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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§155 
 
Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2020 
 
2020/233 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per 
augusti 2020. 

Reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande socialdemokraterna samt 
Björn Möller (-) fd (M), Marianne Möller (-) fd (M), Kerstin Möller (-) fd (M) 
reserverar sig till förmån för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 
 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat augusti 2020 uppgår till + 41,0 mkr. Detta kan 
jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till +5,9 mkr. 
Resultatet motsvarande period föregående år uppgick till +14,2 mkr. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +29,8 mkr mot budgeterat 
helårsresultat om +10,0 mkr vilket innebär en prognostiserad positiv avvikelse på 
+19,8 mkr. Prognosen för helåret är osäker till följd av den rådande situationen med 
Covid-19 pandemin då framförallt skatteintäkterna är svåra att prognostisera.  

God ekonomisk hushållning anses uppfyllt per augusti då andelen prioriterade mål 
som är helt eller delvis uppfyllda uppgår till 95 procent, soliditeten är 36,8 procent 
och årets resultat uppgår 6,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 191 den 1 oktober 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 159 den 17 september 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-11 
Delårsbokslut augusti 2020 Tjörns kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) och Gunnemar Olsson (L) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag med tillägget att kommunstyrelsen ska uppmana nämnder som har 
prognostiserat underskott att återkomma med åtgärder för budget i balans. 
 
Benny Halldin (S) och Maud Hultberg (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
Rosalie Sanyangs (S) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) och Gunnemar 
Olssons (L) förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner 
följande beslutsgång: 
Ja-röst för Martin Johansens (L) och Gunnemar Olssons (L) förslag. 
Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
24 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 
 
Martin Johansens (L) och Gunnemar Olssons (L) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-10-01  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§191 
 
Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2020 
 
2020/233 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Tjörns 
kommuns delårsbokslut per augusti 2020. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S) och Björn Möller (-) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat augusti 2020 uppgår till + 41,0 mkr. Detta kan 
jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till +5,9 mkr. 
Resultatet motsvarande period föregående år uppgick till +14,2 mkr. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +29,8 mkr mot budgeterat 
helårsresultat om +10,0 mkr vilket innebär en prognostiserad positiv avvikelse på 
+19,8 mkr. Prognosen för helåret är osäker till följd av den rådande situationen med 
Covid-19 pandemin då framförallt skatteintäkterna är svåra att prognostisera.  

God ekonomisk hushållning anses uppfyllt per augusti då andelen prioriterade mål 
som är helt eller delvis uppfyllda uppgår till 95 procent, soliditeten är 36,8 procent 
och årets resultat uppgår 6,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 159 den 17 september 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-11 
Delårsbokslut augusti 2020 Tjörns kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

Rosalie Sanyang (S) yrkar bifall med tillägget att kommunstyrelsen ska uppmana 
nämnder som har prognostiserat underskott att återkomma med åtgärder för budget i 
balans. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-10-01  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag 
väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§159 
 
Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2020 
 
2020/233 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 
beslutsförslag. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat augusti 2020 uppgår till + 41,0 mkr. Detta kan 
jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till +5,9 mkr. 
Resultatet motsvarande period föregående år uppgick till +14,2 mkr. 
Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +29,8 mkr mot budgeterat 
helårsresultat om +10,0 mkr vilket innebär en prognostiserad positiv avvikelse på 
+19,8 mkr. Prognosen för helåret är osäker till följd av den rådande situationen med 
Covid-19 pandemin då framförallt skatteintäkterna är svåra att prognostisera.  
God ekonomisk hushållning anses uppfyllt per augusti då andelen prioriterade mål 
som är helt eller delvis uppfyllda uppgår till 95 procent, soliditeten är 36,8 procent 
och årets resultat uppgår 6,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-11 
Delårsbokslut augusti 2020 Tjörns kommun 
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Tjänsteutlåtande Tjörns kommuns delårsbokslut 
augusti 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per 
augusti 2020 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat augusti 2020 uppgår till + 41,0 mkr. Detta 
kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som 
uppgår till +5,9 mkr. Resultatet motsvarande period föregående år 
uppgick till +14,2 mkr. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +29,8 mkr mot 
budgeterat helårsresultat om +10,0 mkr vilket innebär en prognostiserad 
positiv avvikelse på +19,8 mkr. Prognosen för helåret är osäker till följd 
av den rådande situationen med Covid-19 pandemin då framförallt 
skatteintäkterna är svåra att prognostisera.  

God ekonomisk hushållning anses uppfyllt per augusti då andelen 
prioriterade mål som är helt eller delvis uppfyllda uppgår till 95 procent, 
soliditeten är 36,8 procent och årets resultat uppgår 6,2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Bilagor 
Delårsbokslut augusti 2020 Tjörns kommun 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Ärendet  
Delårsresultat 

Tjörns kommuns resultat per augusti uppgår till +41,0 mkr. Budgeterat 
resultat för perioden är +5,9 mkr. Resultatet för motsvarande period 
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föregående år var +14,2 mkr. Perioden kännetecknas av stor ekonomisk 
osäkerhet till följd av pandemin, Covid-19.  

Nämndernas verksamhet till och med augusti avviker positivt mot budget 
med +22,2 mkr. Främst är det Barn- och utbildningsnämnden som står 
för den främsta positiva budgetavvikelsen med +12,7 mkr och 
förvaltningsfastigheter med +4,1 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden 
redovisar en negativ budgetavvikelse med -2,7 mkr. Övriga delar av 
kommunens nämndverksamhet har gemensamt en positiv avvikelse mot 
budget med + 8,1 mkr. I nämndernas resultat finns ersättning för 
sjuklönekostnader april till juli med +5,5 mkr.  

Kommunövergripande poster samt finansiering avviker positivt mot 
budget med +10,5 mkr. Främst är det kostnader kopplade till pensioner 
och outnyttjade driftskonsekvenser som står för den positiva 
budgetavvikelsen till och med augusti. Även skatteintäkter och generella 
statsbidrag avviker positivt med +4,4 mkr. I resultatet finns +19,4 mkr i 
extra tillskott av generella statsbidrag. Bidragen möter minskade 
skatteintäkter till följd av Covid-19 pandemin. Även förändrad 
kostnadsutjämning påverkar skatteintäkterna negativt.  

Helårsprognos 

Helårsprognosen för Tjörns kommun visar på ett resultat om +29,8 mkr 
att jämföra med budgeterat helårsresultat om +10,0 mkr. Detta innebär en 
prognostiserad positiv budgetavvikelse med +19,8 mkr.  

Helårsprognos för nämndernas verksamheter visar en negativ 
budgetavvikelse med -0,3 mkr. De kommunövergripande posternas 
helårsprognos visar en positiv budgetavvikelse +9,7 mkr. Ett positivt 
finansnetto +2,4 mkr och högre avskrivningskostnader -1,0 mkr. I 
prognosen avviker skatteintäkter och generella statsbidrag positivt med 
+9,0 mkr detta till följd av de extra tillskott av generella statsbidrag som 
kommunen erhållit. Helårsprognosen per augusti visar på en kraftig 
förbättring i förhållande till den helårsprognos som lämnades i april. Den 
senaste skatteprognosen som helårsprognosen för augusti utgår ifrån är 
+15,0 mkr bättre än den skatteprognos som helårsprognosen i april utgick 
ifrån. Nämnderna var också mer försiktiga i sina helårsprognoser i april 
och en stor osäkerhet rådde kring konsekvenser kopplade till Covid-19 
pandemin. Nuvarande prognos utgår från att läget i pandemin fortsätter 
att vara lugnt. Under hösten kommer en hel del verksamhet att 
genomföras som inte varit möjlig under vår och sommar på grund av den 
rådande pandemin. Prognosen för helåret är mycket osäker till följd av 
den extraordinära situationen med Covid-19 då framförallt 
skatteintäkterna är svåra att prognostisera. Det finns också en osäkerhet 
kring pandemins påverkan på verksamheterna. 
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God ekonomisk hushållning 

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning, vilket innefattar både ett finansiellt- och ett 
verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning förväntas i Tjörns 
kommun uppnås när andelen prioriterade mål som är helt eller delvis 
uppfyllda uppgår till 75 procent och de finansiella målen är uppfyllda. 
Andelen prioriterade mål som är helt eller delvis uppfyllda till och med 
augusti är 95 procent. Även de finansiella målen är uppfyllda då 
soliditeten uppgår till 36,8 procent och årets resultat uppgår till 6,2 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.  

