och e-förslag och överväga om det
finns möjlighet att göra ändringar för att skapa förutsättningar för ett mer långsiktigt
ställningstagande kring förslag på investeringar. Förvaltningen anser att det vore önskvärt om ett
förslag som kanske inte är genomförbart direkt men som politiken ändå bedömer som intressant
kan tas med i planeringen på längre sikt. Detta skulle göra att bedömningen av e-förslag skulle
skifta fokus från att enbart handla om ekonomi till att i större utsträckning handla om det faktiska
förslaget. Förvaltningen kommer föra dialog med kommunfullmäktiges och/eller
kommunstyrelsens presidie om en eventuell revidering av riktlinjen. Om presidiet/erna anser att
det bör göras en revidering kommer det att väckas som ett separat ärende.

Barnrättsbedömning
Förvaltningen bedömer att barnrättsbedömningen som gjordes i samband med att riktlinje om
e-förslag antogs fortfarande är aktuell i stort.

Utredningens slutsatser
Förvaltningen bedömer att de ändringar som infördes vid den förra revideringen av riktlinje om eförslag är bra och bör vara kvar. Förvaltningen anser att hanteringen av e-förslag fungerar bra och
att förslagen har blivit en känd och etablerad väg för att lämna förslag till politiken.
Förvaltningen anser dock att det finns anledning att se över hur e-förslagen bereds och kommer
väcka frågan om en eventuell revidering av riktlinje om beredning av motioner och e-förslag med
berört/berörda presidie/presidier. Detta kommer hanteras som ett separat ärende om det blir
aktuellt.

Beslutsunderlag





Utkast: Riktlinje - E-förslag.
Kommunfullmäktiges beslut § 133/2021 ”Beslut om revidering av arbetsordning för
kommunfullmäktige”, 2021-10-25.
Kommunstyrelsens beslut § 171/2020 ”Beslut om revidering av riktlinje om e-förslag”,
2020-09-02 (ärendenr: 2020/197).
Barnrättsbedömning, 2019-04-26 (ärendenr: 2019/109).
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Syfte
Syftet med att erbjuda allmänheten möjligheten att lämna e-förslag (elektroniskt förslag) är att stärka
demokratins betydelse och ge allmänheten chans att engagera sig. E-förslagen ger de förtroendevalda
ökad kunskap om, och förståelse för, vad som engagerar allmänheten.

Vad är e-förslag
Ett e-förslag är ett förslag från en individ som bedöms röra en fråga av allmänt intresse inom
fullmäktiges ansvarsområde. E-förslaget publiceras på kommunens hemsida där andra kan föra dialog
om, och stödja, e-förslaget genom att rösta på det. Om e-förslaget når tillräckligt många röster väcks
det som ett ärende och hanteras av fullmäktige.

Vem kan lämna e-förslag
Medborgare i Tidaholms kommun kan lämna e-förslag. Det finns ingen åldersbegränsning vilket
innebär att barn och ungdomar också kan skicka in e-förslag.
E-förslag ska lämnas av en enskild individ, det finns inte möjlighet att lämna in e-förslag som grupp.
Juridiska personer såsom företag, ideella organisationer och föreningar kan inte lämna e-förslag.

Vem kan rösta på e-förslag
Alla som är intresserade av Tidaholms kommuns utveckling kan rösta på och kommentera e-förslag,
såväl medborgare i Tidaholms kommun som andra.
Det finns ingen åldersbegränsning vilket innebär att barn och unga också kan rösta på och
kommentera e-förslag.
Det går endast att rösta på ett e-förslag en gång per person.

Skapa konto
För att kunna lämna eller rösta på ett e-förslag behöver personen först skapa ett konto på
kommunens hemsida och lämna följande uppgifter:
•
•
•
•

Namn
E-postadress
Adress
Telefonnummer

Den som inte har tillgång till digitala verktyg och/eller inte har en e-postadress kan få hjälp att lämna
och rösta på e-förslag av kommunens tjänstepersoner.

Granskning
Varje e-förslag granskas av en tjänsteperson innan det publiceras på hemsidan. E-förslaget ska röra en
fråga av allmänt intresse och ligga inom fullmäktiges ansvarsområde.
E-förslaget publiceras inte om det:
•

Strider mot gällande lagstiftning, är diskriminerande eller på annat sätt olämpligt.
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•
•
•
•
•
•
•

Inte berör kommunens verksamhet.
Gäller myndighetsutövning mot enskild.
Rör enskilda ärenden eller kan härledas till enskilda personer.
Är snarlikt ett annat e-förslag som har lämnats in under de senaste sex månaderna.
Har fattats beslut i frågan under de senaste tolv månaderna av fullmäktige, kommunstyrelse
eller nämnd.
Innehåller flera olika frågor i samma e-förslag.
Är oläsligt eller otydligt.

E-förslag som inte godkänns avvisas och förslagslämnaren underrättas om anledningen till avvisningen.
Om det endast krävs en mindre justering för att e-förslaget ska kunna publiceras kan e-förslaget
justeras i dialog med förslagslämnaren.

Publicering
Godkända e-förslag publiceras på hemsidan och ligger aktiva för dialog och omröstning under 90
dagar. Därefter arkiveras alla e-förslag, både de som har fått tillräckligt många röster och de som inte
fått det, i ett sökbart arkiv på hemsidan. Arkiveringen innebär att e-förslaget fortfarande går att läsa
och att antalet stödjande röster redogörs för, det går dock inte längre att stödja e-förslaget.
Samtliga kommentarer granskas innan de publiceras. Namn på såväl förslagslämnare som röstare
publiceras på hemsidan.

Politisk hantering av e-förslag
E-förslag som får minst 50 röster under de 90 dagar som följer efter att e-förslaget har publicerats
ska väckas som ett ärende och hanteras av fullmäktige. Så snart e-förslaget har fått minst 50 röster
ska fullmäktige avgöra, efter beredning, om fullmäktige ska besluta om det eller om e-förslaget ska
lämnas till kommunstyrelse eller nämnd för beredning och beslut. det anmälas till fullmäktige som
skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för beredning. När ärendet är berett ska det komma
tillbaka till kommunfullmäktige som fattar beslut om förslaget.
Den som har väckt ett ärende genom e-förslag har rätt att presentera sitt e-förslag för fullmäktige
när det anmäls till fullmäktige. ska fatta beslut om hur e-förslaget ska beredas. Förslagslämnaren ska
även underrättas om vilken instans som ska besluta i ärendet. Förslagslämnaren bör slutligen ges
möjlighet att yttra sig i ärendet vid sammanträdet då e-förslaget ska avgöras och ska i sådant fall
underrättas om tid och plats för sammanträdet.
E-förslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att ärendet anmäldes till
fullmäktige fattar beslut om hur förslaget ska beredas.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de e-förslag som har fått tillräckligt många röster
men inte beretts färdigt. Kommunstyrelsen ska även redovisa fattade beslut i de e-förslag som har
överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för beredning och beslut, så länge det finns sådana
förslag kvar under beredning. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april
och oktober.
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§ 11 Beslut om förstudie kring samverkan inom IT
med Skövde Kommun
KS 2022/56

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att genomföra en förstudie kring
fördjupad samverkan inom IT-området med Skövde kommun under våren 2022.

Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommunledningsgrupp samt förvaltningarna har analyserat kommunens digitalisering
(SKR e-blomlådan). Fortsatta analyser av kommunens digitala förmågor visar på att finns stora
fördelar med en samverkan inom framförallt IT- område.
Ambitionen är att bygga vidare och utveckla organisationens förmåga att tillvarata digitaliseringens
möjligheter. Analysen visar även att det finns risker med en mindre organisation, exempelvis att
inte hänga med i den framtida utvecklingen och svårigheter att lösa den långsiktiga kompetensförsörjningen inom IT-området.
Det främsta motivet till att genomföra denna förstudie är att det i Skaraborg finns en tydlig
inriktning mot samverkan, med gemensam systemförvaltning och drift av gemensamma IT-system.
Utifrån inriktningen med gemensam systemförvaltning så behöver ett antal tekniska och
organisatoriska frågeställningar klargöras. Dessa frågeställningar inkluderas i förstudien.
Tidaholms kommun har idag ett etablerat samarbete med Falköpings kommun, där kommunerna
delar på de gemensamma systemen e-arkiv samt MDM (manageringssystem för mobila enheter).
Denna nuvarande samverkan inkluderas i förstudien.
Tidaholms kommun har även ett etablerat samarbete med Tidaholms Energi, där kommunen
levererar flera IT-tjänster samt TEAB levererar kommunikationstjänster via fiber. I förstudien
kommer området kommunikationstjänster enbart kartläggas med syfte att säkerställa att det finns
förutsättningar att fortsatt leverera tjänster. Övriga IT-tjänster tillhandahålls till bolaget utifrån
behov. Om det blir aktuellt i ett senare skede så tecknar bolaget eget avtal för dessa tjänster.
Syftet med förstudien är att redovisa effekterna av ett fördjupat samarbete mellan Tidaholms
kommun och Skövde kommun. Samt ta fram ett underlag till Tidaholms kommun för att kunna
fatta beslut kring huruvida kommunen ska gå vidare med ett fördjupat projekt för samverkan inom
IT-området.
Förstudien ska kartlägga förutsättningarna för ett tänkt samarbete, analysera förvaltningarnas
behov av verksamhetsutveckling med stöd av IT samt mäta kommunens digitala mognad.
Förstudien ska ge förslag på vilka områden som samverkan ger störst nytta samt i vilken ordning
och takt dessa kan införas.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-26
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Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens besluta att genomföra en förstudie kring
fördjupad samverkan inom IT-området med Skövde kommun under våren 2022.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie kring samverkan inom IT med Skövde kommun”, ITchef David Olsson, 2021-12-30.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: 2022/56
2021-12-30
Handläggare: David Olsson, IT-chef

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Beslut om förstudie kring
samverkan inom IT med Skövde Kommun
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsens beslutar att genomföra en förstudie kring fördjupad samverkan inom
IT-området med Skövde kommun under våren 2022.

Ärendet
Förstudien ska kartlägga förutsättningarna för ett tänkt samarbete, analysera förvaltningarnas
behov av verksamhetsutveckling med stöd av IT samt mäta kommunens digitala mognad.
Förstudien ska ge förslag på vilka områden som samverkan ger störst nytta samt i vilken ordning
och takt dessa kan införas.

Utredning
Tidaholms kommunledningsgrupp samt förvaltningarna har analyserat kommunens digitalisering
(SKR e-blomlådan). Fortsatta analyser av kommunens digitala förmågor visar på att finns stora
fördelar med en samverkan inom framförallt IT- område.
Ambitionen är att bygga vidare och utveckla organisationens förmåga att tillvarata digitaliseringens
möjligheter. Analysen visar även att det finns risker med en mindre organisation, exempelvis att
inte hänga med i den framtida utvecklingen och svårigheter att lösa den långsiktiga kompetensförsörjningen inom IT-området.
Det främsta motivet till att genomföra denna förstudie är att det i Skaraborg finns en tydlig
inriktning mot samverkan, med gemensam systemförvaltning och drift av gemensamma IT-system.
Utifrån inriktningen med gemensam systemförvaltning så behöver ett antal tekniska och
organisatoriska frågeställningar klargöras. Dessa frågeställningar inkluderas i förstudien.
Tidaholms kommun har idag ett etablerat samarbete med Falköpings kommun, där kommunerna
delar på de gemensamma systemen e-arkiv samt MDM (manageringssystem för mobila enheter).
Denna nuvarande samverkan inkluderas i förstudien.
Tidaholms kommun har även ett etablerat samarbete med Tidaholms Energi, där kommunen
levererar flera IT-tjänster samt TEAB levererar kommunikationstjänster via fiber. I förstudien
kommer området kommunikationstjänster enbart kartläggas med syfte att säkerställa att det finns
förutsättningar att fortsatt leverera tjänster. Övriga IT-tjänster tillhandahålls till bolaget utifrån
behov. Om det blir aktuellt i ett senare skede så tecknar bolaget eget avtal för dessa tjänster.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. Däremot kan förstudien leda till ett
införandeprojekt inom olika samverkansområden, för dessa områden bör barnrättsbedömningar
genomföras separat.

Utredningens slutsatser
Syftet med förstudien är att redovisa effekterna av ett fördjupat samarbete mellan Tidaholms
kommun och Skövde kommun. Samt ta fram ett underlag till Tidaholms kommun för att kunna
fatta beslut kring huruvida kommunen ska gå vidare med ett fördjupat projekt för samverkan inom
IT-området.

Sändlista
Kommunstyrelsen
TEAB

Upplysningar
Förstudien genomförs med interna resurser inom befintlig tilldelad budget.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2021/285
2022-01-28
Handläggare: Jenny Beckman, Kommunjurist

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse- Beslut om yttrande i mål gällande
överklagande av beslut om revidering av
områdesbestämmelser för Hellidsberget (mål nr P
5185-21)
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt förvaltningens förslag.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att anta upprättat förslag till områdesbestämmelser för
Hellidsberget.
Därefter har beslutet överklagats. Med anledning av överklagandet har Vänersborgs tingsrätt
förelagt kommunen att lämna in ett skriftligt svar till domstolen och ange om kommunen går med
på eller motsätter sig det som begärs i överklagandet. Domstolen har beviljat anstånd med att
inkomma med yttrandet till den 11 februari 2022.
Planarkitekt Marie Bengtzon har tagit fram ett förslag till yttrande till domstolen. Fullmäktige har
delegerat till kommunstyrelsen att besluta om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa
inte är av principiell betydelse eller när yttrandet inte hinner behandlas av fullmäktige (7 § sista
punkten kommunstyrelsens reglemente). Kommunstyrelsen kan därmed besluta om yttrandet.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag







Yttrande i mål nr P 5185-21, 2022-01-20.
Föreläggande från Vänersborgs tingsrätt i mål P 5185-21, 2022-01-17.
Kommunfullmäktiges beslut § 164/2022 ”Beslut om revidering av områdesbestämmelser
för Hellidsberget”, 2022-11-29.
Plankarta – Revidering av områdesbestämmelser för Hellidsberget, antagandehandling,
2021-08-10.
Planbeskrivning - Revidering av områdesbestämmelser för Hellidsberget,
antagandehandling, 2021-08-10.
Granskningsutlåtande, 2021-08-10.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Sändlista
Vänersborgs tingsrätt
Samhällsbyggnadsnämnd

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Yttrande
Ärendenummer: KS 2021/285
2022-01-20
Handläggare: Marie Bengtzon, Planarkitekt

Vänersborgs Tingsrätt

Yttrande i mål nr P 5185-21
Tidaholms kommun vidhåller antagandet av upprättade handlingar gällande områdesbestämmelser
för Hellidsberget.
Motivering:
Som tidigare angetts under planprocessen så är intentionerna med revideringen av
områdesbestämmelserna att dessa ska bli tydligare samt skapa ett starkare skydd för det
tätortsnära grönområdet på Hellidsberget, i linje med Tidaholms kommuns översiktsplan 2030. De
delar av Hellidsberget som nyttjas frekvent av allmänheten, med bland annat motionsspår, skidspår
och strövområden ges bestämmelse om Tätortsnära grönområde. De delar där kommunen i
revideringen tillåter bebyggelse (även ny tillkommande bebyggelse) men där kommunen vill kunna
styra utbyggnaden skarpare i bygglovsprocessen ges bestämmelsen om utökad bygglovsplikt. Ett
viktigt steg i tydliggörandet har varit att granska och revidera gränserna för
områdesbestämmelserna, så att dessa appliceras för ytor som faktiskt bör styras med stöd enligt
Plan- och Bygglag. Detta till skillnad får de tidigare områdesbestämmelser från 1990, där gränsen
schematiskt drogs i bergets sluttning utan noga hänsyn till fastighetsgränser eller befintlig
bebyggelse.
För fastigheten Dalslund 1:3 innebär revideringen av områdesbestämmelserna ingen ändring från
föregående, då fastigheten alltid varit så kallat ”undantagen”. Ett antal fastigheter inom området
var redan när bestämmelserna upprättades 1990 permanenta bostäder, och undantogs därmed
helt från bestämmelserna. Kommunens mark i direkt anslutning till berörd fastighet omfattades
däremot av de tidigare områdesbestämmelserna, men har i det nya förslaget reviderats för att inte
ingå. Detta då bedömningen görs att det inte bör ingå i mark som klassas som ”tätortsnära
grönområde” enligt tidigare definition. Kommunen vidhåller bedömningen och den gränsdragning
som gjorts.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

FÖRELÄGGANDE

Aktbilaga 5
Mål nr P 5185-21
R4

2022-01-17

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm

Parter: Håkan Engström ./. Tidaholms kommun
Målet gäller: överklagande av Tidaholms kommuns beslut 2021-11-29, dnr 2021/285,
gällande beslut om revidering av områdesbestämmelser för Hellidsberget i Tidaholms
kommun
Domstolen handlägger ovanstående mål. De handlingar som inlett målet finns bifogade.
Svara i målet

Lämna in ett skriftligt svar till domstolen och tala om ifall ni går med på eller motsätter er det
som begärs i handlingarna. Om ni motsätter er – förklara varför.
Vill ni lägga fram några bevis ska ni tala om det. Förklara vad ni vill visa med varje bevis.
Skicka in de skriftliga bevis som inte redan finns i målet. Om ni begär förhör med vittnen ska
ni lämna deras namn samt adress, e-post och telefon.
Svara i tid

Domstolen måste ha ert svar senast den 7 februari 2022. Om ni inte svarar kan målet ändå
komma att avgöras.
När ni skickar in svaret

Skicka gärna in handlingar i målet med e-post, helst i PDF-format. Om ni vill skicka dem på
ett säkert sätt kan ni göra det via www.domstol.se/kontaktformular. För handlingar som ska
signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling.
Uppge ert namn, målnummer P 5185-21 och det telefonnummer som ni kan nås på. Lämna
också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post.
Har ni frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 0521- 27 03 06.
Valentina Juric
Bifogade handlingar: aktbilaga 1, 4

Dok.Id 550282
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöksadress
Hamngatan 6
Telefon
0521-27 02 00

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Postadress
Box 1070
462 28 Vänersborg
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E-post
mmd.vanersborg@dom.se
Webbplats
www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

Dok.Id 550282

Mål P 5185-21
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
R4
INKOM: 2021-12-17
MÅLNR: P 5185-21
AKTBIL: 1
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Kontaktformulär för att skicka säker e-post
Kontaktinformation

1/
1

Vilken domstol önskar du kontakta? *

Vänersborgs Tingsrätt

Ditt ärende? *

Pågående mål

Ange målnummer (ex. B1023-15)

P 5185-21 R4

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
R4

Alternativt ange organisationsnr, personnr, avslutandedatum eller beskriv vad målet handlar om.