Barnperspektivet 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

 
Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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Möjligheternas ö hela året och för hela livet 

14



 

 

 
 

15



 

 

Sida 3 (58) 
Tjörns kommun 

 

Innehåll 
1 Måluppfyllelse per 2020-08-31 5 

1.1 Sammanfattning måluppfyllelse inriktningsmål ..................................... 5 
1.2 Sammanfattning måluppfyllelse prioriterade mål .................................. 6 
1.3 Utfall 2020-08-31 på indikatorer kopplade till inriktningsmål............... 10 
1.4 Måluppfyllelse per inriktningsmål med kommentar ............................. 13 

1.4.1 Professionell och tillgänglig service med god kvalitet ........ 13 
1.4.2 Vi ska använda digitaliseringens möjligheter ..................... 15 
1.4.3 Delaktighet, inflytande och medbestämmande .................. 18 
1.4.4 Skapa möjligheter för ett gott liv ........................................ 19 
1.4.5 Erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet ............ 22 
1.4.6 En ny översiktsplan ska tas fram ....................................... 23 
1.4.7 Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och 

nybyggnation ..................................................................... 23 
1.4.8 Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp ......... 24 
1.4.9 Förbättrade kommunikationer och infrastruktur ................. 24 
1.4.10 En säker och trygg kommun .............................................. 25 
1.4.11 Tjörn ska bli en bra miljökommun ...................................... 27 
1.4.12 Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med 

övriga huvudmän i Sverige ................................................ 28 
1.4.13 Fortsatt utredning skolstruktur på västra Tjörn (Bleket 

alternativt Skärhamn) (prioriterat mål) ............................... 29 
1.4.14 Människor ska ha möjlighet till egen försörjning ................ 30 
1.4.15 Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda 

samverkansformer med andra aktörer ............................... 31 
1.4.16 God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av 

resurser ............................................................................. 32 
2 Väsentliga personalförhållanden 34 

2.1 Årsmedarbetare .................................................................................. 34 
2.2 Sjukfrånvaro ....................................................................................... 35 
2.3 Personalomsättning ............................................................................ 36 

3 Ekonomiskt resultat 37 
3.1 Resultaträkning .................................................................................. 37 
3.2 Finansieringsanalys ............................................................................ 38 
3.3 Balansräkning ..................................................................................... 39 
3.4 Årets resultat ...................................................................................... 40 
3.5 Bolagens resultat och balansräkningar .............................................. 41 
3.6 Förvaltningsberättelse ........................................................................ 42 

3.6.1 Händelser av väsentlig betydelse ...................................... 42 
3.6.2 Förväntad utveckling ......................................................... 45 
3.6.3 Helårsprognos ................................................................... 45 
3.6.4 Balanskravsresultat ........................................................... 47 

3.7 Driftsredovisning ................................................................................. 48 
3.7.1 Kommunfullmäktige ........................................................... 49 
3.7.2 Kommunstyrelsen .............................................................. 49 
3.7.3 Samhällsbyggnadsnämnden ............................................. 49 
3.7.4 Kultur- och fritidsnämnden ................................................. 50 

16



 

 

Sida 4 (58) 
Tjörns kommun 

 

3.7.5 Barn- och utbildningsnämnden .......................................... 50 
3.7.6 Socialnämnden .................................................................. 51 
3.7.7 Fastighetsförvaltningen ..................................................... 51 
3.7.8 Kommunövergripande poster ............................................ 51 

3.8 Investeringsredovisning ...................................................................... 53 
3.8.1 Utförda skattefinansierade investeringar ........................... 54 
3.8.2 Utförda avgiftsfinansierade investeringar .......................... 54 
3.8.3 Pågående investeringar ..................................................... 55 
3.8.4 Exploatering ...................................................................... 55 

3.9 Noter................................................................................................... 55 
3.9.1 Redovisningsprinciper ....................................................... 55 
3.9.2 Säsongsvariationer ............................................................ 57 
3.9.3 Jämförelsestörande poster ................................................ 58 
3.9.4 Effekt av ändrade uppskattningar ...................................... 58 

 

 

17



 

 

Sida 5 (58) 
Tjörns kommun 

 

1 Måluppfyllelse per 2020-08-31 

I detta avsnitt redovisas måluppfyllelsen per 2020-08-31 på de mål som 
är beslutade i budget. Det finns två typer av mål; inriktningsmål (beslutas 
i kommunfullmäktiges budget) och prioriterade mål (beslutas vanligtvis i 
nämndernas detaljbudgetar). Kopplade till de olika målen finns också i de 
flesta fall indikatorer som används för att följa och mäta måluppfyllelse. 
För indikatorerna finns det målvärden som ska uppnås under året. 

Vid uppföljning av inriktningsmål och prioriterade mål rapporteras 
bedömning (uppfyllnadsgrad av målet), trend (hur arbetet går) och en 
kommentar. 

 
Förklaring av symboler som används vid rapportering av måluppfyllelse 

1.1 Sammanfattning måluppfyllelse inriktningsmål 
Flertalet av inriktningsmålen bedöms som "Delvis uppfyllda" per 2020-
08-31. Inriktningsmålen ska vara uppfyllda inom mandatperioden. 
Inriktningsmålen i tabellen nedan är sorterade utifrån de strategiska 
områdena (fet stil). 
 
Titel Bedömning Trend 

Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla 

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet 
  

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 
  

Delaktighet, inflytande och medbestämmande 
  

Skapa möjligheter för ett gott liv 
  

Erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet 
  

Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling 

En ny översiktsplan ska tas fram  
  

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och 
nybyggnation 

  

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp 
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Titel Bedömning Trend 

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur 
  

En säker och trygg kommun 
  

Tjörn ska bli en bra miljökommun 
  

Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt 
uppmuntrar det livslånga lärandet 

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med 
övriga huvudmän i Sverige 

  

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning 
  

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda 
samverkansformer med andra aktörer 

  

Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart 

God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av 
resurser 

 
 

I tabellen kan man se måluppfyllelse för inriktningsmål sorterade per strategiskt område. 

 

1.2 Sammanfattning måluppfyllelse prioriterade 
mål 

Prioriterade mål för 2020 beslutas till största delen i nämndernas 
respektive detaljbudgetar. De prioriterade målen ska uppnås innevarande 
budgetår. För 2020 fanns endast ett prioriterat mål med i 
kommunfullmäktiges budget. Målet var ”Fortsatt utredning skolstruktur 
på västra Tjörn (Bleket alternativt Skärhamn). Målet delades till Barn och 
utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt 
Kommunstyrelsen. Målet bedömdes per 2020-08-31 som delvis uppfyllt. 

Totalt finns det 87 beslutade prioriterade mål i nämndernas 
detaljbudgetar – se sammanställning i tabellen nedan. Av dessa är 51 % 
bedömda som ”i hög grad uppfyllt” eller ”helt uppfyllt”. 44 % är 
bedömda som ”delvis uppfyllt” och 3 % som ”Ej uppfyllt”.  
Det är även 2 % av de prioriterade målen som inte bedömts alls per 2020-
08-31. 
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I tabellen nedan finns en sammanfattning av måluppfyllelsen för de 
prioriterade målen. Rapporteringen för respektive mål återfinns i 
nämndernas delårsrapporter. I sammanställningen är de prioriterade 
målen sorterade under respektive inriktningsmål (markerad med fet stil i 
tabellen). 

Titel Förvaltning Bedömning Trend 

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet 

Förbättra processerna kopplade till styrdokument KS 
  

Attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö KS 
  

Erbjuda tillgänglig service till medborgarna och ett gott 
bemötande 

KS 
  

Gemensamma mallar för struktur och kvalitetssäkring 
av verksamheterna 

BoU   

Öka tillgängligheten till förvaltningens verksamheter 
(barn- och utbildningsförvaltningen) 

BoU   

Ett gott bemötande KoF   
Attraktiv arbetsgivare Soc   
Rättviksmodellen ska på sikt skapa bättre kundnöjdhet Samhällsbygg   

Nämndens samlade kompetens blir en tillgång som är 
framtidsorienterad 

Samhällsbygg   

Personalnöjdheten ska öka + medarbetarskap Samhällsbygg   
Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 

Systematiskt och tvärsektoriellt arbete utifrån digital 
strategi 

KS 
  

IKT-utveckling och digitalisering ska öka i förskolan BoU   
Ge barn/elever förutsättningar till att utveckla förståelse 
och kompetens för den digitalisering som de möter i 
vardagen 

BoU   

Medarbetare delar och tar del av varandras arbete och 
planeringar 

BoU   

Öka användandet av digitala enheter i skolarbetet BoU   

Använda digitaliseringens möjligheter för en ökad 
kundnytta 

KoF   

Digitaliseringens möjligheter ska användas för att 
utveckla och effektivisera verksamheten 

Soc   

Nytt ärendesystem för Bygg och Miljö ska på sikt skapa 
bättre kundnöjdhet 

Samhällsbygg   

Delaktighet, inflytande och medbestämmande 

Utveckla former och förutsättningar för dialog och 
delaktighet 

KS 
  

Elever och personal når en ökad samsyn omkring vad 
elevinflytande innebär enligt läroplanen 

BoU   

Öka delaktigheten, inflytandet och medbestämmandet 
för förvaltningens målgrupper 

KoF   

Öka delaktighet, inflytande och medbestämmande för 
förvaltningens målgrupp 

Soc   
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Titel Förvaltning Bedömning Trend 

Metoden Cultural planning och Stråket-metoden 
används och är standard i våra utvecklingsarbeten 

Samhällsbygg   

Kommunikationsplan och information både extern och 
intern 

Samhällsbygg   

Skapa möjligheter för ett gott liv 

Systematiskt och tvärsektoriellt folkhälsoarbete KS 
  

Skapa möjligheter till ett gott liv för barn och unga BoU   

Idrotten och föreningslivet ska präglas av glädje, 
öppenhet, säkerhet och deltagande med bredd och 
spets 

KoF   

Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva 
friluftskommuner 

KoF   

Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva 
kulturkommuner 

KoF   

Tjörn ska vara ett av Sveriges mest attraktiva och 
hållbara besöksmål 

KoF   

Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn KoF   
Minska upplevd ensamhet för äldre Soc   

Arbeta mot socialt utanförskap hos barn och unga vars 
vårdnadshavare uppbär försörjningsstöd på Tjörn 

Soc   

Minska våld i nära relationer Soc   
Planansökningar med socialt ansvar och klimatvariabler 
premieras 

Samhällsbygg   

Bibehålla andelen förskollärare i förskolan BoU   
En ny översiktsplan ska tas fram  

Ramar för arbete med översiktsplan KS 
  

Arbete med ny ÖP Samhällsbygg   

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation 

Översyn och förbättring av process för markköp, 
detaljplaner, exploatering och försäljning av mark 

KS 
  

Mer exploateringsmark KS 
  

Samhällsbyggnadsgruppen skapar ett 
koncernperspektiv för långsiktig och hållbar 
samhällsplanering 

Samhällsbygg   

Plexgruppen skapar koncernperspektiv kring 
långsiktighet och hållbar samhällsplanering inom 
aktuella planer 

Samhällsbygg   

Säkerställa vattentillgång Samhällsbygg   

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur 

Samverkan i kommunikations- och infrastrukturfrågor KS 
  

Arbeta vidare med genomförande kring Trafikstrategi Samhällsbygg   
Aktivt delta och skapa samarbetsgrupper med 
Trafikverket och Västtrafik för gemensam målbild 

Samhällsbygg   

Certifiering Säker och trygg kommun KS 
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Titel Förvaltning Bedömning Trend 

Samverkan förebyggande arbete samt kris-, 
beredskaps- och säkerhetsfrågor 

KS 
  

Andel elever som känner sig trygga i grundskola, 
särskola och fritidshemmet ska öka 

BoU   

Det drogförebyggande arbetet på högstadiet ska 
stärkas 

BoU   

Medverka till ökade insatser för barn och unga KoF   

Arbeta förebyggande med trygghetsinsatser Soc   
Nästa steg Agenda 2030 KS 

  

Tjörns skolor ska arbeta mot miljökvalitetsmålen i 
Läroplan för grundskola 2011 (Lgr 11) 

BoU   

Förskolan belyser vikten av förståelse för den egna 
livsstilens betydelse för miljön i enlighet med Läroplan 
för förskolan (Lpfö 18) 

BoU   

Påbörja implementeringen av Agenda 2030 KoF   
Öka användandet av ekologiska livsmedel Soc   
Agenda 2030 ska implementeras i förvaltningens arbete Soc   

Sluttäckning av deponi påbörjas Samhällsbygg   

Miljömålsarbetet och agenda 2030 fortsätter Samhällsbygg   

Fortsatt utredning skolstruktur på västra Tjörn (Bleket 
alternativt Skärhamn) 

KS, BoU, KoF 
  

Kvalitetssäkra och öka likvärdigheten vid överlämningar BoU   
Öka likvärdigheten mellan kommunens fritidshem BoU   
Inventera och granska bedömningsmaterial för 
grundsärskolan 

BoU   

Bättre resultat via handlingsplan för stärkt barn- och 
ungdomskultur 

KoF   

Bättre resultat via skolbiblioteken KoF   

Verka för att förbättra familjehemsplacerade barns 
kunskapsresultat 

Soc   

Tydliggörande av ansvar och roller KS 
  

Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla 
gymnasiekompetens 

BoU   

Möjliggöra egen försörjning genom att erbjuda rätt 
insats 

Soc   

Samverkan med civilsamhället KS 
  

Utöka samarbetet mellan Tjörns skolor och näringslivet BoU   

Utveckla samverkan inom turistorganisationer och 
kreativa näringar 

KoF   

Större samverkan med primärvården kring 
utskrivningsklara 

Soc   

Skapa förutsättningar för en mötesplats för näringslivet Samhällsbygg   
Ökat samarbete med våra grannkommuner Samhällsbygg   
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Titel Förvaltning Bedömning Trend 

Vatten i balans-projektet tillsammans med näringsliv 
och föreningar 

Samhällsbygg   

Ge bred information och ökad förståelse för vår 
verksamhet via Vi på Tjörn och externa infokanaler 

Samhällsbygg   

Tydlighet när vi gör planprioriteringar och vidare 
kommunikation till berörda 

Samhällsbygg   

Strategisk plan för lokalförsörjning samt stödjande 
dokument för olika behov i lokalförsörjningsprocessen 

KS 
  

Arbeta med kostnadsanalys av verksamheterna BoU   

Utveckla hemmaplanslösningar för unga vuxna Soc   
Arbeta med kostnadsanalys av verksamheter Soc   
Aktivt söka extern finansiering Samhällsbygg   

Vi jobbar målinriktat och som en helhet så att vi kan 
prioritera och fokusera för bästa resultat 

Samhällsbygg   

Vidareutveckla nyckeltal för relevanta jämförelser Samhällsbygg   
Genom samhällsbyggnadsgruppen skapa en 
gemensam målbild i hela koncernen med prioriteringar i 
samhällsbygget 

Samhällsbygg   

 

1.3 Utfall 2020-08-31 på indikatorer kopplade till 
inriktningsmål 

Till varje inriktningsmål i kommunfullmäktiges budget finns det en eller 
fler indikatorer. Indikatorerna har ett målvärde som ska uppnås varje 
budgetår. I tabellen nedan finns de indikatorer som finns kopplade till 
inriktningsmålen i budget 2020. I många av fallen så finns det inte några 
utfall på indikatorerna per 2020-08-31. För de indikatorer som saknar 
utfall per 2020-08-31 finns det ingen bedömning. De utfall (om det finns 
några) som ses för dessa indikatorer är från 2019. 

 
Titel Utfall Mål Bedömning 

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet 

Nöjd-Medborgar-Index, Bemötande, tillgänglighet 47 58 
 

Nöjd-Inflytande-Index, Information 50 58 
 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av 
maxpoäng (%) 

92.00% 87.00% 
 

Medarbetarenkät, totalindex  73 
 

Sjukfrånvaro månadsavlönade, andel (Tjörns kommun 
totalt) 

8.23% 7.20% 
 

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 

eBlomlåda, ledning, arbetssätt och metoder, andel svar 
"Helt uppfyllt" 

63.00% 50.00% 
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Titel Utfall Mål Bedömning 

eBlomlådan, tekniska förutsättningar, andel svar "Helt 
uppfyllt" 

67.00% 55.00% 
 

Delaktighet, inflytande och medbestämmande 

Nöjd-Inflytande-Index, Påverkan 29 38 
 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten 31 38 
 

Skapa möjligheter för ett gott liv 

Nöjd Region-Index - Rekommendation 63 74 
 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 64 67 
 

Sveriges friluftskommun, ranking 25 10 
 

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av 
invånare 7-15 år, (%) 

30.00% 37.00% 
 

Barn och unga (3-20 år) i föreningslivet, antal 2 935 3 200 
 

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 

 3.60% 
 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)  75.00% 
 

Erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet 

Nöjd-Medborgar-Index, förskola  65 
 

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk 
högskoleexamen, andel (%) 

 41.00% 
 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn 
(%) 

 67.00% 
 

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation 

Färdigställda bostäder under året, antal 18 94 
 

Tillgänglig och detaljplanerad mark för företag, antal 
kvm 

 5 000 
 

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp 

Minskning bräddningar av avlopp, antal  15 
 

Minskning läckage av dricksvatten i ledningsnätet, (%)  3.00% 
 

Ökad tillgång av råvatten, kbm  200 000 
 

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur 

Företagens attityder gentemot vägnät, tåg och 
flygförbindelser 

2.62 2.50 
 

Nöjd Region-Index - Kommunikationer 53 55 
 

En säker och trygg kommun 

Nöjd Region-Index - Trygghet 72 75 
 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar, andel (%) 

 95.00% 
 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar, andel (%) 

 84.00% 
 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, 
andel (%) 

93.00% 90.00% 
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Titel Utfall Mål Bedömning 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
trygghet, andel (%) 

91.00% 90.00% 
 

Skadegörelse kommunal egendom, antal rapporterade 
fall (procentuell minskning) 

13.00% 4.00% 
 

Tjörn ska bli en bra miljökommun 

Miljökommun, Miljöaktuellts ranking 179 100 
 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 
(%) 

21.00% 30.00% 
 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person  521.00 
 

Laddstationer i kommunen, antal 0 2 
 

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram 
kommunala skolor (modellberäknat värde), andel (%) 

86.10% 86.00% 
 

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, 
kommunala skolor, andel (%) 

84.90% 97.00% 
 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 

77.00% 85.00% 
 

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning 

Andelen 16-64 år öppet arbetslösa och personer med 
aktivitetsstöd av den registerbaserade arbetskraften 
totalt. 