INKOM: 2021-12-29
MÅLNR: P 5185-21
AKTBIL: 4

19640609-6039
Avser överklagande av Tidaholms Kommuns beslut 2021-11-29, dnr
2021/285, gällande beslut om revidering av områdesbestämmelser för
Hellidsberget i Tidaholms kommun
Kontaktar som
Myndighet/Organisation
Privatperson
Förnamn *

Håkan

Efternamn *

Engström

Adress

Agnetorp Dälden 2

Din e-postadress (endast en) *

hakan.engstrom@lfr.se

Telefonnummer (lämpligen direktnr)

0708717078

Meddelande

Enligt brev från er återkommer jag med följande tillägg till överklagande
av nya områdesbestämmelser för Hellidsberget med diarienummer
SBN 2019-877. I denna komplettering utgår jag ifrån att ni har samtliga
relevanta dokument med synpunkter och svar i granskningsförfarandet.
Jag vill inleda med att överklagandet består av två delar, där den första
är ur ett allmänintresse för kommunens invånare och den kanske
viktigaste delen.
Det norra området som finns med och är markerat i bifogade dokument
är ett område med stora naturvärden som vi (undertecknad och övriga
fastighetsägare i nära anslutning till området) vi vill se ska fortsatt vara
till glädje och rekreation för allmänheten. Det finns också fornminne i
form av hålväg som bör bevaras. 2015 tog kommunen beslut om att
inte tillskapa tomter i det aktuella området och det noterades särskilt att
"det i området finns värdefull natur som beskrivs i
lövskogsinventeringen och att målsättningen är att dessa områden ska
arbetas in i naturvårdsprogrammet." Nu väljer man att bortse från
tidigare beslut, vilket är ytterst märkligt. Det vi motsätter oss i detta är
att man tar beslutet att inte klassa området som tätortsnära
grönområde och i stället klassar det som område med utökad
bygglovsplikt innan man gjort noggranna kartläggningar av, som man
anger i sin kommentar, djur- och naturliv, utredning av påverkan på
landskapet och det allmänna intresset av området.
Den andra delen är den direkt påverkande delen berör närmiljön för
fastigheterna Dalslund 1:2,1:3,3:1,1:6 och 1:4. Det handlar i detta fall
inte om någon verksamhet, utan snarare en framtida eventuell
bebyggelse (markerat i detaljskissen). Det skulle få ett direkt förfulande
av området och dessutom en insyn in i befintliga fastigheter eftersom
höjdskillnaden innebär att eventuell bebyggelse kommer ligga högre än
de befintliga fastigheterna. Sammantaget kan det få en negativ
ekonomisk konsekvens på värdet av befintliga fastigheter. Även här
anser vi att en utökad utredning enligt ovan samt en genomgående
kostnadskonsekvens för att överhuvudtaget överväga att bebygga
området bör ske i rätt ordning innan man tar det beslut man gjort.
Vi yrkar av dessa anledningar att beslutet att klassa området som
utökad bygglovsplikt ändras till att klassa området som tätortsnära
naturområde.

Bifoga filer (sammanlagt max 20 MB)

Översiktsiktskarta hela planområdet.pdf (63 KiB)
Berörda fastigheter.pdf (745 KiB)
© 1999 - 2021 SSH Deltagon. All rights reserved.

29.12.2021 10:16 CET
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-29

Kommunfullmäktige

2021/285

§ 164 Beslut om revidering av områdesbestämmelser för
Hellidsberget
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till
områdesbestämmelser för Hellidsberget.
Sammanfattning av ärendet
Det framgår av samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 109/2021, att nämnden
har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att revidera
områdesbestämmelserna för Hellidsberget. Bestämmelserna upprättades år
1990.
Enligt tjänsteskrivelsen som ligger till grund för ärendet i nämnden är syftet
med revideringen att freda ett begränsat område på Hellidsberget för friluftsliv
och tätortsnära grönområde i enlighet med intentionerna i den kommande
översiktsplanen. Detta genom att begränsa nybyggnationer av bostadshus
inom ett begränsat område som samtidigt ges bestämmelsen ”Tätortsnära
grönområde”. Syftet är även att genom utökad bygglovsplikt få insyn i, och
styra, den tillkommande bebyggelsen inom ett område som berör en större del
av Hellidsberget med befintlig karaktärsfull bostadsbebyggelse.
Områdesbestämmelser upprättas enligt plan- och bygglagen (2010:900) och
genomförs med ett utökat förfarande.
Upprättade handlingar har hållits tillgängliga för både samråd och granskning.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna upprättade handlingar
till reviderade områdesbestämmelser för Hellidsberget samt att föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag till
beslut.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
upprättat förslag till områdesbestämmelser för Hellidsberget.
- Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 246/2021 ”Beslut om revidering av
områdesbestämmelser för Hellidsberget”, 2021-11-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av områdesbestämmelser för
Hellidsberget”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-10-07.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 109/2021 ”Beslut om antagande
av reviderade områdesbestämmelser för Hellidsberget”, 2021-08-26.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-29

Kommunfullmäktige

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av reviderade
områdesbestämmelser för Hellidsberget”, planarkitekt Marie Bengtzon,
2021-08-10.
✓ Plankarta – Revidering av områdesbestämmelser för Hellidsberget,
antagandehandling, 2021-08-10.
✓ Planbeskrivning - Revidering av områdesbestämmelser för
Hellidsberget, antagandehandling, 2021-08-10.
✓ Granskningsutlåtande, 2021-08-10.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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INLEDNING

Områdesbestämmelser upprättas enligt den planprocess som styrs av plan- och bygglagen (PBL
2010:900).
PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) 4 KAP 41-43 §§ 41§ Kommunen får anta
områdesbestämmelser för att i vissa avseenden reglera begränsade områden av kommunen som
inte omfattas av en detaljplan. Områdesbestämmelser är ett planinstrument som kan användas
för att säkerställa syften i kommunens översiktsplan. Bestämmelserna används exempelvis för
att reglera bebyggelsens utformning i värdefulla kulturmiljöer.

HANDLINGAR

Handlingar: 1. Plankarta
2. Beskrivning
3. Fastighetsförteckning
Bilaga 1 – Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kartan med bestämmelser är juridiskt bindande och utgör underlag vid bygglovgivning.
Beskrivningen ska underlätta förståelsen av kartan och ge vägledning vid bygglovgivning och
tillstånd. Beskrivningen är inte juridiskt bindande. Fastighetsförteckning finns tillgänglig på
samhällsbyggnadskontoret.

PROCESS

Områdesbestämmelserna hanteras normalt med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Då
områdesbestämmelserna bedöms ha stort allmänt intresse samt påverkar en större grupp
invånare och föreningar görs bedömningen att de bör genomföras enligt ett utökat förfarande,
vilket innebär samråd och granskning innan planen slutligen antas i kommunfullmäktige.
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BESTÄMMELSERNAS SYFTE OCH BAKRUND

Områdesbestämmelsernas syfte är att freda ett begränsat område på Hellidsberget för friluftsliv
och tätortsnära grönområde, i enlighet med intentionerna i ÖP2030, översiktsplan för Tidaholms
kommun, genom att motverka nybyggnationer av bostadshus. Syftet är även att genom utökad
bygglovsplikt, få insyn i och styra den tillkommande bebyggelsen inom ett område som berör en
stor del av Hellidsberget.
Planförslaget innefattar:
• Område 1, Tätortsnära Grönområde – ingen tillkommande bebyggelse för bostadshus.
• Område 2, Utökad Bygglovsplikt – Utökad bygglovsplikt för samtliga tillkommande
byggnader.

BEBYGGELSE

Inom område 1 återfinns endast byggnader för det allmänna behovet (transformator- och
pumpstationer) samt föreningslokaler kopplat till turism, motion och friluftsliv. Inom område 2
återfinns ett femtiotal fastigheter med såväl bostadshus, fritidshus, och verksamheter.

BAKGRUND

År 1990 upprättades områdesbestämmelser för Hellidsberget i syfte att motverka permanent
bosättning i fritidshus samt för att skydda den befintliga natur- och bebyggelsemiljön. Genom
åren har dock många av husen konverterats till permanentbostäder. Endast fem av husen
bedöms idag fortfarande nyttjas som rena fritidshus. Om- och utbyggnationer har även gjorts på
merparten av bostadshusen, som strider mot områdesbestämmelsernas intentioner om max 75
kvm bruttoarea. Områdesbestämmelserna anses därmed ha frångått sitt syfte, och en revidering
i linje med nya utpekade mål görs för att kontrollera men inte motverka bostadsbebyggelse.

Tidaholms
tätort
PLANOMRÅDET

Planområdets ungefärliga läge i förhållande till Hellidsberget och Tidaholms tätort.
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FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB

Tidaholms kommun bedömer att upprättandet av dessa områdesbestämmelser inte innebär en
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL och miljöbalken, därmed behöver en
miljökonsekvensbeskrivning inte tas fram. Se bilaga 1 - undersökning om betydande
miljöpåverkan.

PLANDATA

Läge och areal
Planområdet omfattar ca 3470000 m² (347 ha) och är beläget på Hellidsberget i direkt
anslutning till Tidaholms tätorts östra del. Inom området återfinns Tidaholms största samlade
motionsanläggning med flertalet aktiva idrottsföreningar och hundratals aktiva utövande
motionärer dagligen. Förutom motionsspår i olika distanser utövas cykling/MTB, orientering
och vintertid skidåkning (längd och utförsåkning).
Markägoförhållanden
Tidaholms kommun och Svea Skog äger sammanlagt omkring hälften av hela planområdets yta
(hela område 1). Resterande delar är i enskild ägo.
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Illustration över markägoförhällanden för planområdet. Grönt markerat område ägs av Svea Skog. Blå markerat
område ägs av Tidaholms kommun och gula områden utgörs av privata fastighetsägare.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Områdesbestämmelser för Hellidsberget 1990.
År 1990 upprättades på uppdrag av dåvarande Byggnadsnämnden områdesbestämmelser för
Hellidsberget. Anledningen var att byggnadsnämnden ansåg sig behöva ett styrmedel för att
motverka alltför stora tillbyggnader av fritidshus, och därmed motverka en icke önskvärd
permanentbosättning. Det ansågs också viktigt att kunna påverka utformning och placering av
lantbrukets ekonomibyggnader, med hänsyn till den känsliga natur- och bebyggelsemiljön.
Områdesbestämmelserna föreslås ersättas i sin helhet av detta planförslag.
ÖP 2030 - Översiktsplan för Tidaholms kommun
En ny översiktsplan för Tidaholms kommun, ”ÖP 2030”, är under upparbetande, vilken väntas
antas av kommunfullmäktige hösten 2021. I översiktsplanen pekas Hellidsberget ut som ett
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tätortsnära grönområde och en viktig plats för rekreation och friluftsliv. Området ska vara en
del av tätortens framtida struktur och tillgängliggöras för Tidaholms invånare. Ett av
ställningstaganden i översiktsplanen är även att ”Kommunen ska fortsätta medverka till
utvecklingen av turism, kultur och friluftsliv på Hellidsberget”.
Kommunala beslut i övrigt
Samhällsbyggnadsnämnden fick 2019-10-30 en skrivelse från boende inom området för
områdesbestämmelserna, vilka ifrågasatte bestämmelsernas funktion och syfte. De önskade att
kommunen skulle se över områdesbestämmelserna på Hellidsberget för att alla boende ska få
samma förutsättningar för sina fastigheter när det gäller byggrätt. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutade därefter att revidera gällande områdesbestämmelser för Hellidsberget, SBN 2020-0423 §59. Upprättade handlingar hölls 2021-04-12 till och med 2021-05-16 tillgängliga för
samråd samt 2021-06-28 till och med 2021-08-01 tillgängliga för granskning.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

NATUR, MARK OCH VEGETATION
Hellidsberget är till större delen bevuxet med barrskog, men mindre lövskogspartier
förekommer också. Inom området förekommer en relativt stor mängd trädarter, som normalt ej
ingår i den svenska naturen. Träden härstammar från frön som von Essen satt ut i slutet av
1800-talet.
Den öppna marken är i huvudsak koncentrerad till bergets mellersta och sydöstra delar och
består av relativt små åkerområden. Hellidsberget har branta sluttningar, är även i övrigt
kuperat och uppvisar en varierad och tilltalande landskapsbild.

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

På Hellidsberget finns flertalet
motionsspår från en till tio kilometer som
utgår från motionsanläggningen vid
Sisustugan som drivs av föreningen SOKSisu. Sisustugan är en samlingspunkt för
motions- och fritidsaktiviteter, med
omklädningsrum, bastu, föreningslokal
mm. Vintertid prepareras flertalet av dessa
motionsspår till längdskidspår. På
nordvästra sluttningen av Hellidsberget
finns även en skidbacke som vintertid
pistas för utförsåkning. På toppen av
skidbacken återfinns Bergshyddan, en
värmestuga som fungerar som
samlingspunkt under skidsäsongen.
Tätortsnära grönområde
Regeringen fastställde 2012 tio mål
Karta över motionsspår samt Sok/SISU:s
gällande friluftsliv, som i stort handlar
motionsanläggning vid Sisu-stugan.
om att utveckla och bedriva åtgärder för
att förutsättningar för friluftsliv ska
förbättras. Uppföljning av dessa skedde 2019, där mål nr. 5 ”Attraktiv tätortsnära natur” hade
en oklar utveckling. Tillgången till attraktiv tätortsnära natur är en viktig del av en hållbar
utveckling, vilket lyfts både i handlingsplanen för Agenda 2030 och Strategin för levande
städer. En stor del av friluftslivet till vardags utövas i det tätortsnära natur- och
kulturlandskapet. Vad som anses vara tätortsnära natur avgörs lokalt, och det är oftast på
lokal/kommunal nivå som målen kan uppnås. Kommuner och länsstyrelser bidrar till målet
genom att skapa nya och utveckla befintliga skyddade tätortsnära naturområden. Kommunernas
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fysiska samhällsplanering är viktig för att säkra tillgång till grönområden inom och i närheten
av tätorter och generellt.
I Översiktsplan för Tidaholms kommun ”ÖP 2030” pekas Hellidsberget ut som ett viktigt
tätortsnära grönområde, och genom denna uppdatering av gällande områdesbestämmelser vill
kommunen aktivt arbeta med att bevara och vidareutveckla området som en plats för friluftsliv
och rekreation, i linje med regeringens mål och Översiktsplanens intentioner.
Värdefull miljö
Hellidsberget med sin direkta närhet till Tidaholms tätort utgör en viktig plats för rekreation
och friluftsliv för kommunens och tätortens invånare. Hellidsberget består till stor del av
skogsområden och bebyggelsen upplevs med ett par undantag som småskalig och pittoresk.
Kommunen vill uppmuntra till en ökad bostadsbebyggelse, samtidigt som bebyggelsens
utveckling inte får påverka friluftsområdets eller bebyggelseområdets karaktär negativt.
Kommunen anser därmed att Hellidsberget är vad som anses som ett värdefullt område, och
bebyggelsen bör därmed fortsätta regleras i form av områdesbestämmelser för en långsiktigt
hållbar utveckling.