4.00% 3.00% 
 

Ej återaktualiserade vuxna personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, 
andel (%) 

74.00% 74.00% 
 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 dagar), andel (%) 

 44.00% 
 

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 78 86 
 

Företagarnas uppfattning om skolans attityder till 
företagande (skal 1-6) 

2.56 4.10 
 

Företagarnas uppfattning om kommunens service till 
företagen (skal 1-6) 

2.85 3.30 
 

God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser 

Soliditet (%) 36.80% 25.00% 
 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag (%) 

6.20% 1.00% 
 

Helt eller delvis uppfyllda prioriterade mål i nämnderna, 
andel (%) 

95.00% 75.00% 
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1.4 Måluppfyllelse per inriktningsmål med 
kommentar 

1.4.1 Professionell och tillgänglig service med god kvalitet 
Bedömning Trend 

Delvis uppfyllt Ökad 
 
Kommentar: 

En attraktiv arbetsgivare 
Mycket av det långsiktiga, strategiska och förebyggande arbetet har 
hittills fått stå tillbaka, då våra resurser har inriktats på att ta hand om det 
som kommit med anledning av Corona-pandemin. En hel del insatser har 
ändå kunnat genomföras. Kommunens första friskvårdsinspiratörer, vars 
uppdrag är att uppmuntra till en hälsosam livsstil, har utbildats. 
Gruppledare har utbildats i kommunikation och ytterligare en omgång av 
kommunikativt ledarskap för chefer har genomförts. Erfarna och nya 
chefer har också erbjudits mentorprogram. 

Under året har det systematiska arbetsmiljöarbetet tagit fart, och en 
modul i Hypergene hjälper cheferna att veta när och hur de skall 
genomföra sitt arbetsmiljöarbete. 

Kommunen har deltagit på yrkesdagar för högstadieelever som ska välja 
till gymnasiet. Då många av de inplanerade mässorna ställts in har 
kommunen fokuserat på en ökad digital närvaro. T ex har kommunen 
deltagit på den digitala mässan ”Offentligsektor.nu” och 
Arbetsförmedlingens tjänst "digitala snabbintervjuer" har introducerats i 
ett flertal verksamheter. 

För att visa våra arbetsplatser och olika yrken har vi varit aktiva på 
Instagram. Vi har gjort film om olika yrkesgrupper och även presenterat 
Tjörns kommun genom en introduktionsfilm för nyanställda och så har vi 
funnits i media såsom Facebook. 

Från den 1 augusti erbjuds bara 100-procentiga nya tjänster inom 
Kommunals avtalsområde inom socialförvaltningens verksamheter och 
antalet som får ökad sysselsättningsgrad ökar. 

Tillgänglig service 
Kommunens nya webbplats lanserades i maj. Den nya webbplatsen 
uppfyller lagkraven när det gäller tillgänglighet. I samband med arbetet 
med den nya webbplatsen, uppdaterades även kommunens grafiska profil 
utifrån bland annat digitala krav och en ökad tillgänglighet. Den nya 
profilen används på webbplatsen. På den nya webbplatsen bor också från 
och med början av september kommunens nya digitala medarbetare, 
Kommun-Kim som arbetar 24/7 och svarar just nu på 3000 olika frågor. 
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Våren och sommaren 2020 präglades till stor del av Covid-19-pandemin. 
Verksamheten inom kultur- och fritid fick i marknadsföringen av 
evenemang och arrangemang fokusera på att kommunicera gällande 
restriktioner. Under sommaren mötte turistinformatörer besökare ute på 
välbesökta turistmål för att tipsa om alternativa platser att besöka för att 
undvika trängsel. Publik och besökare fick möjlighet att anmäla sig 
kostnadsfritt inför evenemang, så att de inte behövde resa dit i onödan. 

Fritidsverksamheten hade nära kontakt med föreningslivet, som drabbats 
hårt av pandemin. Biblioteket ökade sin service med hemleverans av 
medier, eftersom flera kunder tillhör riskgrupper och hade svårt att 
besöka offentliga mötesplatser. Under våren invigdes det "meröppna" 
biblioteket i Häggvall, som ger registrerade kunder tillgång till 
bibliotekets utbud alla dagar, året om klockan 06:00-22:00. 

Miljöavdelningen, byggavdelningen samt kundcenter arbetar med 
Rättviksmodellen som ett led i att öka kundnöjdhet, service och kvalitet. 

Nya digitala lösningar 
I och med införandet av nya digitala lösningar i flertalet av kommunens 
verksamheter kommer tillgängligheten till service och tjänster för våra 
kunder att öka. Samhällsbyggnadsförvaltningen har t ex infört ett nytt 
ärendesystem som möjliggör för kunder att ansöka om bygglov digitalt. 

Det finns ett stort behov av systemstöd kopplat till diverse köhanteringar, 
som t ex boenden, sjöbodar och boendeparkeringar. Under våren har en 
omvärldsbevakning genomförts och en upphandling kommer troligen att 
genomföras. Nu går arbetet in i en kravfas där förutom Tjörns Bostads 
AB även planavdelningen, Kundcenter och Mark- och exploatering ingår, 
då bedömningen är att de kan utnyttja samma system. 

Innovationsprogram i 5 spår är planerade och extern konsult är 
upphandlad. Syftet är att arbeta kundorienterat med digitala tjänster för 
olika kundgrupper. De olika spåren är: företagarservice, Möjligheternas 
skola, Sommarservice, Modern (sam)arbetsmiljö för politiker samt 
Framtidens sommarhem. 

Kvalitetssäkring av verksamhet 
Barn och utbildningsförvaltningen har fastställt gemensam struktur och 
metod för kvalitetssäkring av verksamheterna och ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Metoden och mallarna används från och med 
utvärderingen av läsåret 2019/2020. 

En viktig del i att skapa en effektiv verksamhet är att alla vet vad de ska 
göra och hur de ska göra. Att alla medarbetare är medvetna om de ramar 
som finns för verksamheten skapar också möjligheter till ett mer 
tillitsbaserat ledarskap och en minskad detaljstyrning. I kommunen finns 
många styrdokument och flertalet av dem är dessutom inte aktuella. 
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Kommunens medarbetare har också ibland låg kännedom om de 
styrdokument som är antagna. Med syfte att förenkla, förtydliga och 
kanske i slutändan minska antalet styrdokument har en inventering av 
kommunens alla styrdokument genomförts. Utifrån detta ska ett underlag 
för beslut om upphävande/revideringar tas fram. Ett förslag på en ny 
riktlinje för styrdokument som också förtydligar processer, ansvar och 
roller är också framtaget. 

 

1.4.2 Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 
Bedömning Trend 

I hög grad uppfyllt Ökad 
 

Kommentar: 

Det pågår massor av arbete i kommunens olika verksamheter med att 
sätta nya digitala lösningar på plats. Kommunens IT-råd har fördelat 
kommunens centrala digitaliseringspott till olika digitaliseringsprojekt. 

Kunskap, kompetens och hållbara strukturer 
Fokus hittills har varit att skapa förutsättningar för den digitala 
transformation som kommunen står inför. Att möjliggöra ett effektivt 
utnyttjande av kompetenser och resurser som finns i organisationen och 
att prioritera utvecklingsinsatser utifrån ett helhetsperspektiv. För att 
underlätta arbetet har ett utvecklingsnätverk skapats. Kommunens IT-råd 
har fördelat stora delar av kommunens centrala digitaliseringspott till 
digitaliseringsprojekt. 

För att vi ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter krävs 
kompetenshöjande insatser för olika grupper av medarbetare och 
politiker. Ett omfattande program för digital transformation har därför 
tagits fram och planeras att pågå under 2020-2021. I programmet 
kommer nyckelpersoner, specialister, ledare och politiker att få ta del av 
kompetenshöjande insatser, nya arbetssätt och verktyg för att arbeta agilt 
och kundcentrerat. 

I takt med att vi sätter fler digitala lösningar på plats behövs en effektiv 
organisation kopplat till förvaltning, drift och utveckling av de digitala 
lösningarna. Arbetet med att ta fram en sådan modell har initierats. 

Biblioteken i kommunen bidrar till att öka den digitala delaktigheten hos 
kommuninvånarna genom att erbjuda utbildningen "Digitala fredagar" 
(tillsammans med ABF) och enskild handledning i digitala resurser. 

Digitala möten och arbete på distans 
Restriktionerna kring Covid19 har genererat ökade krav på möjligheter 
till digitala möten och distansarbete. 
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Teams, Skype och telefon har använts för att möjliggöra deltagande i 
möten digitalt på distans men möjliggör också ett mer effektivt arbete på 
distans när flera av medarbetarna har arbetat hemifrån under kortare och 
längre perioder. Anpassning av mötesstrukturer har också krävts för att 
möten ska bli så effektiva som möjligt, utifrån de nya förutsättningarna. 

Den pågående pandemin har också till viss del förändrat organisationens 
syn på distansarbete och vilka möjligheter det innebär även i arbetet med 
att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Utveckling av nya digitala lösningar 
Den nya webbplatsen har lanserats och fler digitala funktioner för 
självservice har därmed synliggjorts. Nya bygglovstjänsten, 
avfallsavdelningens sms-tjänst för aviseringar kring sophämtning och 
anmälan för överträdelse vid miljö- och byggärenden är några exempel. 
Det har också blivit enklare att söka bidrag från kommunens 
verksamheter då blanketter ersatts av digitala formulär. 

Arbetet med att upphandla nytt GIS-system är slutfört och systemet 
beräknas vara på plats innan årsskiftet. I arbetet är olika verksamheter i 
kommunen delaktiga för att säkerställa största möjliga nytta av GIS. 

Delta, har tillsammans med ungdomar tagit fram en app, "Ung på Tjörn". 
Även det digitala elevregistreringsprogrammet har utvecklats så att 
föräldrar och unga kan interagera bättre och snabbt få information.  
Kulturskolans pedagoger genomförde delvis digitala lektioner, en del via 
livestream på sociala medier. 

Då Delta inte kunde genomföra planerade arrangemang på grund av 
Covid-19, så spelade verksamheten in 38 kortfilmer som visades i 
projektet Delta-TV i början av sommaren. Filmerna fick stort genomslag 
och visades över 10 000 gånger. 

Socialförvaltningen har infört en digital lösning inom missbruksvården, 
genom en digitaliserad alkoholkontrollsfunktion. Syftet är att hjälpa 
klienten med egenkontroll/återfallsprevention och ge bättre och mer 
kostnadseffektiva underlag när handläggaren ska fatta beslut. 
Digitalisering av handlingar till politiska möten är i sin slutfas och 
kommer införas inom kort. För verksamhetssystemet (journalsystemet) 
inom Socialtjänstlagen pågår framtagande av kravspecifikationen. 
Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) som är den kommunala hälso- 
och sjukvårdens nya verksamhetssystem/journalsystem kommer vara 
gemensam med Västra Götalands Regionen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att digitaliseringen kan bidra till 
minskade handläggningstider och på sikt skapa bättre förutsättningar att 
möta behov och önskemål från nuvarande kunder och ökande befolkning 
som ställer allt högre krav på tillgänglighet och service. 
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En del i dialogarbetet i den nya översiktsplanen pågår digitalt via 
kampanjen #mittlivpåtjörn. Syftet är att Tjörnborna själva ska få chansen 
att berätta om sitt liv på Tjörn via sociala medier. 

Nya rapporter för att följa viktiga nyckeltal för personal/medarbetare är 
klara i chefernas beslutsstöd Hypergene. Det innebär ökade möjligheter 
för chefer att ha kontroll och följa upp sina verksamheter. 

Digitalisering i förskola och skola 
Inom ramen för all verksamhet inom förskola och skola arbetar man för 
att ge barn/elever förutsättningar till att utveckla förståelse och 
kompetens för den digitalisering de möter i vardagen. Det görs bland 
annat genom att i högre grad använda digitala verktyg i kommunikation 
med elever och vårdnadshavare men också i dokumentation av de 
pedagogiska planeringarna, uppföljningar och bedömningar. 

Alla elever har ett eget digitalt verktyg som används i undervisningen. 
Smartboard finns i många klassrum, arbete med uppgifter och 
dokumentation sker i Unikum och Teams. Skolornas användning av 
webbtjänster som t.ex. Skolplus, Bingel, SLI, Inläsningstjänst, Clio 
online, Heycode, Elevspel, NE, Kahoot m.m. har ökat. 

Inom förskolans verksamheter har all personal tillgång till Ipads, 
projektor och dator. Personalen använder digitala verktyg dagligen för 
kommunikation både internt och externt och för att dokumentera 
verksamheten och barnens loggar. På några av kommunens förskolor 
kommer en kartläggning över digitalisering i utbildningen och 
kunskapsnivå hos personalen att påbörjas. 

Även på fritidshemmen blir de digitala inslagen allt fler genom t ex 
användningar av appar, digitala pedagogiska spel samt sökningar av 
information och bilder. Fritidshemmen har i samarbete med Delta hjälpt 
barnen att göra filmer i grupp. 

Unikum och Teams har utvecklat, underlättat och bidragit till ett ökat 
kollegialt samarbete och många lärare lägger sina pedagogiska 
planeringar på Unikum. Pedagogerna använder sig av Skolbanken i 
unikum där delade planeringar finns att tillgå. 

Under en period i mars förberedde skolorna för en eventuell 
skolstängning för att minska smittspridningen av Covid-19. I dessa 
förberedelser ingick planering av fjärrundervisning med hjälp av digitala 
verktyg, vilket inneburit att kunskaper om hur digitala enheter kan 
användas i undervisningen ökat generellt hos såväl elever som personal. 
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1.4.3 Delaktighet, inflytande och medbestämmande 
Bedömning Trend 

Delvis uppfyllt Ökad 
 
Kommentar: 

Ny webbplats 
Kommunens nya webbplats lanserades strax innan sommaren. Med ökad 
tillgänglighet och uppdaterad information ger webbplatsen bättre 
förutsättningar för kommunens invånare, besökare och företagare att vara 
delaktiga. För att säkerställa att alla medborgare kan ta del av 
information på den nya webbplatsen har alla texter skrivits i klarspråk 
(myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk). 
Webbplatsens informationsstruktur och innehåll har anpassats för att 
uppfylla krav på en tillgänglighetsanpassad webbplats. Genomgång av 
pdf-filer har påbörjats för att utreda vilka dokument som behöver 
tillgänglighetsanpassas. 

Utveckling tillsammans med kommuninvånarna 
Arbetet med Rättviksmodellen, implementering av nya ärendesystem och 
lansering av ny webbplats är exempel på insatser där invånarens behov 
står i fokus. Det skapas nya kommunikationsytor både via möten med 
kunder och tekniska funktioner där kunden kan lämna synpunkter eller 
kommunicera med sin handläggare. 

Inom ramen för kommunens digitaliseringsarbete kommer några av 
kommunens medarbetare att utbildas i modeller och verktyg för agilt 
arbete, innovation och kundcentrerad utveckling. Dessa modeller och 
verktyg kan också användas för utveckling inom andra områden. Detta 
gör att fler kunder, invånare, företag och besökare kan involveras i 
kommunens verksamhetsutveckling. 

På Åstol har en förening varit aktiv i att skapa en gemensam anläggning 
för hämtning av hushållsavfall. Det ska bli billigare för kunden och bättre 
arbetsmiljö för renhållningsarbetarna. Anläggningen har skapat 
merintresse hos föreningar på Dyrön och Härön för att skapa ytterligare 
gemensamma anläggningar. 

På Sundsby deltog entreprenörer i workshops om säteriets framtid. 
Fritidsverksamheten arrangerade en värdegrundsutbildning för 
idrottsföreningar, där intersektionalitet inom idrotten lyftes fram. En 
ledarutbildning för Unga ledare genomfördes. 

På Delta gjorde Covid-19 att arbetet kring delaktighet till stor del fick 
ställas om till digitalt medbestämmande. Appen "Ung på Tjörn" togs 
fram tillsammans med ungdomar. 
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Biblioteket höll löpande dialog med kunder via telefon och sociala 
medier. Synpunkter/önskemål på biblioteksverksamheten följdes upp. 

Möjlighet till påverkan för elever inom skolan 
Skolorna har under läsåret diskuterat hur man ska synliggöra för eleverna 
när och vad de är med och påverkar. I större utsträckning används ord 
och begrepp som finns med i de enkäter som eleverna fyller i, till 
exempel ord såsom “delaktighet” och “påverka”. 

Samtliga skolor arbetar med klassråd och elevråd och arbetar aktivt med 
elevdemokrati och medbestämmande. 

Skolorna arbetar fortlöpande med direkta utvärderingar där eleverna får 
uttrycka vad de tycker kring olika arbeten och arbetssätt. 

Utvärdering av större enkäter visar att de yngre eleverna generellt 
upplever att de har mer inflytande och är mer delaktiga än de äldre 
eleverna. 

Skolorna behöver under höstterminen fortsätta diskutera och arbeta med 
hur man ska synliggöra för eleverna när och vad de är med och påverkar. 

1.4.4 Skapa möjligheter för ett gott liv 
Bedömning Trend 

I hög grad uppfyllt Ökad 
 
Kommentar: 

Skapa hållbara strategier och strukturer 
Arbetet med att skapa struktur kopplat till folkhälsoarbetet fortsätter både 
när det gäller aktiviteter, verksamhetsplan och arbetsformer för Rådet för 
folkhälsa och social hållbarhet. Under våren har ett nytt reglemente för 
rådet tagits fram och politiskt beslut väntas inom kort. 

Strategin för folkhälsa och social hållbarhet har under våren 
kommunicerats med bland annat artikel i ”Vi på Tjörn” och information 
på kommunens intranät ”Bryggan”. 

För att ge barn goda förutsättningar är barnkonventionen en grundpelare 
och barnets bästa ska beaktas med inkludering när barnets vårdtagare 
uppbär försörjningsstöd. En positiv satsning som exempelvis är att 
bevilja resurser för barns fritid och sociala gemenskap. Barnen erbjuds 
insatser som guldbiljetten och kulturplaneten. 