BEBYGGELSE

Hellidens folkhögskola - Hellidens folkhögskola - På Hellidsbergets nordvästra sluttning
ligger Hellidens folkhögskola. Anläggningen består av tre fastigheter. Verksamhet bedrivs i
Hellidens Slott samt i flera andra byggnader. Skolan erbjuder gymnasieutbildning, men också
specialutbildningar inom lärarassistentyrket, konst, grafik, fotografi, design och konsthantverk.
Hellidens folkhögskola hyr också ut lokaler för konferenser och andra tillställningar. Dessutom
används lediga internatrum för vandrarhemsboende. Hellidens slottsmiljö omfattas av
Tidaholms kommuns Kulturmiljöprogram, antaget 2020.
Vid motionsanläggningen SOK Sisu vid Sisustugan återfinns ett antal byggnader för
föreningen och motionsanläggningen behov. Till anläggningen hör även Bergshyddan vid
skidbackens topp som är beläget i norra delen av Hellidsberget och planområdet.
Vid östra delen av Hellidsberget ligger den större privata anläggningen Ekebergs gård. En
jordbruks- och hästgård med konferensmöjligheter och diverse privata evenemang och
tillställningar.
Mitt på Hellidsberget ligger området Granbolet, vilket med sina tjugotalet bostadshus klassas
som samlad bebyggelse. Området utgjordes en gång i tiden av en handfull torp, vilka under
1900-talets mitt kompletterades med ett antal mindre fritidshus. Majoritetens av dessa fritidshus
fungerar numera som permanentbostäder. Området omfattas inte av någon detaljplan, men
klassas som samlad bebyggelse.
I nordöstra delen av planområdet återfinns Blomsterkullen; en handfull hus i mindre
byformation med bullebykaraktär. Husen som tidigare utgjordes av torp och fritidsbebyggelsen
är numera till större delen permanentbostäder.
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Övrig bebyggelse består i huvudsak av jordbruksbebyggelse samt enskilda hus för både
permanent- och fritidsboende. De enskilda husen ligger både utspridda och samlade i mindre
grupper.

3

1

6

2

4
5

Karta över bebyggelseområden inom planområdet: 1. Hellidens folkhögskola. 2. Motionsanläggningen Sok/SISU Sisustugan. 3. Sok/SISU - Bergshyddan och skidbacken. 4. Ekebergs gård. 5. Granbolet. 6. Blomsterkullen.

RIKSINTRESSEN OCH ARKEOLOGI
Inga riksintressen eller andra förordnanden gäller för planområdet.
Inom området finns tre fasta fornlämningar och två minnesstenar, som samtliga är skyddade av
kulturmiljölagen. Dessutom finns sju andra kulturhistoriska lämningar med nummer i
Riksantikvarieämbetets register. Utöver dessa finns tio kolbottnar och några husgrunder.
Då planförslaget inte anger ny markanvändning eller väntad exploatering påverkas inte
fornlämningarna av områdesbestämmelserna.
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Karta över registrerade fornlämningar (röda) samt kulturhistoriska lämningar/möjliga fornlämningar (blå).
Planområdets ungefärliga utbredning markeras med blå cirkel.

TRAFIK
Inom området finns två enskilda vägar som har statligt bidrag för underhåll och drift. Dessa är
R 737 Älgarås - Nyskogens vägsamfällighet och R 950 Granbolet - Hellidens vägsamfällighet.
Den sistnämnda är den mest frekventerade vägen till området och leder från Tidaholms tätort
upp via Hellidsbergets västra sluttning. I övrigt korsas berget av en stor mängd småvägar och
stigar i främst enskild ägo.
Eftersom motionsanläggningen SOK-Sisu med utgångpunkt vid Sisu-stugan har många
besökare varje dag, krävs god tillgänglighet och parkeringsmöjligheter i nära anslutning.
Motionsanläggningen nås via Hellidsbergets västra sluttning från Tidaholms tätort och har goda
anslutningar mot tätorten via asfalterad väg och separat gång- och cykelväg. Vägen och
anläggningen är väl belyst och anses ha god tillgänglighet för såväl turister som
kommuninvånare.
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BESKRIVNING AV FÖRSLAGET

Områdesbestämmelserna föreslås delas in i två områden:

OMRÅDE 1 – TÄTORTSNÄRA GRÖNOMRÅDE

Område med skarpare krav för att skydda den tätortsnära naturen samt gynna en utveckling av
friluftsliv och turism som är beroende av och förknippad med naturområdet på Hellidsberget.
Här tillåts inga nybyggnationer av bostadshus. Byggnader kopplade till friluftsliv och turism
eller på annat sätt mot allmännyttans behov kan prövas i bygglov. Där vägs de allmännyttiga
vinsterna med uppförandet av eventuell byggnad in, vilket ska väga tyngre än enskilda behov.
Fastigheten Helliden 2:6 ingår ej.

OMRÅDE 2 – UTÖKAD BYGGLOVSPLIKT

Ett område innefattande större delen av Hellidsberget, där utökad bygglovsplikt gäller. Den
utökade bygglovsplikten gäller samtliga utvändiga om-, till- och nybyggnationer inom gränsen
för område 2 av områdesbestämmelserna. Område 2 innefattar även fastigheten Helliden 2:6.
Utökad lovplikt
I samband med att denna revidering av områdesbestämmelser införs, upphävs nu gällande
bestämmelser om byggandets omfattning för området. Ett upphävande innebär att byggrätterna
för en stor del av fastigheterna ökar. För att säkerställa att en utbyggnad sker på ett tillförlitligt
sätt införs utökad lovplikt för området. Detta regleras med den administrativa bestämmelsen a1
– Bygglov krävs för samtliga om-, till- och nybyggnationer. Utöver de generella
bestämmelserna för bygglov enligt PBL 9 kap 2-3§§ utökas lovplikten enligt PBL 9 kap 8 §
samt 6 §.
Detta innebär att även bygglovsbefriade åtgärder, så som exempelvis bygglovsbefriade
komplementbyggnader (attefallshus, friggebod), tillbyggnader om högst 15 kvm,
fasadändringar och ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande närig alltid
kräver ansökan om bygglov.
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Plankarta för revidering av områdesbestämmelser för Hellidsberget. Område 1 med användning tätortsnära
grönområde är grönmarkerat och utgörs av ett sammanhängande område. Område 2 som omfattas av utökad
bygglovsplikt markeras i gult och är uppdelat på tre avgränsade områden.
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KONSEKVENSER
MILJÖBEDÖMNING

Revidering av områdesbestämmelserna bedöms inte bidra till att några miljökvalitetsnormer
överskrids och omfattar inte någon miljöfarlig verksamhet. I samband med upprättande av
planhandlingar har en bedömning om betydande miljöpåverkan med checklista upprättats
(Bilaga 1). Samhällsbyggnadsnämnden gör tillsammans med förvaltningen bedömningen att
revideringen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning inte
behöver upprättas. Eftersom revideringen av planbestämmelserna inte innebär några nya
tillkommande verksamheter eller att nuvarande markanvändning ändras bedöms varken natur
eller miljö påverkas till det negativa.

TRAFIK OCH BEBYGGELSE
Revideringen av områdesbestämmelser bör kunna möjliggöra för uppkomst av fler
permanentbostäder inom området över tid, i och med att begränsningar i byggandets omfattning
upphävs. Om- och utbyggnationer av befintliga bostadshus beräknas innebära en marginell
ökning av antalet fordon i området och därmed en marginell ökad belastning på försörjande
vägar och gator. Tillkommande nybyggnationer styrs enligt PBL genom förhandsbesked och
bygglov. Även avstyckningar och fastighetsbildningar samråds genom lantmäteriet med
kommunen innan dessa godkänns. Enstaka tillkommande avstyckningar för nybyggnationer av
bostadshus accepteras, men då avstyckningar för fler än två hus sker, i direkt anslutning till
befintlig bostadsbebyggelse bör en detaljplan först upprättas. Förutsättningarna för bebyggelsen
prövas därmed i planprocessen.

REVIDERING AV GRÄNSER
Gällande områdesbestämmelser från 1990 täcker idag ett område om ca 570 ha och avgränsas
som regel i Hellidsbergets bergskanter. I samband med revideringen har gränserna för
områdesbestämmelserna reviderats för att bättre följa gällande fastighetsgränser och
områdesanvändning. Den tidigare gränsen drogs för att följa Hellidsberget geografiska
utbredning, utan större bedömning kring bebyggelsen karaktär på platsen eller markens
dåvarande användning. Denna revidering av områdesbestämmelserna tar större hänsyn till den
befintliga bebyggelsen och naturens geografiska utbredning samt gällande fastighetsgränser,
snarare än bergets fysiska utbredning som tidigare. Detta är ett led i översynen för att inte
reglera mer än det som av kommunen anses som väsentligt. Samt förtydliga gränser och
bestämmelser och inte ge lika stort utrymme för framtida egna tolkningar.
Den största revideringen av gränserna berör de norra, västra och södra delen av planområdet.
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Södra delen
I den södra delen har ett större område som tidigare omfattades av områdesbestämmelserna helt
uteslutits i det reviderade förslaget. Området bedöms inte innefattas i den delen som klassas
som Hellidsbergets värdefulla miljö, och ingår heller inte i området som omfattas av
motionsspår eller allmänt rekreationsområde. Motiven till att området även i fortsättningen ska
regleras av områdesbestämmelser faller därmed, varför det uteslutits helt.
Norra delen
I den norra delen och västra delen återfinns områden som i Tidaholms kommuns kommande
översiktsplan ”ÖP 2030” pekas ut som framtida utbyggnadsområden. Område ”D”, ”E” och
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”F”, se bild nedan för Tidaholms tätorts planförslag.

För att möjliggöra en utbyggnad av bostäder enligt planförslaget har dessa områden uteslutits i
det reviderade förslaget till områdesbestämmelser. Områdesbestämmelsernas gräns från 1990
slöt dikt an mot planlagd mark och Tidaholms antagna tätortsgräns, längs ”Wennbergsvägen”.
För att möjliggöra en utbyggnad av område ”E” flyttades gränsen upp mot en befintlig
fastighetsgräns nedanför Juniadalen, strategiskt belägen vid bergssluttningen brantaste del och
nedanför befintliga motionsspår. En framtida utbyggnad kan därmed dra nytta av det attraktiva
höjdläget, ansluta med möjliga kommunikationer och trafik från två håll (slalombacken samt
Von Essens Väg) och samtidigt ha minsta möjliga inverkan på motions- och friluftslivet.
För att möjliggöra en utbyggnad av område ”D” flyttades gränsen för att endast innefatta
Bergshyddan och skidbacken samt mark för befintliga motionsspår.
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Karta över norra delen av planområdet.

Västra delen
För att möjliggöra en utbyggnad av område ”F” och en framtida etapp 4 av Södra Helliden
flyttades gränsen för områdesbestämmelserna upp en bit från bostadsbebyggelsens kant. Den
nya gränsen för områdesbestämmelserna följer i det reviderade förslaget befintliga
fastighetsgränser, vilket inte tidigare förslag från 1990 gjorde. En utbyggnad av etapp 4 på
Södra Helliden möjliggör även en framtida koppling mellan Stensikagatan och Humlevägen.
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Karta över västra delen av planområdet vid Södra Helliden.

SOCIALA KONSEKVENSER

Hellidsberget ligger i anslutning till Tidaholms tätort och är en flitigt nyttjad plats av stadens
invånare. Många nyttjar området som sin dagliga rekreation, vilken har en stor positiv inverkan på
folkhälsan. Inom planområdet, vid Hellidens slott, finns dessutom en förskola lokaliserad med
inriktning på utevistelse. De nyttjar naturområdet dagligen för sin pedagogiska verksamhet.
Samtliga grundskolor i Tidaholms tätort bedriver verksamhet inom planområdet som en del i sin
pedagogiska verksamhet med inriktning på idrott och hälsa. Det är även en samlingspunkt för
föreningar som bedriver verksamhet för människor i alla åldrar.
Att peka ut området som ett tätortsnära grönområde möjliggör för fortsatta friluftsfrämjande
verksamheter och föreningar på platsen och ett område där stadens invånare kan fortsätta mötas
och utvecklas även i framtiden. Det får därmed en positiv påverkan på invånarna och och en ökad
folkhälsa.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
Området ligger inte inom verksamhetsområde för VA. Inom planområdet finns en större
samfällighet för vatten och avlopp, med påkoppling på det kommunala VA-nätet. Inom området
finns även enskilda brunnar och enskilda avlopp. Eventuell tillkommande bebyggelse bör ansluta
till befintliga samfällighet, men specifika förutsättningar prövas i bygglov.
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GENOMFÖRANDE
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Områdesbestämmelserna prövas enligt reglerna för ett utökat förfarande. Planarbetet avses i
huvudsak bedrivas enligt nedanstående tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

april 2021
juni 2021
oktober 2021
november 2021

Områdesbestämmelserna vinner laga kraft tre veckor efter beslutet om antagandet
tillkännagivits, om ingen överklagan inkommit.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Ansökan om fastighetsbildning, kostnader m m
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten ansöka om ev.
fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggning. Med ansökan följer
lantmäterikostnader.
Ansvarsfördelning
Tidaholms kommun samt Svea Skog är huvudman för mark som omfattas av tätortsnära
grönområde.

EKONOMISKA FRÅGOR

Bygglovsavgifter som uppstår för åtgärder som är bygglovspliktiga ska bekostas av den
sökande.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Områdesbestämmelserna gäller till dess att de ändras eller upphävs enligt PBL kap 5 35§.
Områdesbestämmelserna gäller från den dagen de vinner laga kraft.
Ansvarsfördelning
Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för att ansöka om förhandsbesked för ny bebyggelse.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planförslaget har upprättats av Marie Bengtzon, planarkitekt Tidaholms kommun samt
Karolina Hellqvist, bygglovshandläggare Tidaholms kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2021-08-10

Peter Lann

Marie Bengtzon

Enhetschef, Hållbar utveckling

Planarkitekt
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Granskningsutlåtande för Revidering av områdesbestämmelser för
Hellidsberget
Tidaholms tätort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län
Samråds- och granskningsförfarande

Våren 2021 genomfördes samråd för upprättade handlingar för revidering av
områdesbestämmelser för Hellidsberget. Förändringar som gjordes efter samråd var bland
annat revidering samt kompletterande text i planbeskrivning och genomförandebeskrivning.
Den 2021-06-17 § 90 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att reviderade handlingar skulle
ställas ut för granskning. Områdesbestämmelserna handläggs med utökat
standardförfarande och granskningsutställningen genomfördes enligt 5 kap 11 § plan- och
bygglagen under tiden 2021-06-28 – 2021-08-01.
Granskningsutställningen har annonserats i lokaltidningen Västgötabladet, på kommunens
anslagstavla och på hemsidan www.tidaholm.se. Granskningshandlingarna har skickats per
post till berörda fastighetsägare samt via e-post till myndigheter och organisationer.
Handlingarna har under granskningstiden funnits tillgängliga på Stadsbiblioteket i Tidaholm,
samt på kommunens hemsida.
Under granskningsutställningen inkom totalt 4 yttranden. Nedanstående yttranden är
utdrag, sammanfattningar eller hela yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns i sin
helhet att tillgå på Tidaholms kommun.

Områdesbestämmelsernas syfte
Syfte med revideringen av områdesbestämmelserna är att freda ett begränsat område på
Hellidsberget för friluftsliv och tätortsnära grönområde, i enlighet med intentionerna i
kommande ÖP2030, översiktsplan för Tidaholms kommun. Detta genom att begränsa
nybyggnationer av bostadshus inom ett begränsat område som samtidigt ges bestämmelsen
Tätortsnära grönområde. Syftet är även att genom utökad bygglovsplikt, få insyn i och styra
den tillkommande bebyggelsen inom ett område som berör en större del av Hellidsberget.
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Sammanfattning om ändringar efter inkomna synpunkter:
Inga ändringar sedan granskningshandlingar.

Inkomna yttranden

Statliga och regionala myndigheter:
•
•

Lantmäteriet
Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Övriga:
•
•

Fastighetsägare Dalslund 1:3 m.fl
Bostadsrättsförening Mossen
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1. Statliga och regionala myndigheter
2021-07-21 Lantmäteriet
Ingen erinran.

2021-07-16 Länsstyrelsen Västra Götaland
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den
antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kom-mer att skadas, att
mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas,
att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller att
bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken
för olyckor, översvämning eller erosion.
Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt.
I övrigt har Länsstyrelsen inga ytterligare synpunkter att tillföra planen.

Kommentar:
Granskningsyttrande noteras.