Tjörns kommun tecknade den 1 januari 2020 avtal med Barnahus 
Fyrbodal, som säkerställer ett kvalitetssäkert och rättssäkert arbete, samt 
stärker barnperspektivet. Barnahus ger möjlighet till rådgivning, 
kompetenshöjande utbildningar om t ex människohandel, sexualbrott, 
våld och heder. I kommunen finns upparbetade rutiner och en 
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handlingsplan för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld som ska 
implementeras per enhet av representanter från (Våld i Nära) teamet. 

Arrangemang, evenemang och aktiviteter 
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar brett med att erbjuda möjligheter 
till ett aktivt liv, där kultur, natur, idrott och föreningsliv är tillgängligt 
för alla. Covid-19-pandemin ändrade många förutsättningar, och 
verksamheterna fick till stor del anpassas efter nationella riktlinjer. På 
grund av Covid-19 har arbetet med attraktiv kulturkommun först gjort 
halt, sedan ställt om och skjutit fram arrangemang och aktiviteter. Så 
kallade pop-ups, mindre överraskningsföreställningar, genomfördes 
under sommaren längs vandringslederna och på andra oväntade platser. 
Även barnteaterföreställningar spelades utomhus, på Bryggscenen i 
Skärhamn och på Linnevikens badplats. 

Biblioteket erbjöd flera anpassade aktiviteter. Ett uppskattat arrangemang 
för vuxna var "Lyssna med stjärnorna", där kunden laddade ner en e-
ljudbok, vandrade stjärnstråket i Skärhamn och sedan fick välja en 
poesibok som gåva från en hylla utanför biblioteket. 

En fortsättning av 2019 års "En svensk läsklassiker" genomfördes med 
en föreställning i februari 2020. De författarbesök som kunde 
genomföras innan pandemin slog till drog en stor publik. 

Temaårstanken lever vidare och 2020 är musikens år. Mejram spelade 
under konceptet ”Musik på GaP” i slutet av januari. 

För att skapa god livskvalitet för de äldre på våra särskilda boenden har 
aktiviteter och arrangemang genomförts utomhus med ett mindre antal 
personer och med distans. Plexiglasarrangemang har tagits fram för att 
möjliggöra att de anhöriga kan träffa sina närstående utomhus. 

Friluftsliv 
Motionsspåret i Rönnäng färdigställdes enligt projektbeskrivning. 
Planering och projektering av motionsspåret i Skärhamn kom igång 
under våren. 

På Sundsby säteri skapades en interaktiv vandringsled för barn. 
Upphandlingen av utrustning till nytt lekområde påbörjades. 

Samhällsplanering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen utgör en viktig del i att utifrån relevanta 
lagar t ex miljöbalken och plan- och bygglagen skapa förutsättningar för 
ett gott liv. Förvaltningens verksamheter påverkar samhället på olika sätt 
utifrån t ex trafik-, miljö- och vattenfrågor, hur och vad som får byggas, 
avfallshantering. Inte minst detaljplaneringen spelar en viktig roll och 
tillsammans bidrar vi till att bygga samhället och skapa förutsättningar 
för ett gott liv. 
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Satsning på barn och unga 
Hälsoprojektet för ungdomar, främst med aktiviteter utomhus har fortsatt. 
Intresset var stort, vilket bekräftade att det är ett viktigt projekt. 

Biblioteket erbjöd anpassade aktiviteter. LOV-boken, en satsning för 
barn 6-12 år under sommaren, blev succé. Biblioteket delade också ut 
trehundra bokpåsar för barn att fylla och läsa under sommarlovet. 

För målgruppen unga vuxna arrangerades quizkvällar och 
konsertkonceptet Grund. Utställningsverksamheten rullade på med 
restriktioner men utan vernissager. Utställningarna på GaP avslutades i 
april i samband med att lokalen sades upp. 

Tjörns kulturskolas kursutbud hamnade på 4:e plats i en nationell 
mätning våren 2020. Rekordmånga barn anmälde sig till Kulturskolans 
kurser inför läsåret 20-21. Kultur- och fritidscentra fortsatte under 
perioden att samla ungdomar till sina spår och klubbar, där många 
aktiviteter flyttade utomhus. Delta arbetade under våren med att öka barn 
och ungas inflytande. Tjörn, Stenungsund och Orust samarbetade för att 
få till fler scener, enligt önskemål från ungdomar. Ungdomsdialogen 
våren 2020 genomfördes och Tjörnpengen (50 000 kr per år som unga på 
Tjörn själva bestämmer vad den ska användas till) delades ut. 

Funkisverksamheten Måndagsklubben höll öppet varje måndag. En ny 
mötesplats, Egnahemsfabriken, bidrog under perioden till att öka 
delaktighet och inflytande för unga som vill skapa eget. 

Under många år ha vi kunnat se att ungas psykiska hälsa blir allt sämre. 
Projektet Tanke-hälsa har därför genomförts i årskurs 8. I projektet har 
alla elever screenats utifrån sitt mående. Elever som fått ett högre resultat 
på psykisk ohälsa eller risk för psykisk ohälsa har därefter erbjudits 
gruppbehandling med psykolog och skolsköterska. Även YAM (Youth 
Aware of mental health) är en insats som har till syfte att uppmärksamma 
psykisk ohälsa, symtom på ohälsa, hantera en kris, om stress, depression 
och suicid, hur man kan hjälpa en vän och var man kan få hjälp. Alla 
elever i årskurs 9 har haft fem tillfällen per klass med utbildade YAM-
instruktörer. 

Många insatser har gjorts för att skapa medvetenhet kring hälsa, ohälsa, 
barn och ungas rättigheter och för att minska kränkningar. Exempel på 
insatser är 

• Genomfört EQ-övningar, lektioner om integritet, ”stopp min kropp 
samt grooming. 

• genomfört arbete om pornografi kopplat till synen på stereotypa 
könsroller, normer, integritet, sexualitet. 

• arbetat med härskartekniker tillsammans med dramapedagoger. 
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• Under Lika-Olika dagen arbetade högstadiet med olika temaområden 
så som trygghet/trivsel/integritet/stopp min kropp i år 6, 
NPF/funktionsvariationer i år 7, HBTQ i år 8 samt 
rasism/främlingsfientlighet i år 9. 

• Arbete med studieteknik och information om vikten av sömn, mat 
och rörelse, balans mellan skolarbete, fysisk aktivitet och vila. 

• Toleransvecka, aktiviteter om barnkonventionen och allas lika värde 
• Kompissamtal genomförs kontinuerligt i låg- och mellanstadiet i de 

flesta av klasserna och skolorna 

Skolorna har också aktiva trygghetsteam som arbetar utifrån skolornas 
likabehandlingsplaner 

Ett fysiskt aktivt liv ökar också möjligheterna till ett gott, hållbart och 
långt liv. I skolan försöker man främja rörelse och aktivitet på rasterna 
genom att skapa möjlighet till aktiviteter som främjar alla barn, t.ex. 
gagabollrink, danshage m.m. Det sker kontinuerlig dialog med eleverna 
för att tillföra nya aktiviteter på skolgårdarna. Flera skolor har en rastbod 
där lekmaterial finns för att alla ska ha något att göra på rasterna. Detta 
skapar aktivitet och gemenskap som stärker fysisk och psykisk hälsa. 
Utöver detta har skolorna organiserade rastaktiviteter med pedagogledda 
rastlekar. På rasterna finns alltid flera vuxna ute. 

Fritidshemmen har haft målet för barnen att ha ett ökat fokus på hälsa 
och rörelse. Eleverna kommer med förslag och genomför aktiviteter med 
pedagogerna som hjälp. Arbetet har genomförts genom lekar och 
pedagogstyrd aktivitet med eleverna i idrottssalen. Under Corona-krisen 
har skolorna valt att lägga så många aktiviteter som möjligt utomhus.  
Fritidsverksamheten har under vårterminen varit ute i största möjliga mån 
oavsett väder, för att aktivera eleverna och minska smittspridningen. 

1.4.5 Erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet 
Bedömning Trend 

I hög grad uppfyllt Oförändrad 
 
Kommentar: 
På Tjörn har vi en varierad barnomsorg med både kommunala och 
privata aktörer. 

För att behålla/öka andelen förskollärare i förskolan arbetar rektorerna 
målmedvetet med att försöka rekrytera förskollärare då vakanser uppstår. 

Barn- och utbildningsförvaltningen sökte statsbidraget "Mindre 
barngrupper i förskola 2020/21" för att med hjälp av detta öka 
personaltätheten i förskolan. Då statsbidraget var översökt beviljades inte 
Tjörns kommuns ansökan. 
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1.4.6 En ny översiktsplan ska tas fram  
Bedömning Trend 

Delvis uppfyllt Ökad 
 
Kommentar: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har utsetts som styrgrupp för arbetet 
med nya översiktsplan. Ramar för arbetet och tillhörande tidsplan har 
tagits fram och beslutats av styrgruppen. 