2. Övriga
2021-07-12 Fastighetsägare Dalslund 1:3 m.fl.
Med anledning av återkopplingen av genomfört samråd och granskning av ovanstående rubrik, vill vi
fastighetsägare (Dalslund 1:2, Dalslund 1:3, Dalslund 1:6, Dalslund 1:4 samt Dalslund 1:3) återigen
överklaga det förslag som ligger för att flytta den norra delen av planområdet till gränsen för
slalombacken. På uppdrag av berörda fastighetsägare verkar undertecknad med personnummer xxx
som sammanhållande i frågan. Oavsett kommentarerna från kommunen i samrådsredogörelsen att
en inskränkning av planområdet inte alls behöver betyda en framtida bebyggelse så är vi inte nöjda
med svaret och vill att planområdet i den norra delen kvarstår i dess nuvarande omfattning. Vi anser
fortfarande att det är högst anmärkningsvärt att ett bevarandevärt natur- och fritidsområde med ett
fantastiskt lövträdsbestånd inte säkerställs från framtida exploatering. Vi kommer att motsätta oss
den aktuella planen och eventuella framtida detaljplaner.
Samt
Undertecknad har återigen fått uppdraget av nedan berörda fastighetsägare att stå som ombud
kring detaljplan och områdesbestämmelser för Hellidsberget enligt rubriken.
Vi motsätter oss å det bestämdaste att man inskränker områdesbestämmelserna från 1990 i fråga
om det norra planområdet som i förslaget är flyttat till Gränsen för slalombacken ( Se bild )
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Så sent som 2015 tog kommunstyrelsen beslut om att inte tillskapa tomter i det aktuella området
efter beredning i miljö och byggnadsnämnden. I beslutet noteras det särskilt att
” Det framgår också av beslutet att det, i det aktuella området, finns värdefull natur som beskrivs i
lövskogsinventeringen och att målsättningen är att dessa områden ska arbetas in i
naturvårdsprogrammet. Om det finns en vilja att exploatera området måste intresset av höga
naturvärden vägas mot andra samhällsintressen.”
Det får ändå ses som anmärkningsvärt att man i det nya förslaget helt undanhållit att ta hänsyn till
detta beslut avseende Norra delen och vi vill återigen påtala följande om planen genomförs
enligt förslaget, så kommer man att:
1. Inkräkta på lövträdsbestånd, naturvärden och på utmärkt fornminne (
hålväg Riksantikvarieämbetet Agnetorp 21:1 ), eller dess närhet.
2. Inkräkta på norra delen av Hellidsberget ett område som är avsett för allas rekreation och
friluftsliv som vi fastighetsägare välkomnar.
3. Skapa direkt påverkan för befintliga fastigheter ( insyn, ekonomiskt värde mm )
Undertecknade familjer kommer att i alla instanser arbeta för att det aktuella förslaget inte blir
verklighet avseende den norra delen. Avseende samtliga delar av förslaget tycker vi i övrigt att det är
viktigt att hänsyn tas till de naturvärden som finns och att man agerar ansvarsfullt.
Bifogar också tidigare beslut i kommunstyrelsen.

Kommentar:
Vi framhåller återigen att de reviderade områdesbestämmelserna inte automatiskt innebär
att en utbyggnad av bebyggelse tillåts i de norra delarna av Hellidsberget. Revideringen
innebär endast att kommunen pekar ut området som är av högt intresse för allmänheten
som fritidsområde till ett tätortsnära grönområde. Det är området på Hellidsberget som
nyttjas frekvent av allmänheten, med bland annat motionsspår, skidspår och strövområden.
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De delar där man i revideringen tillåter bebyggelse (även ny tillkommande bebyggelse) men
där man vill kunna styra utbyggnaden skarpare i bygglovsprocessen ges bestämmelsen om
utökad bygglovsplikt. Stora delar av de tidigare områdesbestämmelserna har i revideringen
prioriterats bort på grund av att de inte faller in under klassningen ”tätortsnära
grönområde” eller där bebyggelsens karaktär inte anses behöva styras genom ett utökat
krav på bygglov. Detta innefattar större delen av södra Hellidsberget, men även delar kring
västra, norra och östra gränsen. Att det i den norra samt västra delen även finns områden
som är utpekade i översiktsplanen som framtida utredningsområden motiverar även det en
revidering av gränserna, men innebär som sagt inte att området automatiskt kommer
bebyggas.
Om något av områdena kommer bli aktuellt för utredning av bebyggelse, kommer detta
föranledas av noggranna kartläggningar av bland annat djur- och naturliv samt utredningar
om påverkan på landskapet och det allmänna intresset på platsen. Områden med höga
naturvärden som bör bevaras kommer tydliggöras i dessa utredningar och i så fall skyddas i
en framtida planprocess.
Syftet med dessa områdesbestämmelser är inte att peka ut fler typer av användningar än de
två angivna; ”tätortsnära grönområde” samt ”utökad bygglovsplikt”. Gränsen för
områdesbestämmelserna är motiverad och genomarbetad utefter dessa två bestämmelser.
Kommunen vidhåller därmed att området inte kommer att pekas ut som ett tätortsnära
grönområde inom ramen för dessa områdesbestämmelser.

2021-07-21 Bostadsrättsföreningen Mossen

Synpunkter på reviderade områdesbestämmelser för del av Helliden
Vi har som bostadsrättsförening i kanten av Hellidsberget varit stolta över kommunens vilja att
skydda berget Helliden och dess omgivning. Vi har förmånen att bo med ett naturperspektiv på
berget och njuter naturligtvis av detta.
Vi har full förståelse för att vår miljö förändras om det som kallas område E och till del även D
bebyggs. Vi kommer då bekymras över hur gator dras och trafikflöde regleras, hur många grannar
blir det, hur höga blir husen osv.
Men det som vi primärt vill ge synpunkter på och lyfta fram inför slutlig detaljplan är två för oss
viktiga frågor. De påverkar oss idag med det läge vi har och vi bedömer att de har ett allmänintresse:
1. Att enbart begränsa sig till Hellidens betäckta spårområden med löp och skidspår,
orienteringsbanor, MTB-banor m.m. och kalla det attraktivt tätortsnära grönområde är lite
snävt planerat. Det finns naturligtvis andra naturvärden som skall/måste vägas mot att
förtäta bebyggelsen med s.k. attraktiva byggtomter inom kommunens detaljplaner och
områdesbestämmelser i eller vid ett unikt grönområde. Redan på 1800-talet gjordes så
kallade ”siktlinjer” för att öka skönhetsvärdet i ett rekreationsområde. Man öppnade upp
terrängen för att göra djur och natur tillgängligt för allmänheten. Ofta med utsiktstorn men
också genom markröjning.
Exempel på Siktlinje
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2021-08-10
Dnr SBN 2019/877

Ryfors, Mullsjö 1800-tal

BRF Mossen 2000-tal. Mot Hellidsberget (område E)

Många som vandrar, cyklar och rider på grusvägen mellan Hjo-vägen och Frörian uttrycker
också glädje över att se perspektivet ängsmark, dungar och djur upp mot skogen vid
Järnmossen och Helliden. Kan vi inte behålla detta i område E?
2. Planerat område E och D är en del av vattenavrinningsområdet runt berget Helliden. Att
bebygga detta kommer att påverka det här områdets förmåga att klara kraftig nederbörd
och ökad käll-avrinning från berget. Vi märker områdets förmåga idag. Klarar vi att dränera
framtida nederbördsmängder (och snösmältning) tillräckligt i område E och D vid nybygge?
Vi hemställer att inför slutlig detaljplanering det görs en fördjupad och bredare granskning av
naturvärdena och förmågan till vattenavrinning i tilltänkta byggområden E och D.

Kommentar:
Om en framtida bebyggelse ska utredas på område E eller D enligt Översiktsplanens
planerade utbyggnadsområden för Tidaholms tätort kommer detta att föranledas av en
mängd olika utredningar. Att undersöka de befintliga förhållandena likväl som den påverkan
en tänkt förändring kommer ha är en grundläggande del i varje planläggning och utveckling
som görs av nya utbyggnadsområden. En av de viktigaste utredningarna för just
Hellidsområdet kommer handla om att kartlägga befintliga naturvärden, vilken påverkan
förändringen kommer innebära för djur- och naturvärden samt hur det påverkar
landskapsbilden och det allmänna intresset. Andra viktiga utredningar som alltid görs när
nya områden planeras handlar om vattenhantering, och vilken påverkan ny bebyggelse kan
tänkas innebära för den omkringliggande miljön. Detta handlar om hantering av befintliga
vattenförekomster, förändrade flöden, anpassning till framtida flöden samt hantering av
förutspådda framtida ökade flöden på grund av ett förändrat klimat. Alla dessa utredningar
är en grundläggande förutsättning för all typ av utveckling, och är det som styr hur, var och
om en utveckling på platsen överhuvudtaget är lämplig.
Ni kan därmed känna er lugna i att frågorna kommer granskas noga i en eventuell framtida
utredning av ny bebyggelse.
Utöver detta kommer ni som gränsande fastighetsägare och sakägare att vara involverade i
processens alla steg i samband med att ett eventuellt område tas fram.
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§ 8 Beslut om motion om porrfilter i förskolan och
skolan- en självklarhet
KS 2021/209

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen är besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Zelal-Sara Yesildeniz (-) uppger bl.a. följande i motionen. Tidaholms kommuns förskolor och
skolor erbjuder datorer, läsplattor och öppet nätverk för barn och elever vilket innebär otroliga
möjligheter i lärandet. Det innebär tyvärr också att pornografi bara är ett klick bort på datorerna i
många förskolor och skolor. Ett porrfilter är ett skydd för barnen och ett stöd till pedagogerna.
Porrfilter är inte vattentäta, men genom att införa ett porrfilter visar Tidaholms kommun och
vuxensamhället en tydlig gräns för vilket beteende som är acceptabelt och inte. Att utsättas för
pornografi under sin skoldag kan även betraktas som ett arbetsmiljöproblem för barn och unga.
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut § 108/2021 föreslagit kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad. Av yttrandet som ligger till grund för
nämndens beslut framgår bl.a. följande. Kommunen har idag ett filter som via kommunens
brandvägg blockerar utgående trafik, bl.a. adult content, ett filter som ska blockera pornografiskt
innehåll. Detta fungerar när personal eller elever är uppkopplade via kommunens nätverk.
Kommunen har inte något ytterligare filter eller applikation som blockerar sidor med olämpligt
material. Elevernas surfande på kommunens dator eller Ipads utanför skoltid anses vara ett
föräldraansvar.
Förvaltningen kan därmed konstatera att det redan finns ett sådant filter som motionären
efterfrågar
Det framgår även av barn- och utbildningsnämndens yttrande att regeringen har beslutat om
ändring i läroplanen för bl.a. grundskolan (SKOLFS 2021:5). Ändringarna träder i kraft den 2 juli
2022 och ska tillämpas på utbildning från höstterminen 2022. I den nya läroplanen anges bl.a. att
eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet
framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.
Med hänsyn till att kommunen redan har ett innehållsfilter arbetar kommunen för att förskolor
och skolor ska vara fria från pornografi. Förvaltningen anser därmed att motionen ska anses
besvarad.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen
är besvarad.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om porrfilter i förskolan och skolan- en självklarhet”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-26.
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 108/2021 ”Beslut om svar på motion – Porrfilter i
förskolan och skolan – en självklarhet”, 2021-10-14.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - Porrfilter i förskolan och skolan - en
självklarhet”, Johanna Aldén och Bengt Höglander, 2021-09-23.
Yttrande över motion- Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, Bengt Höglander,
2021-09-23.
Motion om Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, 2021-05-31

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-26
Ärendenummer
2021/209

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om motion om porrfilter i förskolan och
skolan- en självklarhet
Ärendet
Zelal-Sara Yesildeniz (-) har lämnat in en motion om porrfilter i förskolan och
skolan.
Zelal-Sara Yesildeniz (-) yrkar i motionen på att kommunfullmäktige beslutar
att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att verka för att samtliga
förskolor och skolor i Tidaholms kommun är fria från pornografi och att ge
barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett
filter som blockerar pornografi i samtliga offentliga datorer, läsplattor och
nätverk i förskolor och skolor i Tidaholms kommun.
Beslutsunderlag
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 108/2021 ”Beslut om svar på
motion – Porrfilter i förskolan och skolan – en självklarhet”, 2021-1014.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - Porrfilter i förskolan och
skolan - en självklarhet”, Johanna Aldén och Bengt Höglander, 202109-23.
✓ Yttrande över motion- Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet,
Bengt Höglander, 2021-09-23.
✓ Motion om Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, 2021-0531.
Utredning
Zelal-Sara Yesildeniz (-) uppger bl.a. följande i motionen. Tidaholms kommuns
förskolor och skolor erbjuder datorer, läsplattor och öppet nätverk för barn och
elever vilket innebär otroliga möjligheter i lärandet. Det innebär tyvärr också
att pornografi bara är ett klick bort på datorerna i många förskolor och skolor.
Ett porrfilter är ett skydd för barnen och ett stöd till pedagogerna. Porrfilter är
inte vattentäta, men genom att införa ett porrfilter visar Tidaholms kommun
och vuxensamhället en tydlig gräns för vilket beteende som är acceptabelt och
inte. Att utsättas för pornografi under sin skoldag kan även betraktas som ett
arbetsmiljöproblem för barn och unga.
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut § 108/2021 föreslagit
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses
vara besvarad.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Av yttrandet som ligger till grund för nämndens beslut framgår bl.a. följande.
Kommunen har idag ett filter som via kommunens brandvägg blockerar
utgående trafik, bl.a. adult content, ett filter som ska blockera pornografiskt
innehåll. Detta fungerar när personal eller elever är uppkopplade via
kommunens nätverk. Kommunen har inte något ytterligare filter eller
applikation som blockerar sidor med olämpligt material. Elevernas surfande på
kommunens dator eller Ipads utanför skoltid anses vara ett föräldraansvar.
Förvaltningen kan därmed konstatera att det redan finns ett sådant filter som
motionären efterfrågar. Förvaltningen kan dock även konstatera att det innan
införandet av filtret inte genomfördes någon särskild bedömning av
behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.
Förvaltningen kommer därför att utreda frågan om personuppgifter behandlas
och på vilket sätt, samt om någon särskild åtgärd måste vidtas utifrån detta
och dataskyddsförordningen.
Det framgår även av barn- och utbildningsnämndens yttrande att regeringen
har beslutat om ändring i läroplanen för bl.a. grundskolan (SKOLFS 2021:5).
Ändringarna träder i kraft den 2 juli 2022 och ska tillämpas på utbildning från
höstterminen 2022. I den nya läroplanen anges bl.a. att eleverna ska ges
möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet
framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.
Med hänsyn till att kommunen redan har ett innehållsfilter arbetar kommunen
för att förskolor och skolor ska vara fria från pornografi. Förvaltningen anser
därmed att motionen ska anses besvarad.
Barnrättsbedömning
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är
besvarad.
Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Barn- och utbildningsnämnden

2021/305

§ 108 Beslut om svar på motion - Porrfilter i förskolan och skolan en självklarhet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen –
Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, till barn- och
utbildningsnämnden.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta:
o att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att verka för att
samtliga förskolor och skolor i Tidaholms kommun är fria från
pornografi.
o att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten
att införa ett filter som blockerar pornografi i samtliga offentliga datorer,
läsplattor och nätverk i förskolor och skolor i Tidaholms kommun.
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett yttrande.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen
anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 68/2021
”Beslut om svar på motion - Porrfilter i förskolan och skolan - en
självklarhet”, 2021-09-30.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - Porrfilter i förskolan och
skolan - en självklarhet”, Johanna Aldén och Bengt Höglander, 202109-23.
✓ Yttrande över motion - Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet,
Bengt Höglander, 2021-09-23.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 83/2021 ”Beslut om
remittering av Motion - Porrfilter i förskolan och skolan - en
självklarhet”, 2021-06-23.
✓ Motion om Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, 2021-0531.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-09-23
Ärendenummer
2021/305

Barn- och utbildningsnämnden

Bengt Höglander
Johanna Aldén

Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på motion - Porrfilter i förskolan
och skolan - en självklarhet
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen –
Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, till barn- och
utbildningsnämnden.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta:
- att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att verka för att
samtliga förskolor och skolor i Tidaholms kommun är fria från
pornografi.
- att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten
att införa ett filter som blockerar pornografi i samtliga offentliga datorer,
läsplattor och nätverk i förskolor och skolor i Tidaholms kommun.
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett yttrande.
Beslutsunderlag
✓ Yttrande över motion - Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet,
Bengt Höglander, 2021-09-23.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 83/2021 ”Beslut om
remittering av Motion - Porrfilter i förskolan och skolan - en
självklarhet”, 2021-06-23.
✓ Motion om Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, 2021-0531.
Utredning
Se bifogat yttrande.
Barnrättsbedömning
Förslaget till beslut, att motionen anses besvarad, är i linje med artikel 3 i
barnkonventionen, det vill säga barnets bästa ska beaktas i beslutet. Barnets
bästa anses vara beaktat då det finns ett innehållsfilter i kommunens nätverk
vars syfte är att skydda barn- och unga från pornografiskt material som finns
på internet.
Barnkonventionens artikel 17, barnet har rätt till tillgänglig information, har
också beaktats då innehållsfiltret tillåter sökningar om sexualundervisning.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad.
Barn- och utbildningsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: bunkontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Sändlista
Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: bunkontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Ärendenummer: BUN 2021/305
Upprättad: 2021-09-23
Senast reviderad: -

Yttrande över motion – Porrfilter i
förskolan och skolan – en
självklarhet
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Yttrande över motion - Porrfilter i
förskolan och skolan - en självklarhet
Ärendet
Zelal-Sara Yesildeniz har till kommunfullmäktig inlämnat en motion om att barn- och
utbildningsnämnden ska verka för att samtliga förskolor och skolor är fria från pornografi samt att
barn- och utbildningsnämnden ska utreda möjligheten att införa ett filter som blockerar pornografi i
samtliga offentliga datorer, läsplattor och nätverk i förskolor och skolor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-06-23 beslutat att remittera motionen till barn- och
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande senast 23 november 2021.

Utredning
Barnombudsmannens kartläggning av kunskap om pornografins
inverkan på barn och unga
Barnombudsmannen fick i februari 2020 i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av
kunskap om pornografins inverkan på barn och unga. I uppdraget har det ingått att samla kunskap
från forskning, från aktörer som möter barn och unga, om hur och var barn konsumerar, eller
exponeras för, pornografi samt hur det påverkar barns och ungas hälsa och relationer.
Kunskapsfältet är komplext och flera perspektiv måste beaktas. En avgörande utgångspunkt i
Barnombudsmannens arbete med detta har varit att utgå från barnets rättigheter utifrån
barnkonventionen.