Den pågående pandemin har inneburit att arbetet med översiktsplanen har 
fått kastats om något. Delar av dialogarbetet som var inplanerat under 
2020 har skjutits framåt och delar av de insatser som var planerade längre 
fram (som t ex intern dialog och framtagande av utredningar) har istället 
tidigarelagts. En del av dialogarbetet i den nya översiktsplanen pågår 
digitalt via kampanjen #mittlivpåtjörn. Kampanjen innebär att 
Tjörnborna själva ska få chansen att berätta om sina liv på Tjörn via 
sociala medier. 

Den ursprungliga och beslutade tidsplanen hålls i och med de 
omkastningar av arbetet som har gjorts. 

1.4.7 Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering 
och nybyggnation 

Bedömning Trend 
Delvis uppfyllt Ökad 

 
Kommentar: 

God samverkan över avdelnings-, förvaltnings-, och bolagsgränser är en 
förutsättning för att kunna skapa intresse och beredskap för hållbar 
exploatering och nybyggnation. Kommungemensamma plattformar för 
samverkan och samarbete är till exempel Samhällsbyggnadsgruppen och 
Plexgruppen. 

Under första halvan av 2020 har kommunen köpt in mark, både planlagd 
mark och råmark i strategiska lägen. Utöver detta har Mark- och 
exploateringsavdelningen flera pågående förhandlingar. 

Arbete med att upphandla ett nytt GIS-system är slutförd och 
implementeringen beräknas vara avslutad innan nyår 20/21. I arbetet 
finns många av kommunens verksamheter representerade för att 
säkerställa så stor nytta som möjligt för kommunen som helhet. 

I syfte att förtydliga processer och ramar för mark- och 
exploateringsområdet tar verksamheten fram styrdokument av olika slag. 
Ett exempel på ett nyligen framtaget styrdokument är ett förtydligande 
styrdokument kring köp av kompletteringsmark. 
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Verktyg för att förtydliga och förenkla ärendehanteringen inom mark- 
och exploateringsavdelningen har delvis implementerats och 
verksamheten kommer att fortsätta arbeta med detta under hösten. Detta 
för att säkerställa effektiv och rättssäker handläggning av ärenden. 

 

1.4.8 Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp 
Bedömning Trend 

Delvis uppfyllt Ökad 
 
Kommentar: 
Efter några år med svikande vattentillgång, främst på sommaren, har 
vattennivån under sommarperioden i år hållits på en god nivå utan större 
vattenläckor. Detta trots att Stenungsund har haft ont om vatten, vilket 
inneburit att större andel av Tjörns vatten har använts jämfört med 
tidigare sommar. 

Arbetet fortsätter med att öka möjligheten att ta tillvara regnvattnet inom 
täktområden som bidrar till att fylla vattenreservoaren. 
Övervakningssystemet har kompletterats med fyra nya vattenmätare för 
att mäta flöden från vattenverk till konsument och öka spårbarheten för 
vattenläckor. 

Entreprenader pågår med nya ledningar som delvis syftar till att minska 
andelen ovidkommande vatten i kommunens ledningsnät. 100 fastigheter 
i området Ängeviken har anslutit sig till kommunalt avlopp. Pågående 
upphandling för att bygga ledning från vattenverket mot Myggenäs. 

 

1.4.9 Förbättrade kommunikationer och infrastruktur 
Bedömning Trend 

Delvis uppfyllt Ökad 
 
Kommentar: 
Verksamheterna arbetar vidare med den interna infrastrukturen för att 
utöka samverkan i kommunikations- och infrastrukturfrågor. 

Kommunen deltar i flertalet nätverk som behandlar strategiska 
infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor. Nätverken är bland annat 
Göteborgsregionens Infranätverk, Göteborgsregionens 
Kollektivtrafiknätverk, KUSTO-nätverk och Västtrafiks dialogmöten. 
Samverkan i kommunikations- och infrastrukturfrågor har fått stå tillbaka 
något på grund av prioritering av ärenden/frågor kopplade till Covid-19. 

Uddevalla kommun har föreslagit start av ett konsortie kopplat till 
kommunikations- och infrastrukturfrågor. Tjörns kommun har precis som 
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Orust och Tanums kommun beslutat att inte delta. Majoriteten av 
Bohuskommunerna kommer dock att delta under första året. Lysekil och 
Sotenäs har valt att avstå beslut. Konsortiet hade sitt första möte i juni. 

Avseende Nordvästsvenska initiativet genomfördes i början av februari 
ett möte med ca 70 deltagande företag, vilket var rekord. 

Remissen för ÅVS 160 är på väg och kommer inom kort. 

Inom detta inriktningsmål ryms också arbetet med ny trafikstrategi. 
Trafikstrategin kommer blir planeringsdokument som beskriver 
kommunens inriktning i arbetet med alla trafikslag. Arbetet med 
trafikstrategin är något fördröjd på grund av att remissförfarandet dragit 
ut på tiden. Remissredogörelse och riktlinjer för justering av strategin har 
bearbetats under sommaren. Trafikstrategin förväntas vara klar under 
2020. Delar av de aktiviteter i strategin som är möjliga att genomföra 
redan idag görs, exempelvis inventering av möjliga platser för 
pendelparkering. 

1.4.10 En säker och trygg kommun 
Bedömning Trend 

Delvis uppfyllt Ökad 
 
Kommentar: 

Certifiering Säker och trygg kommun samt Säker och trygg 
förening 
Tjörns kommun är certifierad som Säker och trygg kommun enligt WHO. 
Nuvarande certifiering löper till och med 2021. Fokus kommer under 
2020 kommer vara att fastställa en projektplan för eventuellt arbete – om 
så beslutas – med certifieringen. 

Kultur och fritid har påbörjat arbetet med att ta fram rutiner för 
certifieringsprocessen Säker och trygg förening. Arbetet har dock fått 
flyttas fram för att frigöra tid för Covid-19-insatser. 

Samverkan med andra kopplat till förebyggande arbete och 
hållbara strukturer 
Pandemin Covid-19 har ställt samverkan med andra organisationer i 
första rummet - det har blivit en självklarhet och en nödvändighet. 
Kommunen har redan upparbetade samverkansplattformar med 
omvärlden när det gäller kris- säkerhets- och beredskapsfrågor som vi 
haft stor nytta av under de gångna månaderna. Ett av dessa samarbeten är 
LOTS - samverkan med Orust, Lilla Edet samt Stenungsund i säkerhets- 
och beredskapsfrågor. Samarbetet är möjligt att formalisera ytterligare. 

För att arbeta effektivare med konceptet Säker och tryggt Tjörn som 
utgår från vår certifiering som Säker och Trygg kommun, behöver vi 
säkerställa en smart organisation som undviker dubbelarbete och som 
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ökar våra möjligheter att samverka på ett bra sätt - internt och externt. Ett 
förslag på hur en sådan organisation skulle kunna se ut finns framtaget 
och uppdateras nu av den nya processledaren för Barn och unga 
tillsammans med säkerhetssamordnare. Förslaget kommer att överlämnas 
i höst till kommunchef och kommunens ledningsgrupp för fastställande. 

Det finns också behov av att forma en lokal BRÅ-organisation 
(brottsförebyggande råd). Samtal kring detta pågår med polisen samt 
kommuner i vår närhet.  

Riskbedömning äldre 
Det systematiska kvalitetsregistret Senior alert är ett av flera register som 
socialförvaltningen arbetar med. Detta register är ett stöd för att bedöma 
om vårdtagare/brukare/patienter faller ut med risk i systemet. Syftet med 
Senior alert är arbeta förbyggande, registrera riskbedömningar och 
åtgärder som vidtas för att därmed förbättra vård och omhändertagandet 
och öka säkerheten för patienter. 

Trafiksäkerhet 
Den nya trafikstrategin hanterar trafikfrågor utifrån målet en trygg och 
säker kommun. Se rapportering på inriktningsmålet ”Förbättrade 
kommunikationer och infrastruktur”. 

Säkerheten i trafiken är en prioriterad fråga för socialförvaltningen då 
medarbetarna kör till olika brukare/vårdtagare/patienter, årets alla dagar, 
natt som dag. Bilen måste vara i gott skick, servad, mm för att den ska 
vara trygg och säker. 

Fokus barn och unga 
Inom ramen för det förebyggande arbetet mot socialt utanförskap hos 
barn och unga träffade kultur- och fritidscentra engagerade föräldrar. 

Projektet Dansa utan krav, startade under våren men avbröts i förtid på 
grund av Covid-19. Det är en danskurs där stor vikt läggs på 
gruppgemenskap, med fokus på rörelseglädje och kravlöshet och inte på 
prestation. Även Hälsoprojektet pågick under perioden, med flera 
deltagande tjejer och killar. 

En trygg skola är en förutsättning för elevernas utveckling och lärande. 
Genom att personalen tillsammans i arbetslagen skapar en gemensam 
lektionsstruktur som alla lärare följer, skapas goda förutsättningar att 
skapa en god studiero. Ordningsreglerna i klassrummen har också 
tydliggjorts. Varje år genomför skolorna en enkät där samtliga elever får 
möjlighet att svara på frågor som bl.a. syftar till att kartlägga kränkningar 
och trygga/otrygga platser på skolan. Resultaten från årets enkät-
undersökningar visar att en hög andel av de yngre eleverna känner sig 
trygga i skolan, resultaten är något lägre hos de äldre eleverna. 
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Skolorna och förskolorna arbetar intensivt med förebyggande åtgärder så 
att inget barn ska bli utsatt för kränkande behandling. Vid dokumentation 
och kvalitetssäkring med utredning, åtgärder, uppföljning och analys av 
kränkningsärenden använder enheterna numera en digital modul. 