Hur och var konsumerar, eller exponeras barn för pornografi?
Den samlade forskningsbilden visar på att nästan alla pojkar och en stor majoritet av flickor har
exponerats för och/eller konsumerat pornografi någon gång innan de fyller 18 år (Peter och
Valkenburg, 2016). Forskning och andra studier pekar på att barn och unga konsumerar pornografiskt
material av många olika anledningar och på många olika sätt. Dessa anledningar kan kopplas till
utforskandet och utvecklandet av ens sexuella identitet samt sociala aspekter så som gruppdynamik
(Jonsson & Svedin, 2021a; Löfgren-Mårtenson & Månsson, 2010; Mattebo m.fl., 2012).
Pojkar har oftast aktivt sökt efter pornografi vid en tidigare ålder (12,3 år) än flickor (13,8 år)
(Mattebo m.fl., 2014). Då medelåldern ligger runt 13 år för första aktiva sökningen efter pornografi
innebär det att många exponeras redan tidigare, men vet inte hur omfattande detta är i åldrarna 0 till
13 år. Mobiltelefonen tros vara det vanligaste sättet att konsumera pornografi idag (Nash et al.,
2016).
Onekligen utgör pornografi för många barn och unga en del av deras sexuella utforskande och
nyfikenhet och forskningsöversikten pekar på att för vissa men speciellt för unga hbtqi-personer
verkar pornografi spela in i dessa ungas utforskande och bekräftande av sin sexualitet och/eller
könsidentitet (Arrington-Sanders m.fl., 2015; t.ex. Bőthe m.fl., 2019; Kubicek m.fl., 2010; Philipps,
2019).
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Det finns begränsat med studier om unga-hbtqi personers pornografikonsumtion i Sverige och
internationellt. Men en studie pekar på att unga som inte identifierar sig som pojkar eller flickor har
en högre pornografikonsumtion än unga som identifierar sig som flickor men lägre än de som
identifierar sig som pojkar (Jonsson & Svedin, 2021a).
Av de studier som finns att tillgå i svensk kontext framgår att det vanligaste är att barn och unga ser
på pornografi som de inte anser innehåller våld eller tvång. Om man slår ihop siffror från olika studier
kan man säga att drygt en av tio 13–16 åringar som konsumerat pornografi har sett pornografi de
tycker innehåller våld eller tvång (Jonsson & Svedin, 2021a; Mattebo m.fl., 2014). Ungefär 1,2 procent
av gymnasieungdomar som konsumerar pornografi har någon gång sett övergreppsmaterial
(barnpornografi) och 3,3 procent har sett sex med djur (Jonsson & Svedin, 2021a).

Hur påverkar exponering för och konsumtion av pornografi, barn och
ungas hälsa och välmående?
Den samlade forskningsbilden tyder på att för vissa barn och unga så är pornografikonsumtion,
speciellt frekvent eller hög konsumtion av pornografi, kopplat till psykisk ohälsa som depressiva
symptom, ångest, stress, prestationsångest, ensamhet och nedstämdhet. Men även till riskfaktorer
som att röka, dricka alkohol, ta droger, skolk, stillasittande, dåliga relationer med sina
föräldrar/begränsat stöd i hemmet. Men sambandsstyrkan varierar mellan olika studier. Det som
framkommer är därför att barn och unga som mår dåligt, speciellt pojkar tenderar att ha en mer
omfattande pornografikonsumtion, även om forskningsresultaten varierar och studier pekar på att
det finns stora individuella variationer (Donevan & Mattebo, 2017).
I svensk kontext har olika studier konstaterat ett samband mellan frekvent pornografikonsumtion
bland pojkar och att lägga mycket tid på datorn (Andersson, 2020; Mattebo m.fl., 2018),
kamratproblem, skolk, snuskonsumtion, alkoholkonsumtion och övervikt (Mattebo m.fl., 2013, 2018).
Ett samband mellan pornografikonsumtion och depressiva symptom har inte identifierats på samma
sätt bland flickor, men däremot är pornografikonsumtion koppat till andra problem bland flickor så
som kamratproblem, tobak- och alkoholanvändning (Mattebo, Tyden, m.fl., 2016).
Barn och unga som tittar mycket på pornografi har generellt sett större svårigheter med
känsloreglering (Štulhofer, 2021). I litteraturen framkommer att barn och unga som konsumerar
pornografi frekvent i högre utsträckning lider av depressiva symptom (Andersson, 2020; Jonsson &
Svedin, 2021a; Mattebo m.fl., 2018; M. Ybarra & Mitchell, 2005). Utifrån detta kan man dra slutsatsen
att för en del barn och unga är pornografikonsumtion associerat till psykisk ohälsa, men att de
individuella skillnader som framkommer i forskning pekar på behovet för individuella vårdinsatser
(Mattebo m.fl., 2018). Det är även viktigt att understryka att de samband som identifierats i forskning
och studier mellan depressiva symptom och pornografikonsumtion inte fastställer
orsakssamband/kausalitetens riktning (Andersson, 2020; Mattebo m.fl., 2018).

Hur påverkar barns exponering för och konsumtion av pornografi
deras relationer och beteenden?
Finns det ett samband mellan pornografikonsumtion och sexuellt våld bland barn och unga?
Inom forskningen har man observerat samband mellan pornografikonsumtion och olika
beteenderelaterade problem så som sexuellt våld. Forskningsresultaten på detta område går isär och
man har inte kunnat etablera ett kausalt samband mellan exponering för eller konsumtion av
pornografi och utövandet av sexuellt våld. Trots att resultaten varierar så är den övergripande

322

forskningsbilden att man funnit ett samband mellan sexuellt aggressivt beteende och
pornografikonsumtion, även om styrkan i sambandet varierat i olika studier (se även Peter och
Valkenburg 2016; Wright et al., 2015).
Forskningen tyder på att det finns en koppling mellan frekvent konsumtion av pornografi, att ha
problem med känsloreglering, sociala svårigheter, att utöva sexuellt våld, och att skicka och ta emot
sexuella bilder och meddelanden, och att ha negativa genusattityder (till exempel att tro på så kallade
våldtäktsmyter om kvinnor, och attityder som stödjer mäns våld mot kvinnor) (Bonino m.fl., 2006;
Brown & L’Engle, 2009; Kjellgren, Priebe, Svedin, & Långström, 2010; Stanley m.fl., 2018; Wright m.fl.,
2016). Det finns även forskning som pekar på att det finns ett tydligt samband mellan konsumtion av
våldsam pornografi (men inte icke-våldsam pornografi) och sexuell aggressivitet (Kjellgren, Priebe,
Svedin, & Långström, 2010; M. L. Ybarra & Thompson, 2018b; Ybarra & Mitchell, 2013).
Forskning och andra studier visar tydligt att barn och unga efterfrågar att få prata om sex, sexualitet
och relaterade frågor så som pornografi i mycket högre utsträckning (Dawson m.fl., 2020;
Martellozzo m.fl., 2020; Nash m.fl., 2016).

Elza Dunkels docent i pedagogik och forskare vid Umeå universitet
Elza Dunkels doktorsavhandling handlar om barn- och ungas internetanvändande.
Elza Dunkels menar att den samlade forskningen visar att innehållsfilter (porrfilter) inte fungerar som
skydd mot oönskat innehåll.
Det finns egentligen ingen produkt som heter porrfilter, den korrekta benämningen är innehållsfilter.
Ett filter är ett program som installeras på enskilda enheter eller i ett nätverk och som är tänkt att
skilja ut oönskat material från internet och bara visa önskat innehåll vid sökningar.
De första och mest rudimentära filtren använde sig av ord, vilket snabbt visade sig vara verkningslöst.
Elza Dunkels pekar på det s k Scunthorpe-problemet, som fått namn efter orten Scunthorpe, som
innehåller bokstavskombinationen cunt (slang för kvinnans genitala) och därför fastnade i olika typer
av filter. Det är också lätt att medvetet arbeta sig runt 0rdf1lter eftersom vi egentligen inte behöver
hela ord för att förstå. Elza Dunkels ger ett enkelt men tydligt exempel: du läste antagligen “ord
filter” i förra meningen, trots att det inte står så, utan Elza Dunkels skrev en nolla i stället för O och
en etta istället för I. På det sättet kan man göra sig förstådd utan att fasta i filtret. Så småningom kom
det filter som arbetade med bilder och kunde filtrera utifrån hur många procent hudfärg det var i en
bild.
Elza Dunkels menar att det är svårt att enas om vad som är önskad och oönskad information och
med svårt menar hon egentligen omöjligt. Vi kan enas om ytterligheterna, t ex att barn har rätt till
internet för att kunna hitta information och att barn inte bör exponeras för oetiskt och olagligt
innehåll. Sen blir det krångligt. Faktum är att det blir krångligt redan vid “oetiskt”, eftersom
definitionen hänger på vilka värderingar vi har. Elza Dunkels menar att vi först måste hitta ett sätt att
definiera vilka värderingar som ska vara vägledande och sedan komma på ett sätt att ringa in vilket
innehåll dessa värderingar vill filtrera bort.
Det är svårt att tala om för en dator vad som är önskat och oönskat. Och med svårt menar Elza
Dunkels egentligen att även detta är omöjligt. Även om vi skulle kunna enas kring definitionen av vad
som ska filtreras bort, skulle vi få mycket svårt att översätta det till en definition som går att
omvandla till en algoritm. Jfr Scunthorpe-problemet. Elza Dunkels menar att man aldrig (med rimlig
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arbetsinsats) kommer att kunna utveckla fungerande innehållsfilter. Vi kommer alltid att behöva
människor som med utgångspunkt i någon typ av matris gör binära bedömningar; lämpligt eller
olämpligt. Dessa personer måste även ha ett system för att hålla koll på när sidor uppdateras och
kanske omvandlas till sin motsats.
Införande av innehållsfilter kan enligt Elza Dunkels utgöra ett ingrepp i elevers rättigheter att hitta
information, därför att information om sex ofta fastnar i filter, med en överrepresentation av hbtqmaterial. Elever har rätt att även lära sig sådant de inte vågar fråga en vuxen om. Kanske kan skolan
sägas ha ett extra stort ansvar för situationer där elever bara har internet att fråga, där det är
otänkbart att använda den egna telefonen eller en dator utanför skolan.
Elza Dunkels hävdar att införande av innehållsfilter är en kostsam insats som inte fungerar, hon menar
att även som symbolhandling är det dyrt. Elza Dunkels pekar på att skolan har ett utbildningsuppdrag,
hon menar att vi inte kan bortse från det. Skolan har ansvaret att lära ut strategier för att undvika
sådant som är olämpligt och olagligt på nätet.
Elza Dunkels anser att skolan behöver närma sig barn och ungdomar porrexponering genom en
utökad och förbättrad sex- och samlevnadsundervisning.

Statens medieråd
I december 2020 publicerade Statens medieråd sitt svar på frågan innehållsfilter – är det en bra idé?
Svaret baseras på den vetenskapliga artikeln ”Internet Filtrering and Adolescens Exposure to Online
Sexual Material” som publicerades sommaren 2018. Studien visar att det är svårt att hitta några
vetenskapliga belägg för att så kallade porrfilter i praktiken har någon stor effekt på individnivå:
”Resultaten tyder på att porrfilter som vårdnadshavaren installerar har ojämna och i praktiken
obetydliga kopplingar till ungdomars möte med sexuellt innehåll på nätet.” När de i studien räknade
på effekten kunde de konstatera att huruvida en ung person exponeras för pornografi påverkas
endast till 0,5 procent av ett eventuellt porrfilter, till 99,5 procent av helt andra faktorer. Detta
resultat förstärker ytterligare bilden av att porrfilter på individnivå riskerar att vagga in vuxna som
möter unga i en falsk trygghet. Statens medieråd hänvisar till studien och beskriver att den stora
problematiken med innehållsfilter är att de antingen överfiltrerar eller underfiltrerar. Överfiltrering
innebär att de filtrerar bort för mycket, vilket innebär att elever och lärare inte kommer åt sådant de
borde komma åt, till exempel kan filtret missta sexualupplysning för pornografi. Framför allt har
överfiltrering visat sig ta bort innehåll som rör HBTQ. Ett av skolans uppdrag är att inom ramen för
sex- och samlevnadsundervisningen ge elever kunskap om kroppar, sex, könsroller, samtycke, men
också om pornografi och samband mellan exploatering och sex.
I UngKAB15, en av Sveriges största undersökningar gällande ungas kunskaper, attityder och beteende
gällande sexualitet, svarade 70% av respondenterna att de hämtar sin information om sexualitet,
preventivmedel och könssjukdomar från internet, och endast 49% ansåg att skolan gett dem
tillräckliga kunskaper för att ta hand om sin sexuella hälsa
Underfiltrering innebär att det fördefinierade filtret tar bort för lite, så att det oönskade innehållet
ändå finns där för eleverna att se. Enligt skollagen ska skolans verksamhet vila på vetenskaplig grund
och skolans styrdokument ställer stora krav på att skolan i sitt myndighetsutövande ska agera sakligt
och korrekt. Ett problem som uppstår vid införandet av innehållsfilter är att ett innehållsfilter
behöver definieras och ett beslut om vad filtret ska filtrera bort och vad som ska behållas behövs
fattas. Det går att lägga till sidor som har tagits bort men det krävs att den som är ansvarig för detta
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har kunskap om alla sidor eleverna kan tänkas behöva ha tillgång till när det kommer till exempelvis
HBTQ.
Elever har rätt till vuxnas stöd att tolka och hantera samtiden, i och utanför skolan. Elever behöver
därför få stöd i att utveckla navigeringsstrategier så att de kan undvika det oönskade och hitta det de
behöver på internet. Det finns mycket innehåll på internet och på sociala medier som kan verka
skrämmande och obehagligt för såväl barn som vuxna.
Statens medieråds studie Ungar & Medier 2017 uppger barn att de företeelser som är otäcka att
möta är: barn som far illa, djur som lider, krig och konflikt, miljöförstöring och sexuella hot eller
kränkningar. Enligt samma undersökning är en av de saker som vuxna oroar sig mest för att barnet
ska stöta på pornografiskt innehåll. Barn och unga uppger att de främst blivit rädda, ledsna eller
deppiga av medieinnehållen ”När barn lider eller mår dåligt” samt ”När djur är sjuka eller lider”.
Detta gäller samtliga åldersgrupper. Forskning visar att många vuxna invaggas i falsk trygghet av
tekniska filter så att de slutar vara engagerade i ungas liv på internet. Vuxna undviker ofta frågor om
pornografi och det är inte rimligt att tro att de ska öka sitt engagemang när det finns innehållsfilter på
skolans datorer. Tvärtom kan vi, baserat på forskning, förvänta oss en betydligt mindre grad av
engagemang. Innehållsfilter i skolan kan sända en signal om vilket innehåll som är lämpligt att diskutera
och lyfta inom ramen för skolans undervisning.
Skolan har ett ansvar, och tar redan idag ansvar för, att utbilda barn och unga till att bli ansvarsfulla
och källkritiska internetanvändare, vilket också betonas i den nationella digitaliseringsstrategin för
skolväsendet som regeringen beslutade om under hösten 2017.

Utbildningsutskottet
Utbildningsutskottet avstyrkte 2019 en motion från Eva Lindh (s) angående åtgärder för att inget barn
ska kunna se porr i skolan, t.ex. genom nationella riktlinjer och porrfilter eller andra tekniska
lösningar.
Utbildningsutskottets ställningstagande innehåller bl.a. följande motivering till att motionen avstyrktes:
När det sedan gäller yrkanden som rör porrfilter på skolornas datorer och en porrfri
skola vill utskottet framhålla de värden som beskrivs i skollagen som innebär att
utbildningen inom skolväsendet ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska
samhället vilar på. Vidare framgår att de som verkar inom utbildningen ska främja de
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
Även om skolväsendet framgångsrikt säkerställer att barn och unga inte exponeras för
porr i skolan kan elever komma i kontakt med porr på andra ställen under barn- och
ungdomsåren. Därför blir skolans undervisning om sexualitet och relationer en viktig
faktor för att erbjuda kunskap och sundare bilder av jämställdhet, integritet, sex och
relationer. Att alla barn och unga får en likvärdig utbildning inom sex och samlevnad är
viktigt för att stötta barn och unga i deras utveckling, men också för att främja
demokratiska värderingar, kritiskt tänkande och respekt och för att motverka
diskriminering och kränkningar.
Utskottet vill sammanfattningsvis framhålla att frågan om att skydda barn från
pornografi i skolan är mycket viktig. Det är enligt 2 kap. 8 § skollagen huvudmannens
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ansvar att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen,
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för
utbildningen som kan finnas i andra författningar. Detta ansvar ligger således på
huvudmannen och inte på en myndighet.
Motionen avslogs senare av Riksdagen.

Regeringsuppdrag till Skolverket ang. stärka läroplanens innehåll om
sex och samlevnad
Skolverket fick 2018-06-28 i uppdrag från Regeringen att förtydliga skrivningarna om
kunskapsområdet sex och samlevnad i läroplanen. Regeringen har 4 februari 2021 beslutat om
ändring förordningen SKOLFS 2010:37 med i ikraftträdande 2 juli 2021.
Skolverket har i arbete med den förändrade läroplanen haft som utgångspunkt att sex och
samlevnadsundervisningen måste anpassas till den verklighet som ungdomarna möter i dagens
samhälle. Därför har Skolverket föreslagit en rad förändringar i läroplanerna för att stärka kvaliteten
och likvärdigheten i undervisningen. Frivillighet, ömsesidighet och en förståelse för egna och andras
rättigheter är något av det som lyfts fram i det förslaget till förändrad och förstärkt läroplan.
Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson menar att den tid vi lever i ställer nya krav på sex och
samlevnadsundervisningen. Barn och unga är idag friare att uttrycka sin sexualitet, men å andra sidan
tvingas de förhålla sig till normer och förväntningar som kommer till uttryck i pornografi och olika
former av media. Den här samhällsutvecklingen behöver skolan möte upp i undervisningen.

Förändringar och tillägg i läroplanen
För att stärka kvalitén, likvärdigheten i undervisningen och för att möta samhällsutvecklingen har
följande tillägg gjorts i läroplanen:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
Grundläggande värden
Skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska utgå från vad som bedöms
vara barnets bästa och eleverna ska få kännedom om sina rättigheter.
Förståelse och medmänsklighet
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas
av öppenhet och respekt för människors olikheter. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering som
har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande
identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande
behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Intolerans, förtryck och våld, till exempel
rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och
aktiva insatser. Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger
i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger
en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i
andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet
och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där.
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En likvärdig utbildning
Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av
könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som
begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir
bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att
eleverna möts och arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen med
samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.
Skolans uppdrag
Skolan ska aktivt verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter,
möjligheter och skyldigheter för flickor och pojkar, kvinnor och män. I enlighet med grundläggande
värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet. Genom
utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika föreställningar om vad som är kvinnligt
och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna
utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval
och livsvillkor. Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande under skolgången får möta
frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. Utbildningen ska därigenom främja alla elevers
hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val.
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla
betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke. I utbildningen ska maktstrukturer
kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas. Eleverna ska även ges
möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika
medier och sammanhang, bland annat i pornografi.
2. Övergripande mål och riktlinjer
Mål
Skolans mål är att varje elev
-

respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och person¬liga integritet,
tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande
behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor,

Läraren ska
-

-

öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
synliggöra och med eleverna diskutera hur olika föreställningar om vad som är kvinnligt och
manligt kan påverka människors möjligheter samt hur könsmönster kan begränsa egna livsval
och livsvillkor,
planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans
oberoende av könstillhörighet,
uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att
förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en
grund för arbetet och för samarbete.

327

Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
-

har fått kunskaper inom området sexualitet, samtycke och relationer samt om
hedersrelaterat våld och förtryck,

2.8 Rektors ansvar
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att
-

utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och organiseras så att
eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper om hedersrelaterat
våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen
i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis
miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor samt riskerna med tobak, alkohol och andra
droger

Sveriges kommuner och regioner ang. rättsläget gällande webbfilter i
skolmiljöer
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har fått många frågor om förutsättningarna att införa
begränsning av information genom att införa webbfilter i skolan.
Krav på filtrering har rests i olika sammanhang i debatten samtidigt som det har påtalats att filtret
döljer information som elever ska ha tillgång till enligt skolans styrdokument, såsom information om
sex och samlevnad, hbtq-rättigheter, relationer och preventivmedel. För att kunna genomföra en
sådan begränsning av information som även innebär en kontroll och övervakning av elevernas
datoranvändning, krävs att en juridisk prövning av lagligheten att filtrera innehåll inom
skolverksamheten ska ha genomförts. Insatser som kan uppfattas som ingrepp i den personliga
integriteten måste vara väl övervägda och väl motiverade. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det
synnerligen viktigt att en sådan begränsning dokumenteras och framför allt motiveras.

Rättsläget
Yttrande- och informationsfrihet
I 2 kap. kap. regeringsformen ges bestämmelser om medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.
I 1 § anges bl.a. att varje medborgare gentemot det allmänna är tillförsäkrad informationsfrihet, vilken
beskrivs som en frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras
yttranden. Detta stadgande garanterar medborgarnas handlingsfrihet när det gäller att motta
upplysningar som erbjuds från olika håll.
JO har uttalat att bestämmelsen om informationsfrihet inte kan tas till intäkt för uppfattningen att ett
folkbibliotek skulle ha skyldighet att tillhandahålla alla sina böcker för allmänheten (9 januari 2008,
3622-1996). I ett annat beslut samma dag anfördes att samma principer är tillämpliga när det gäller
biblioteksbesökares tillgång till internet (dnr 632-1997). Det innebar enligt JO att när myndigheten
lånar ut utrustningen till enskilda personer har den rätt att bestämma vilken information som får
hämtas in från internet. JO har t.ex. inte haft något att erinra mot att bibliotek har uppställt regler om
att bibliotekets dator inte får användas för sökning av bl.a. pornografiskt material (JO 2001/02 s. 469).
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JO har också i senare beslut tagit ställning till att det inte finns något som hindrar att bibliotek sätter
upp regler om vilken slags information som får sökas på internet med hjälp av bibliotekets dator (t.ex.
JO beslut den 7 februari 2008, dnr 194-2007).
Vidare har JO ansett att samma resonemang som givits uttryck för i biblioteksbesluten kan föras när
en vårdinrättning tillhandahåller en dator som patienter får använda (JO beslut den 29 juni 2012, dnr
3039-2010). JO menar att det inte finns något som hindrar att sjukhus har regler om att en dator
som sjukhus tillhandahåller inte får användas för sökning av bl.a. pornografiskt material.
Justitiekanslern (JK) har uttalat att åtgärder som bibliotek vidtar för att begränsa möjligheten att söka
efter hemsidor med pornografiskt innehåll med hänvisning till bibliotekets datorer inte strider mot
yttrandefrihetsgrundlagen eller tryckfrihetsförordningen (JK beslut 20 mars 2003, dnr 1140-03-31).

Bedömning ur dataskyddsperspektiv
När skolhuvudmän lånar ut utrustning till eleverna har de rätt att bestämma vilken information som
får hämtas in och kontrollera att reglerna efterföljs.
Införande av webbfilter kan innebära en behandling av elevers personuppgifter. Oavsett vilken teknik
(DNS etc.) som används för filtrering kan loggning ske lokalt eller i molntjänst. Det innebär i de fallen
att det finns en spårbarhet till enskild elev och ett register har skapats. Det kräver att
skolverksamheten uppfyller alla krav i dataskyddslagstiftningen gällande tekniska och organisatoriska
åtgärder enligt artikel 32 i dataskyddsförordningen och att hög säkerhet kan garanteras.
Det man måste vara medveten om är att det är en spaning på elevers datoranvändning. En sådan
övervakning får aldrig gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett
den. En bedömning att ett visst innehåll är olämpligt är inte ett tillräckligt skäl. Någon författning som
specifikt reglerar begränsning av information på internet genom införande av webbfilter i
skolverksamhet finns inte.

Kommunens IT-nät
Kommunen har idag ett filter som via kommunens brandvägg som blockerar utgående trafik, bl.a.
adult content, ett filter som ska blockera pornografiskt innehåll. Filtret tillåter Sex Education. Detta
filter fungerar bara när personal eller elever är uppkopplade via kommunens nätverk. Kommunen har
inte något ytterligare filter eller applikation som blockerar sidor med olämpligt material. Elevernas
surfande på kommunens datorer eller Ipads utanför skoltid anses vara ett föräldraansvar.
Detta innebär att det inte finns något filter om kommunens datorer eller Ipads används utanför
kommunens nätverk. Installation av separat webfilter för elev-pc skulle kosta ca 100 000 kr per år.
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Sammanfattning
Barnombudsmannens forskningsgenomgång visar att barn och unga som konsumerar pornografi
frekvent i högre utsträckning lider av depressiva symptom. Forskningen menar att det är viktigt att
understryka att de samband som identifierats i forskning och studier mellan depressiva symptom och
pornografikonsumtion inte fastställer orsakssamband/kausalitetens riktning.
Inom forskningen har man observerat samband mellan pornografikonsumtion och olika
beteenderelaterade problem så som sexuellt våld. Forskningsresultaten på detta område går isär och
man har inte kunnat etablera ett kausalt samband mellan exponering för eller konsumtion av
pornografi och utövandet av sexuellt våld. Trots att resultaten varierar så är den övergripande
forskningsbilden att man funnit ett samband mellan sexuellt aggressivt beteende och
pornografikonsumtion, även om styrkan i sambandet varierat i olika studier.
Forskaren Elza Dunkles och Statens medieråd menar att införande av porrfilter inte fungera och
att porrfilter på individnivå riskerar att vagga in vuxna som möter unga i en falsk trygghet. Statens
medieråd hänvisar också till studier som beskriver att den stora problematiken med innehållsfilter är
att de antingen överfiltrerar eller underfiltrerar.
Införande av ett innehållsfilter gör att särskilt sårbara grupper, till exempel, ungdomar som lever i en
hederskontext får än svårare att själva söka information om sex och samlevnad då det inte är möjligt
att göra på den egna datorn eller mobiltelefonen.
Utbildningsutskottet har i samband med att de avstyrkt motionen om införande om porrfilter bl.a.
framhållit de värden som beskrivs i skollagen som innebär att utbildningen inom skolväsendet ska
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska
värderingar som det svenska samhället vilar på. Vidare framgår att de som verkar inom utbildningen
ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
Regeringen har beslutat om en rad förändringar i läroplanen, detta för att stärka kvaliteten och
likvärdigheten i sex och samlevnadsundervisningen. Frivillighet, ömsesidighet och en förståelse för
egna och andras rättigheter är något av det som lyfts fram i den förändrade och förstärkta läroplan.
Skolan har ansvaret att lära ut strategier för att undvika sådant som är olämpligt och olagligt på nätet.
Statens Medieråd pekar också på skolans ansvar för att utbilda barn och unga till att bli ansvarsfulla
och kritiska internetanvändare, vilket även betonas i den nationella digitaliseringsstrategin för
skolväsendet.
Sveriges kommuner och landstings genomgång av rättsläget visar att det inte finns någon författning
som specifikt reglerar begränsningar av information på internet genom införande av innehållsfilter i
skolverksamheten.
Sveriges kommuner och landsting pekar dock på att införande av innehållsfilter innebär en spaning på
elevernas datoranvändande. SKR säger vidare att en sådan övervakning får aldrig gå utöver det som
är nödvändigt med hänsyn till ändamålet som föranlett övervakningen. En bedömning att ett visst
innehåll är olämpligt är inte tillräckligt skäl.
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§ 9 Beslut om besvarande av motion om avgiftsfri
grundskola för alla elever i Tidaholms kommun
KS 2021/303

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.

Sammanfattning av ärendet
Camilla Graaf (-), Ida Davidsson (-) och Zelal-Sara Yesildeniz (-) har lämnat in en motion i vilken
de framhåller att det framgår av skollagen att utbildningen i skolan ska vara avgiftsfri och att det
endast får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Enligt
motionärerna brister Tidaholms kommun i detta på flera skolor.
Motionärerna framhåller att föräldrar som har barn på skolorna i tätorten uppmanas att lägga ner
frukt, smörgås, yoghurt eller liknande i barnens skolväska varje dag för att barnen ska orka
prestera under lektionerna. Enligt motionärerna uppmanas inte föräldrar som har barn på någon
av ytterskolorna i Tidaholm att packa ner motsvarande mellanmål eftersom skolorna står för
kostnad för detta.
Motionärerna har gjort en uträkning och kommit fram till att kostnaden för att skicka med
mellanmål till ett barn blir 890 kronor på ett år.
Motionärerna menar att det strider mot skollagen att uppmana vårdnadshavare att lägga ner en
frukt i barnens skolväska varje dag. Motionärerna ställer sig också frågande till hur hanteringen kan
skilja sig åt mellan olika skolor eftersom samtliga skolor ska följa samma lagstiftning.
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att ge barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att:
-

avgiftsfritt erbjuda alla grundskoleelever i Tidaholms kommun en frukt under förmiddagen
och på eftermiddagen vid långdagar
inte avgiftsfria frukten tas bort på de skolor som idag erbjuder sina elever detta utan att
det införs på de skolor som idag inte har det.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 133/2021, att remittera motionen till barn- och
utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, § 145/2021, föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Nämnden grundar sitt beslut på ett yttrande från
barn- och utbildningsförvaltningen av vilket det bland annat framgår följande.
Det är inte förenligt med skollagen att kräva av vårdnadshavare att de ska skicka med frukt till sina
barn som de kan äta under skoldagen. Det som föreskrivs i skollagen är att kommunen

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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kostnadsfritt ska erbjuda skollunch och att det inte finns några skrivningar som säger att
kommunen ska erbjuda något mer än det under skoldagen. Samhällsbyggnadsnämndens
måltidsenhet tar från och med 2022-01-01 över budgetansvaret för måltider vid kommunens
skolor. Måltidsenheten har inte utrymme i budgeten för de kostnader som frukt till alla
grundskoleelever skulle generera. Måltidsenheten har därför inte för avsikt att tillhandahålla frukt
till skolorna i enlighet med förslaget i motionen.
Slutligen anger yttrandet att ledningen för barn- och utbildningsförvaltningen kommer undersöka
hur skolorna har hanterat utdelning av frukt och se till att frågan om frukt till eleverna och andra
frågor som rör principerna om avgiftsfrihet för elever i grundskolan hanteras på ett likartat sätt.
Detta inbegriper ett tydliggörande av att samtliga skolor ska följa 10 kap. 10 § skollagen.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden har slagit fast att det
inte finns utrymme i budget att erbjuda alla elever frukt på det sätt som motionärerna föreslår
samt att barn- och utbildningsnämnden ska se till att frågan om frukt till eleverna hanteras på ett
likartat sätt. Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens
beslut.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i
Tidaholms kommun”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-12-23.
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 145/2021 ”Beslut om yttrande gällande motion avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun”, 2021-12-09.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande motion - avgiftsfri grundskola för alla elever
i Tidaholms kommun”, kvalitetsutvecklare Bengt Höglander, 2021-11-16.
Yttrande över motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun,
2021-11-16.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133/2021 ”Beslut om remittering av motion
om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun”, 2021-10-20.
Motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun, 2021-09-27.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2021/303
2021-12-23
Handläggare: Sofie Thorsell, Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om
avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms
kommun
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Ärendet
Camilla Graaf (-), Ida Davidsson (-) och Zelal-Sara Yesildeniz (-) har lämnat in en motion i vilken
de framhåller att det framgår av skollagen att utbildningen i skolan ska vara avgiftsfri och att det
endast får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Enligt
motionärerna brister Tidaholms kommun i detta på flera skolor.
Motionärerna framhåller att föräldrar som har barn på skolorna i tätorten uppmanas att lägga ner
frukt, smörgås, yoghurt eller liknande i barnens skolväska varje dag för att barnen ska orka
prestera under lektionerna. Enligt motionärerna uppmanas inte föräldrar som har barn på någon
av ytterskolorna i Tidaholm att packa ner motsvarande mellanmål eftersom skolorna står för
kostnad för detta.
Motionärerna har gjort en uträkning och kommit fram till att kostnaden för att skicka med
mellanmål till ett barn blir 890 kronor på ett år.
Motionärerna menar att det strider mot skollagen att uppmana vårdnadshavare att lägga ner en
frukt i barnens skolväska varje dag. Motionärerna ställer sig också frågande till hur hanteringen kan
skilja sig åt mellan olika skolor eftersom samtliga skolor ska följa samma lagstiftning.
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att ge barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att:
-

avgiftsfritt erbjuda alla grundskoleelever i Tidaholms kommun en frukt under förmiddagen
och på eftermiddagen vid långdagar
inte avgiftsfria frukten tas bort på de skolor som idag erbjuder sina elever detta utan att
det införs på de skolor som idag inte har det.

Utredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 133/2021, att remittera motionen till barn- och
utbildningsnämnden.
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Barn- och utbildningsnämnden beslutade, § 145/2021, föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Nämnden grundar sitt beslut på ett yttrande från
barn- och utbildningsförvaltningen av vilket det bland annat framgår följande.
Skolinspektionen har i ett ärende utrett frågan om Bromölla kommun följt bestämmelserna om
förbud mot avgifter i skolan. Anledningen till Skolinspektionens utredning var en anmälan från en
vårdnadshavare som lämnat in en kopia med information från skolans personal med följande
skrivning ”kommer försöka ha en fruktstund varje dag så vårdnadshavare ska skicka med frukt
eller grönsak eller smörgås. Många barn är hungriga på förmiddagen”.
I anmälan till Skolinspektionen framkom det uppgifter om att skolan krävde att eleverna tog med
sig en frukt till skolan varje dag. Bromölla kommun invände att det inte fanns ett krav på att
eleverna skulle ha med sig frukt utan att det var frivilligt för föräldrarna att skicka med sina barn
mellanmål.
Sammantaget gjorde dock Skolinspektionen bedömningen att skolan krävt att vårdnadshavare
skulle skicka med eleverna frukt till skolan. Det kunde därmed inte anses vara frivilligt för
föräldrarna att bidra med frukt. Skolinspektionen gjorde bedömningen att skolans krav på
föräldrar att skicka med mellanmål till skolan varje dag inte utgjorde ett enstaka inslag och att
kravet hade medfört en kostnad för hemmet som inte var obetydlig i skollagens mening.
Skolinspektionen fann inte att något av de båda undantagen från principen om avgiftsfrihet var
tillämpliga i detta fall vilket innebar att det sätt som Bromölla hade valt att organisera
verksamheten på inte var förenligt med principen om avgiftsfrihet.
Skolinspektionen beslutade om föreläggande för Bromölla kommun att enligt skollagen vidta
åtgärder för att säkerställa att det inte förekom otillåtna avgifter i skolan.
Samhällsbyggnadsnämndens måltidsenhet tar från och med 2022-01-01 över budgetansvaret för
måltider vid kommunens skolor. Måltidsenheten har inte utrymme i budgeten för de kostnader
som frukt till alla grundskoleelever skulle generera. Måltidsenheten har därför inte för avsikt att
tillhandahålla frukt till skolorna i enlighet med förslaget i motionen.
Det som föreskrivs i skollagen är att kommunen kostnadsfritt ska erbjuda skollunch, det finns inga
skrivningar i skollagen som säger att kommunen ska erbjuda något annat än skollunch under
skoldagen.
Måltidsenheten kommer att debitera de skolor som avser att erbjuda eleverna frukt under
skoldagen. Införande av frukt, i enlighet med motionärernas förslag, till samtliga 1466 elever i
kommunens grundskolor skulle innebära en ökad kostnad för måltidsenheten med 1,3 mnkr/år.
Måltidsenheten har för avsikt att i samråd med skolledningen se över måltidstiderna och
måltidsinnehållet vid skolorna, detta i syfte att försöka få till stånd ett näringsintag som blir
jämnare fördelat över dagen för eleverna.
Motionärerna hävdar att skolorna hanterar frågan om frukt till grundskolebarnen på olikartat sätt.
Förvaltningsledningen kommer undersöka detta och tillse att frågan om frukt till eleverna och
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andra frågor som berör principerna om avgiftsfrihet för elever i grundskolan hanteras på ett
likartat sätt. Detta inbegriper ett tydliggörande av att samtliga skolar ska följa 10 kap. 10 §
skollagen.

Barnrättsbedömning
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning.

Utredningens slutsatser
Yttrandet som barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram slår fast att det inte är förenligt
med skollagen att kräva av vårdnadshavare att de ska skicka med frukt till sina barn som de kan
äta under skoldagen.
Yttrandet anger även att det som föreskrivs i skollagen är att kommunen kostnadsfritt ska erbjuda
skollunch och att det inte finns några skrivningar som säger att kommunen ska erbjuda något mer
än det under skoldagen. Samhällsbyggnadsnämndens måltidsenhet tar från och med 2022-01-01
över budgetansvaret för måltider vid kommunens skolor. Måltidsenheten har inte utrymme i
budgeten för de kostnader som frukt till alla grundskoleelever skulle generera. Måltidsenheten har
därför inte för avsikt att tillhandahålla frukt till skolorna i enlighet med förslaget i motionen.
Slutligen anger yttrandet att ledningen för barn- och utbildningsförvaltningen kommer undersöka
hur skolorna har hanterat utdelning av frukt och se till att frågan om frukt till eleverna och andra
frågor som rör principerna om avgiftsfrihet för elever i grundskolan hanteras på ett likartat sätt.
Detta inbegriper ett tydliggörande av att samtliga skolar ska följa 10 kap. 10 § skollagen.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden har slagit fast att det
inte finns utrymme i budget att erbjuda alla elever frukt på det sätt som motionärerna föreslår
samt att barn- och utbildningsnämnden ska se till att frågan om frukt till eleverna hanteras på ett
likartat sätt. Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens
beslut.

Beslutsunderlag






Barn- och utbildningsnämndens beslut § 145/2021 ”Beslut om yttrande gällande motion avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun”, 2021-12-09.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande motion - avgiftsfri grundskola för alla elever
i Tidaholms kommun”, kvalitetsutvecklare Bengt Höglander, 2021-11-16.
Yttrande över motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun,
2021-11-16.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133/2021 ”Beslut om remittering av motion
om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun”, 2021-10-20.
Motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun, 2021-09-27.

Sändlista
Motionärerna
Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsnämnden

2021/415

§ 145 Beslut om yttrande gällande motion - avgiftsfri grundskola
för alla elever i Tidaholms kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motion om avgiftsfri
grundskola för alla elever i Tidaholms kommun till barn- och
utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett yttrande.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
- Elisabeth Alfredsson (-) föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 88/2021
”Beslut om yttrande gällande motion - avgiftsfri grundskola för alla
elever i Tidaholms kommun”, 2021-11-25.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande motion - avgiftsfri
grundskola för alla elever i Tidaholms kommun”, Bengt Höglander,
2021-11-16.
✓ Yttrande över motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i
Tidaholms kommun, Bengt Höglander, 2021-11-16.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133/2021 ”Beslut om
remittering av motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i
Tidaholms kommun”, 2021-10-20.
✓ Motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun,
2021-09-27.
Reservation
Elisabeth Alfredsson (-) reserverar sig mot beslutet.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-16
Ärendenummer
2021/415

Barn- och utbildningsnämnden

Bengt Höglander
0502-60 60 00
bengt.hoglander@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Beslut om yttrande gällande motion - avgiftsfri
grundskola för alla elever i Tidaholms kommun
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motion om avgiftsfri
grundskola för alla elever i Tidaholms kommun till barn- och
utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett yttrande.
Beslutsunderlag
✓ Yttrande över motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i
Tidaholms kommun, Bengt Höglander, 2021-11-16.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133/2021 ”Beslut om
remittering av motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i
Tidaholms kommun”, 2021-10-20.
✓ Motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun,
2021-09-27.
Barnrättsbedömning
Förslaget till beslut anses inte strida mot barnkonventionen.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: bunkontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Upprättad: 2021-11-16
Senast reviderad: -
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Yttrande över motion om avgiftsfri
grundskola för alla elever i
Tidaholms kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-10-20 beslutat att remittera motion avseende avgiftsfri
grundskola för alla elever till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Motionen
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta uppdra till barn- och utbildningsnämnden
att avgiftsfritt erbjuda alla grundskoleelever i Tidaholm en frukt under förmiddagen och på
eftermiddagen vid långdagar.
Vidare så yrkar motionärerna på att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till barn- och
utbildningsnämnden att den avgiftsfria frukten inte tas bort från de skolor som idag erbjuder eleverna
detta och att avgiftsfri frukt införs på de skolor som inte har det idag.
Motionärerna skriver i motionen att grundskolorna i tätorten uppmanar vårdnadshavarna att lägga
ner någonting i form av frukt, smörgås, yoghurt eller liknande i sina barns skolväskor varje dag, detta
för att barnen ska orka prestera under skoldagen. Motionärerna hävdar att detta står i strid med 10
kap §§ 10 och 11 skollagen.

Skolinspektionen
Skolinspektionen har i ett ärende utrett frågan om Bromölla kommun följt bestämmelserna om
förbud mot avgifter i skolan. Anledningen till Skolinspektionens utredning var en anmälan från en
vårdnadshavare som lämnat in en kopia med information från skolans personal med följande skrivning
”kommer försöka ha en fruktstund varje dag så vårdnadshavare ska skicka med frukt eller grönsak
eller smörgås. Många barn är hungriga på förmiddagen”.
Skolinspektionen konstaterar att grundskolan ska vara avgiftsfri (10 kap. 10 § skollagen). Detta
innebär att rätten till en likvärdig utbildning av hög kvalitet aldrig får vara beroende av en enskild
individs ekonomiska förutsättningar. Principen om avgiftsfrihet innebär att eleverna utan kostnad ska
ha tillgång till de läromedel och den utrustning som behövs för att få förutsättningar att nå
utbildningens mål. I grundskolan ska elever erbjudas gratis skolmåltider (se prop. 2009/2010:165 s.
373–374).
Från principen om avgiftsfrihet finns två undantag (10 kap 11 § skollagen). Det får förekomma enstaka
inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Med detta menas att det någon gång per
termin kan få förekomma inslag som ska betalas av eleverna eller vårdnadshavarna. Exempel på en
sådan kostnad är en färdbiljett eller en mindre entréavgift till museum eller liknande. Det kan också
handla om matsäck till utflykt, kostnad för studieresa och studiebesök. Om kostnaden är regelbundet
återkommande kan den sammanlagt bli påfrestande för ett hushåll med svag ekonomi. Det krävs alltså
att en skola noga överväger när och hur ofta denna möjlighet ska utnyttjas (se a.a. s. 373–374).
Enligt det andra undantaget är det även möjligt att låta kostnader för skolresor, utflykter eller
liknande aktiviteter ersättas av föräldrar på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla
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elever, oavsett om en elevs föräldrar väljer att bidra eller inte (se a.a. s. 375). Det betyder att alla
elever ska få vara med på en aktivitet även om dennes föräldrar inte har bidragit.
I anmälan till Skolinspektionen har det framkommit uppgifter om att skolan kräver att eleverna tar
med sig en frukt till skolan varje dag. Bromölla kommun har invänt att det inte finns ett krav på att
eleverna ska ha med sig frukt utan att det är frivilligt för föräldrarna att skicka med sina barn
mellanmål.
Sammantaget gör Skolinspektionen bedömningen att skolan krävt att vårdnadshavare ska skicka med
eleverna frukt till skolan. Det kan därmed inte anses vara frivilligt för föräldrarna att bidra med frukt.
Skolinspektionen gör bedömningen att skolans krav på föräldrar att skicka med mellanmål till skolan
varje dag inte utgör ett enstaka inslag och att kravet har medfört en kostnad för hemmet som inte
obetydlig i skollagens mening.
Skolinspektionen har inte funnit att något av de båda undantagen från principen om avgiftsfrihet är
tillämpliga i detta fall, så innebär det sätt som Bromölla har valt att organisera verksamheten på inte
förenligt med principen om avgiftsfrihet.
Skolinspektionen vill i sammanhanget också framhålla vikten av att skolan inte skapar situationer där
barn och elever kan uppleva ett utanförskap.
Skolinspektionen beslutade om föreläggande för Bromölla kommun att enligt 26 kap 10 § skollagen
att vidta åtgärder för att säkerställa att det inte förekommer otillåtna avgifter i skolan.

Tidaholms kommuns måltidsenhet
Samhällsbyggnadsnämndens måltidsenhet tar fr.o.m. 2022-01-01 över budgetansvaret för måltider vid
kommunens skolor. Måltidsenheten har inte utrymme i budgeten för de kostnader som frukt till alla
grundskoleelever skulle generera. Måltidsenheten har därav inte för avsikt att tillhandahålla frukt till
skolorna i enlighet med förslaget i motionen.
Det som föreskrivs i skollagen är att kommunen kostnadsfritt ska erbjuda skollunch, det finns inga
skrivningar i skollagen som säger att kommunen ska erbjuda något annat än skollunch under
skoldagen.
Måltidsenheten kommer att debitera de skolor som avser att erbjuda eleverna frukt under skoldagen.
Införande av 1 frukt, i enlighet med motionärernas förslag, till samtliga 1466 elever i kommunens
grundskolor skulle innebära en ökad kostnad för kostenheten med 1,3 mnkr/år.
Måltidsenheten har för avsikt att i samråd med skolledning se över måltidstiderna och
måltidsinnehållet vid skolorna, detta i syfte att försöka få till stånd ett näringsintag som blir jämnare
fördelat över dagen för eleverna.

Skolornas olika hantering
Motionärerna hävdar att skolorna hanterar frågan om frukt till grundskolebarnen på olikartat sätt.
Förvaltningsledningen kommer undersöka detta och tillse att frågan om frukt till eleverna och andra
frågor som berör principerna om avgiftsfrihet för elever i grundskolan hanteras på ett likartat sätt.
Detta inbegriper ett tydliggörande av att samtliga skolar ska följa 10 kap. 10 § skollagen.

344

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
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§ 10 Besvarande av Tidaholmsförslag om
lättillgängliga mensskydd för elever
KS 2021/272

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
förslaget anses vara besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Två personer har lämnat in ett Tidaholmsförslag i vilket de framhåller att de under sin skoltid
själva har erfarit att tillgången till mensskydd inte uppfyller elevernas behov. De anser inte att
möjligheten att hämta mensskydd hos skolsköterskan är tillräcklig och vill att mensskydd ska finnas
tillgängligt på toaletten.
Enligt förslagslämnarna beräknas mensskydd för en skola kosta 0,5 - 4 kr per elev och månad
enligt företaget Menssäkrad som är ett av flera företag som erbjuder färdiga lösningar för
lättillgängliga mensskydd.
Förslagslämnarna framhåller att deras förslag även är förenligt med delmål 6.2 i de globala målen
som syftar till att ”säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien” samt att
särskild uppmärksamhet riktas “åt behoven hos kvinnor och flickor”.
Förslagslämnarna framhåller vidare att såväl andra länder som andra kommuner i Sverige har
beslutat om gratis mensskydd till elever och att de anser att det är dags för Tidaholms kommun
att ansluta sig till dessa. Enligt förlagslämnarna får bristen på mensskydd aldrig utgöra ett hinder
för att kunna delta i undervisningen.
Förslagslämnarna yrkar på att Tidaholms kommunfullmäktige beslutar att:
-

kommunen utreder förslaget om att sätta upp automater eller lådor med mensskydd vid
skoltoaletter på Tidaholms kommuns gymnasium samt hög- och mellanstadieskolor.
kommunen utreder de ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda kostnadsfria
mensskydd för elever på Tidaholms kommunala gymnasium samt hög- och
mellanstadieskolor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 135/2021, att remittera Tidaholmsförslaget till barnoch utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, § 144/292, föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att yrkande nummer ett, att kommunen utreder förslaget om att sätta
upp automater eller lådor med mensskydd vid skoltoaletter på Tidaholm kommuns gymnasium
samt hög- och mellanstadieskolor, ska anses vara besvarat. Samt att yrkande nummer två, att
kommunen utreder de ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda kostnadsfria

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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mensskydd för elever på Tidaholm kommunala gymnasium samt hög- och mellanstadieskolor, ska
avslås.
Nämnden hänvisar i sitt beslut till en tjänsteskrivelse och ett yttrande författat av
kvalitetsutvecklaren av vilka det bland annat framgår följande.
Barn- och utbildningsnämnden har 2021-06-10 behandlat en motion avseende ”alla elevers rätt till
mensskydd”. Barn- och utbildningsnämnden beslutade då föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen med motiveringen att förslaget i motionen inte kan prioriteras inom ramen för barnoch utbildningsnämnden givna ekonomiska ramar. Vidare motiverade nämnden sitt förslag till
beslut med att det finns en rutin som innebär att elever, vid behov, via skolsköterska kostnadsfritt
får tillgång till mensskydd. Denna möjlighet finns fortfarande.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förslagslämnarna yrkar på att Tidaholms
kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska utreda förslaget om att sätta upp automater eller
lådor med mensskydd vid skoltoaletter på Tidaholms kommuns gymnasium samt hög- och
mellanstadieskolor samt de ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda kostnadsfria
mensskydd för elever på Tidaholms kommunala gymnasium samt hög- och mellanstadieskolor.
Förvaltningen konstaterar vidare att det, i det yttrande som kvalitetsutvecklaren på barn- och
utbildningsförvaltningen har tagit fram, finns en utredning om att sätta upp automater med
mensskydd som även inkluderar en kostnadsberäkning.
Förvaltningen gör därför bedömningen att barn- och utbildningsnämnden, i och med yttrandet, har
gjort den utredning som efterfrågas och att Tidaholmsförslaget med anledning av detta kan anses
vara besvarat.
Om kommunfullmäktige skulle anse att det bör sättas upp mensskyddsautomater i enlighet med
förslaget behöver det hanteras som ett eget ärende och det behöver då tas fram en lösning för
finansiering eftersom barn- och utbildningsnämnden är tydlig med att nämnden inte har möjlighet
att inrymma kostnaden i sin budget.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förslaget
anses vara besvarat.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse ”Besvarande av Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för elever”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-01-04.
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 144/2021 ”Beslut om yttrande gällande
Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för elever”, 2021-12-09.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om lättillgängliga
mensskydd för elever”, kvalitetsutvecklare Bengt Höglander, 2021-11-16.
Yttrande över Tidaholmsförslag - Lättillgängliga mensskydd för elever, kvalitetsutvecklare
Bengt Höglander, 2021-11-09.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 135/2021 ”Beslut om remittering av
Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för elever”, 2021-10-20.
Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för elever, anmält på kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-09-27.
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2021/272
2022-01-04
Handläggare: Sofie Thorsell, Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Besvarande av Tidaholmsförslag
om lättillgängliga mensskydd för elever
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förslaget anses vara besvarat.

Ärendet
Två personer har lämnat in ett Tidaholmsförslag i vilket de framhåller att de under sin skoltid
själva har erfarit att tillgången till mensskydd inte uppfyller elevernas behov. De anser inte att
möjligheten att hämta mensskydd hos skolsköterskan är tillräcklig och vill att mensskydd ska finnas
tillgängligt på toaletten.
Enligt förslagslämnarna beräknas mensskydd för en skola kosta 0,5 - 4 kr per elev och månad
enligt företaget Menssäkrad som är ett av flera företag som erbjuder färdiga lösningar för
lättillgängliga mensskydd.
Förslagslämnarna framhåller att deras förslag även är förenligt med delmål 6.2 i de globala målen
som syftar till att ”säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien” samt att
särskild uppmärksamhet riktas “åt behoven hos kvinnor och flickor”.
Förslagslämnarna framhåller vidare att såväl andra länder som andra kommuner i Sverige har
beslutat om gratis mensskydd till elever och att de anser att det är dags för Tidaholms kommun
att ansluta sig till dessa. Enligt förlagslämnarna får bristen på mensskydd aldrig utgöra ett hinder
för att kunna delta i undervisningen.
Förslagslämnarna yrkar på att Tidaholms kommunfullmäktige beslutar att:
-

kommunen utreder förslaget om att sätta upp automater eller lådor med mensskydd vid
skoltoaletter på Tidaholms kommuns gymnasium samt hög- och mellanstadieskolor.
kommunen utreder de ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda kostnadsfria
mensskydd för elever på Tidaholms kommunala gymnasium samt hög- och
mellanstadieskolor.

Utredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 135/2021, att remittera Tidaholmsförslaget till barnoch utbildningsnämnden.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Barn- och utbildningsnämnden beslutade, § 144/292, föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att yrkande nummer ett, att kommunen utreder förslaget om att sätta
upp automater eller lådor med mensskydd vid skoltoaletter på Tidaholm kommuns gymnasium
samt hög- och mellanstadieskolor, ska anses vara besvarat. Samt att yrkande nummer två, att
kommunen utreder de ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda kostnadsfria
mensskydd för elever på Tidaholm kommunala gymnasium samt hög- och mellanstadieskolor, ska
avslås.
Nämnden hänvisar i sitt beslut till en tjänsteskrivelse och ett yttrande författat av
kvalitetsutvecklaren av vilka det bland annat framgår följande.
Barn- och utbildningsnämnden har 2021-06-10 behandlat en motion avseende ”alla elevers rätt till
mensskydd”. Barn- och utbildningsnämnden beslutade då föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen med motiveringen att förslaget i motionen inte kan prioriteras inom ramen för barnoch utbildningsnämnden givna ekonomiska ramar. Vidare motiverade nämnden sitt förslag till
beslut med att det finns en rutin som innebär att elever, vid behov, via skolsköterska kostnadsfritt
får tillgång till mensskydd. Denna möjlighet finns fortfarande.
Det framgår av skollagen att skolan utan kostnad ska tillhandahålla böcker och andra läromedel
som behövs för en tidsenlig utbildning, vidare föreskrivs det att skolan ska erbjuda näringsriktiga
måltider (9 kap. 8 § skollagen). Det finns inga skrivningar i skollagen om tillhandahållande av
mensskydd eller liknande.
Installation av mensskyddsautomater innebär en startkostnad per enhet med 3 700 kr. Detta
motsvarar en total startkostnad med 40 700 kr. Därefter löper abonnemanget med en månatlig
kostnad motsvarande 320 kr och mensskyddsautomat med kostnadsfria mensskydd. Den årliga
kostnaden beräknas till 42 240 kr/år. Beräkningen baseras på att det sätts upp en automat per
skola och idrottshall. Det handlar om sju skolor och fyra idrottshallar. Kostnaden för detta finns
inte i barn- och utbildningsnämndens budget.
Införande av fria mensskydd vid kommunens skolor kommer att medföra ett logistiskt ansvar,
lämpligen då för lokalvårdspersonalen. Detta i form av att kontrollera automaterna och vid behov
tillse att automaterna är påfyllda. Abonnemangen inkluderar löpande leveranser enligt ett intervall
som kommunen önskar. Det krävs således inget administrativt arbete avseende beställningar av
mensskydd för påfyllnad av automaterna.

Barnrättsbedömning
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning.

Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förslagslämnarna yrkar på att Tidaholms
kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska utreda förslaget om att sätta upp automater eller
lådor med mensskydd vid skoltoaletter på Tidaholms kommuns gymnasium samt hög- och
mellanstadieskolor samt de ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda kostnadsfria
mensskydd för elever på Tidaholms kommunala gymnasium samt hög- och mellanstadieskolor.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Förvaltningen konstaterar vidare att det, i det yttrande som kvalitetsutvecklaren på barn- och
utbildningsförvaltningen har tagit fram, finns en utredning om att sätta upp automater med
mensskydd som även inkluderar en kostnadsberäkning.
Förvaltningen gör därför bedömningen att barn- och utbildningsnämnden, i och med yttrandet, har
gjort den utredning som efterfrågas och att Tidaholmsförslaget med anledning av detta kan anses
vara besvarat.
Om kommunfullmäktige skulle anse att det bör sättas upp mensskyddsautomater i enlighet med
förslaget behöver det hanteras som ett eget ärende och det behöver då tas fram en lösning för
finansiering eftersom barn- och utbildningsnämnden är tydlig med att nämnden inte har möjlighet
att inrymma kostnaden i sin budget.

Beslutsunderlag






Barn- och utbildningsnämndens beslut § 144/2021 ”Beslut om yttrande gällande
Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för elever”, 2021-12-09.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om lättillgängliga
mensskydd för elever”, kvalitetsutvecklare Bengt Höglander, 2021-11-16.
Yttrande över Tidaholmsförslag - Lättillgängliga mensskydd för elever, kvalitetsutvecklare
Bengt Höglander, 2021-11-09.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 135/2021 ”Beslut om remittering av
Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för elever”, 2021-10-20.
Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för elever, anmält på kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-09-27.

Sändlista
Förslagslämnarna
Barn- och utbildningsnämnden

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Barn- och utbildningsnämnden

2021/414

§ 144 Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om
lättillgängliga mensskydd för elever
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
o yrkande nummer ett, att kommunen utreder förslaget om att
sätta upp automater eller lådor med mensskydd vid
skoltoaletter på Tidaholm kommuns gymnasium samt hög- och
mellanstadieskolor, ska anses vara besvarat.
o yrkande nummer två, att kommunen utreder de ekonomiska
förutsättningarna för att kunna erbjuda kostnadsfria mensskydd
för elever på Tidaholm kommunala gymnasium samt hög- och
mellanstadieskolor, ska avslås.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera Tidaholmsförslag
om lättillgängliga mensskydd för elever, till barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett yttrande.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
Tidaholmsförslaget om lättillgängliga mensskydd för elever.
- Marika Lund (SD) föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
o yrkande nummer ett, att kommunen utreder förslaget om att
sätta upp automater eller lådor med mensskydd vid
skoltoaletter på Tidaholm kommuns gymnasium samt hög- och
mellanstadieskolor, ska anses vara besvarat.
o yrkande nummer två, att kommunen utreder de ekonomiska
förutsättningarna för att kunna erbjuda kostnadsfria mensskydd
för elever på Tidaholm kommunala gymnasium samt hög- och
mellanstadieskolor, ska avslås.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar
enligt Lunds förslag.
Beslutsunderlag
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 87/2021
”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om lättillgängliga
mensskydd för elever”, 2021-11-25.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om
lättillgängliga mensskydd för elever”, Bengt Höglander, 2021-11-16.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2021-12-09

Barn- och utbildningsnämnden

✓ Yttrande över Tidaholmsförslag Lättillgängliga mensskydd för elever,
Bengt Höglander, 2021-11-09.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 135/2021 ”Beslut om
remittering av Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för
elever”, 2021-10-20.
✓ Tidaholmsförslag - Lättillgängliga mensskydd för elever, 2021-08-25.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-16
Ärendenummer
2021/414

Barn- och utbildningsnämnden

Bengt Höglander
0502-60 60 00
bengt.hoglander@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag
om lättillgängliga mensskydd för elever
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera Tidaholmsförslag
om lättillgängliga mensskydd för elever, till barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett yttrande.
Beslutsunderlag
✓ Yttrande över Tidaholmsförslag Lättillgängliga mensskydd för elever,
Bengt Höglander, 2021-11-09.
✓ Tidaholmsförslag - Lättillgängliga mensskydd för elever, 2021-08-25.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 135/2021 ”Beslut om
remittering av Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för
elever”, 2021-10-20.
Barnrättsbedömning
Förslaget till beslut anses inte strida mot barnkonventionen.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå Tidaholmsförslaget om
lättillgängliga mensskydd för elever.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: bunkontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Ärendenummer: BUN 2021/414
Upprättad: 2021-11-09
Senast reviderad: -

Yttrande över Tidaholmsförslag Lättillgängliga mensskydd för elever
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Yttrande över Tidaholmsförslag Lättillgängliga mensskydd för elever
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-10-20 beslutat att remittera Tidaholmsförslaget till barnoch utbildningsnämnden för yttrande.
Barn- och utbildningsnämnden har 2021-06-10 behandlat en motion avseende ”alla elevers rätt till
mensskydd”. Barn- och utbildningsnämnden beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen med motiveringen att förslaget i motionen inte kan prioriteras inom ramen för barn- och
utbildningsnämnden givna ekonomiska ramar.
Vidare motiverade nämnden sitt förslag till beslut med att det finns en rutin som innebär att elever,
vid behov, via skolsköterska kostnadsfritt får tillgång till mensskydd. Denna möjlighet finns
fortfarande.

Skollagen
Utöver undervisningsverksamhet och liknande så framgår det av skollagen att skolan utan kostnad ska
tillhandahålla böcker och andra läromedel som behövs för en tidsenlig utbildning, vidare föreskrivs
det att skolan ska erbjuda näringsriktiga måltider (9 kap. 8 § skollagen). Det finns inga skrivningar i
skollagen om tillhandahållande av mensskydd eller liknande.

Kostnader för kommunen
Installation av mensskyddsautomater innebär en startkostnad per enhet med 3 700 kr. Detta
motsvara en total startkostnad med 40 700 kr. Därefter löper abonnemanget med en månatlig
kostnad motsvarande 320 kr och mensskyddsautomat med kostnadsfria mensskydd. Den årliga
kostnaden beräknas till 42 240 kr/år. Beräkningen baseras på att det sätts upp en automat per skola
och idrottshall. Det handlar om sju skolor och fyra idrottshallar. Kostnaden för detta finns inte i
barn- och utbildningsnämndens budget.

Logistiskt ansvar
Införande av fria mensskydd vid kommunens skolor kommer att medföra ett logistiskt ansvar,
lämpligen då för lokalvårdspersonalen. Detta i form av att kontrollera automaterna och vid behov
tillse att automaterna är påfyllda.
Abonnemangen inkluderar löpande leveranser enligt ett intervall som kommunen önskar. Det krävs
således inget administrativt arbete avseende beställningar av mensskydd för påfyllnad av automaterna.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
Tidaholmsförslaget.
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Ärendeutskrift

Ärende 1567
Skapat 2021-06-03 av Eduard Constantin Neagoe (Mina Sidor).
Avslutat: Nej.
Förslaget gäller
Barnomsorg och utbildning
Rubrik
Lättillgängliga mensskydd för elever
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Hela förslaget

Lättillgängliga mensskydd för elever
Vad gör eleven som just fått sin mens - men inte har några mensskydd? Under våra snart
13 år i skolan har vi själva erfarit att tillgången till mensskydd inte uppfyller de behov som
finns hos eleverna. I särskilda fall utgör den även ett hinder för att kunna delta i
undervisningen. Möjligheten att hämta ut hos skolsköterskan är helt enkelt inte tillräcklig.
Därför vill vi se att mensskydd finns lättillgängligt där det behövs - på toaletten.
0,5 - 4 kr per elev och månad, så mycket beräknas mensskydd kosta för en skola enligt
Menssäkrad. Vilket kan jämföras med månadskostnaden för fyra elevers skollunch.
Färdiga lösningar erbjuds dessutom redan av företagen. RedLocker och Menssäkrad tillhör
de två vi rekommenderar BUN att ta kontakt med vid utredning av förslaget.
Motionen är även förenlig med delmål 6.2 i de globala målen, som syftar till att ”säkerställa
att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien” samt att särskild
uppmärksamhet riktas “åt behoven hos kvinnor och flickor”. Därmed är motionen särskilt
relevant i kommunens strävan att nå de globala målen.
Vidare vill vi understryka att beslut om gratis mensskydd för elever redan blivit verklighet
både internationellt, i länder som England, Skottland och Nya Zeeland. Men även på
kommunal nivå i Sverige, genom Moderaterna i Österåker kommun och
Socialdemokraterna i Smedjebackens kommun.
Det är dags för Tidaholms kommun att bli en del av förändringen och erbjuda det som
borde vara självklart; att mensskydd finns gratis och lättillgängligt för elever när behovet är
som mest akut.
Bristen på mensskydd får aldrig vara ett hinder för att kunna delta i undervisningen.
Därför yrkar vi på att Tidaholms kommunfullmäktige beslutar:

Att: kommunen utreder förslaget om att sätta upp automater eller lådor med mensskydd
vid skoltoaletter på Tidaholm kommuns gymnasium samt hög- och mellanstadieskolor.

Att: kommunen utreder de ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda kostnadsfria
mensskydd för elever på Tidaholm kommunala gymnasium samt hög- och
mellanstadieskolor.
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Tidaholm, den 3 juni 2021
Hedda Johansson (Grön Ungdom Skaraborg)
Eduard Neagoe (Grön Ungdom Skaraborg)
Profilbild för förslaget
Bilagor
Länkar
Slutdatum
2021-09-06
Förslagslämnare
Eduard Constantin Neagoe
Telefonnummer
Status
Inväntar beslut från KF
Beslut från kommunfullmäktige
Resultat
Beslut
Beslutsdokument
Korrespondens
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/4
2022-02-01
Handläggare: Sofie Thorsell, Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan kommunstyrelsens
senaste sammanträde.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag


Delegationsbeslut fattade av kommundirektör, 2022-01-10.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00

363

Sida 1 av 1

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: KS 2022/4
2022-01-10
Handläggare: Eva Thelin

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut fattade av Kommundirektör
Beslutsdatum

Beslutsnummer Ärende/beslut

2021-12-21

1.8

Beslut om att remittera ärenden för
yttrande till nämnder

2022-01-19

1.8

Beslut om att remittera ärenden för
yttrande till nämnder

2022-01-19

1.8

Beslut om att remittera ärenden för
yttrande till nämnder

2022-01-22

1,8

Beslut om att remittera ärenden för
yttrande till nämnder

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Ärendenummer
2021/405
Remiss till SBN
vägledningar för
kraftigt modifierade
vatten (KMV) och
annat sätt
2022/67
Remiss till BUN
Samverkansavtal för
naturbruksutbildningar
2022/68
Remiss till SBN
SAMRÅD detaljplan
för Locketorp
2022/72
Remis till SON
Samverkansavtal
digitala hjälpmedel
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/59
2022-01-10
Handläggare: Marie Anebreid, registrator

Kommunstyrelsen

Rapportlista kommunstyrelsen 2022-02-09
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna

Ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden
2022-01-04 – 2022-01-31.
KS 2022/5
KS 2022/55
KS 2022/57
KS 2022/58

Cirkulär 22:03 Överenskommelse om ändringar i Allmänna
bestämmelser i lydelse 2022-10-01 Redogörelsetext avseende
förändringar i Allmänna bestämmelser AB
Prioritera rätt - välj välfärden
Svar på frågor från Tidaholms kommuns revisorer - Hantering av
konst och värdigheter samt säkerhetsarbetet
Skrivelse från Hellidens Folkhögskola - Med anledning av förfrågan
om köp av den grafiska verkstaden på Vulcanön

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Tidaholms Energi AB
556063-9683

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 1 2022

2022-01-12

(7)

1

Sammanträdesdatum

Plats och tid:

Per Capsulam

Beslutande:

Ingela Backman
Mikael Hallin
Per Bergström
Katarina Wallgren
Maria Fredriksson
Mikael Snäll
Michael Brisman

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD

§1
Upplåning TEAB
Styrelsen beslutar att:
Ge VD i uppdrag att, med Styrelseordförande som ersättare, att
tillsvidare för Tidaholms Energi AB:s räkning omsätta befintliga lån,
samt uppta nya lån, dvs öka företagets skulder, inom den av
Tidaholms kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.

Vid protokollet
Mattias Andersson
TEAB

Justeras via digital signering av samtliga ledamöter.
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Handlingarna är undertecknade av
2022-01-12 14:21:38 (CET)

Mattias Andersson
mattias.andersson@tidaholm.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-01-12 14:54:47 (CET)

Ingela Backman
ingela.backman@skovde.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-01-12 14:56:58 (CET)

Michael Brisman
michaelbrisman@hotmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-01-12 16:36:52 (CET)

Mikael Snäll
mikael.snall@tidaholm.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-01-13 06:56:39 (CET)

Per Bergström
perb910@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-01-13 07:54:45 (CET)

Katarina Iréne Wallgren
katarina.wallgren@sensus.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-01-13 08:36:37 (CET)

Maria Fredriksson
maria.fredriksson@hjo.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-01-13 11:28:29 (CET)

Mikael Hallin
mikael.p.hallin@tidaholm.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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