En arbetsgrupp bestående av representanter ifrån elevhälsan, Minimia, 
ungdomssamordnare och folkhälsostrateg har i uppdrag att analysera hur 
det drogförebyggande arbetet på högstadiet kan utökas och förbättras. 

1.4.11 Tjörn ska bli en bra miljökommun 
Bedömning Trend 

Delvis uppfyllt Ökad 
 
Kommentar: 

Hållbara strukturer 
Kommunövergripande kartläggning av var kommunen står i arbetet med 
Agenda 2030 är påbörjad. Samtliga förvaltningschefer är intervjuade. 
Benchmarking med omkringliggande kommuner pågår för att hitta 
inspiration och idéer till tänkbara arbetssätt framöver. Rapport beräknas 
vara klar i november. 

Sluttäckning av deponi 
Avfallsavdelningen arbetar med att avgöra vem som ska ansvara för 
arbetet med sluttäckning av deponin. När det är beslutat beräknas det 
praktiska arbetet med sluttäckningen ta minst 6 månader. 
Miljöavdelningen är behjälplig i dialogen med avfall och länsstyrelsen 
samt bevakar frågan utifrån rollen som tillsynsmyndighet efter att 
deponin är sluttäckt. 

Laddstationer 
Planavdelningen har tagit fram ett förslag på etablering av tre 
laddningsstationer i Skärhamn. Ett antal laddningsplatser etableras på 
utvalda parkeringar med hjälp av upphandlade entreprenörer. Efter ett år 
kan annan aktör ta över anläggningarna. 

Barn och utbildning 
I skolan arbetar man med miljö- och hållbarhetsfrågor utifrån 
miljökvalitetsmålen som finns i läroplanen för grundskolan. Arbetet 
innebär att eleverna blivit mer medvetna om den egna påverkan och allas 
betydelse för hållbar utveckling. 

I grundskolan har man inom Erasmus+-projekt jobbat med att minska 
matsvinnet och även arbetat med trivselregler i matsalen. I NO och 
teknik har eleverna arbetat med områden som luft, vatten, havet, 
närmiljön och miljön i ett vidare perspektiv. Skolan har även arbetat med 
arbetsområde kroppen. Där har man samtalat om hur viktig sömnen, 
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kosten och rörelsen är för hälsan och att vilka val av matprodukter man 
väljer påverkar vår miljö. 

I förskoleklass har pedagogerna arbetat med att väcka elevernas 
förundran och nyfikenhet kring vardagliga naturfenomen. Eleverna lär 
sig om djur, växter och om hur vi ska ta hand om naturen. Med alla 
sinnen upplever och förundras eleverna av den skiftande naturen. 
Skogsdagarna har utvidgats med ytterligare en dag. Eleverna får uppleva 
skiftningarna i naturen både vid olika väderlek och vid olika årstider. 

Även i förskolan arbetar man med hållbar utveckling och hållbar framtid. 
Till exempel så arbetar man tillsammans med barnen med rutiner för 
sophantering och varför det är viktigt att ta hand om miljön. Beslut har 
också tagits att Skärhamns förskola ska ha en hälsoprofil och arbetet med 
detta pågår. 

Fler exempel på pågående aktiviteter i förvaltningarna 
• aktiviteter och åtgärder för att minimera miljöpåverkan från 

kasserade läkemedel 
• Öka andelen ekologiska livsmedel. Inom äldreomsorgen är målet med 

25% ekologiska livsmedel uppnått 
• Fortsatt arbete med förslag till kommunal energi- och klimatplan. 
• Diskussion har initierats kring eventuella möjligheter till lättnader vid 

beräkning av byggnadshöjd gällande exempelvis passivhus. Syftet är 
att gynna byggnation av hus med lägre energiåtgång. 

• Information om enskilda avlopp för att öka spontanansökningar. 
• Via bidrag finansierat arbetet med våtmark i Sundsby och Hoga med 

hjälp av 8+Fjordar samt en åtgärdssamordnare för hösten 2020. 
• Inventerat invasiva främmande arter på flera områden på Tjörn. 
• Inventerat lokalisering av möjliga pendlingsparkeringar och 

prioritering av nya GC-vägar tillsammans med Trafikverket. 
• Investeringar och reinvesteringar i VA-anläggningar. 
• Samarbete med Renova kring framtida utveckling och 

miljösamarbete i avfallsfrågor. 

1.4.12 Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört 
med övriga huvudmän i Sverige 

Bedömning Trend 
Delvis uppfyllt Ökad 

 

Kommentar: 

Kvalitetssäkra och öka likvärdigheten vid överlämningar 
Verksamheterna har tagit fram en plan för att kvalitetssäkra och öka 
likvärdigheten vid överlämningar mellan de olika stadierna inom skola 
och mellan förskola och skola. Planen har implementerats under 2020 
och Resurscentrum har fått i uppdrag att utvärdera den under hösten. 
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Som stöd i arbetet används Unikum där barnen/elevernas kunskaper och 
själva överlämningarna dokumenteras och där det finns mallar och 
blanketter som stöd i arbetet. 

I överlämningarna är inte bara mentorer, lärare och rektorer inblandade 
utan också elevhälsoteamen, vårdnadshavare och eleverna. 

Den nya arbetsgången säkerställer inte bara en likvärdighet i arbetet utan 
det säkerställer också att verksamheterna tidsmässigt hinner med en 
organisatorisk planering kring stöd och tjänstefördelning. 

Öka likvärdigheten mellan kommunens fritidshem 
För att öka samverkan mellan fritidshemmen har ett nätverk bildats där 
en pedagog från varje enhet träffas regelbundet (1 gång/månad). 

Fritidshemmen har under läsåret genomfört Skolverkets webbutbildning 
”Fritidshemmets uppdrag”. 

Inventera och granska bedömningsmaterial för grundsärskolan 
Under läsåret har personalen blivit tryggare och använder Unikum för att 
dokumentera elevernas utvecklingsplaner. Personalen har börjat att 
skriva i matrisen för varje kunskapsområde vilket gör det tydligare och 
mer överskådligt. Personalen upplever att elevens utvecklingsplan har 
blivit ett mer synligt och levande material när Unikum blir ett samlat 
dokument för eleven. Bedömningarna synliggörs med hjälp av matrisen 
och lärloggen och de pedagogiska planeringarna. 

En nätverksträff tillsammans med grundsärskolan i Stenungsund har skett 
under läsåret där personal träffades för att bland annat diskutera 
bedömningsmaterial. Planerat möte under våren fick ställas in på grund 
av restriktioner i samband med Covid-19. 

1.4.13 Fortsatt utredning skolstruktur på västra Tjörn (Bleket 
alternativt Skärhamn) (prioriterat mål) 

Bedömning Trend 
Delvis uppfyllt Ökad 

 
Kommentar: 

Utredningsarbetet pågår utifrån olika alternativ och ambitionsnivåer 
kopplat till lokalisering i Skärhamn alternativt Bleket. En dialog är 
initierad med Kultur- och fritidsförvaltningen och kommer att fördjupas. 
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1.4.14 Människor ska ha möjlighet till egen försörjning 
Bedömning Trend 

Delvis uppfyllt Ökad 
 

Kommentar: 

Kommunstyrelsens roll som arbetslöshetsnämnd 
Inom kommunstyrelsen har man ett prioriterat mål att utreda 
kommunstyrelsen roll som arbetslöshetsnämnd. En arbetsgrupp har tittat 
på frågan och skrivit ihop underlag för utredningen. 

Eftersträva möjligheten för vuxna att uppnå gymnasiekompetens 
Samtliga som under våren 2020 sökt kurser på gymnasial nivå inom 
vuxenutbildningen har beviljats dessa. 

Projekt Omstart 
En tydligare arbetslinje har arbetats fram inom Individ- och 
familjeavdelningen för att effektivare få människor i arbete. De klienter 
som har ett pågående missbruk är dock diskvalificerade för de interna 
arbetsmarknadsåtgärderna, däremot har avdelningen ett projekt som 
kallas Omstart. Projektet har som uppgift att erbjuda adekvat 
sysselsättning som leder klienten närmare arbetsmarknaden och att 
minska alkohol- och narkotikaintaget. 

Projekt Hemmaplan 
Projekt hemmaplan startade i januari och kommer att fortgå året ut. Det 
kommer att fokusera på fem klienter som antingen kan tas hem tidigare 
från institution eller att placering kan förhindras. Uppföljning sker varje 
månad och vid behov veckovis. Under första halvåret 2020 har tre 
institutionsplaceringar undvikits. Samtliga klienter i projektet har i de 
självskattningar som regelbundet görs i verksamheten skattat ett lägre 
intag av alkohol och droger. Projektledaren har gett omedelbar feedback 
på den dagliga arbetsinsatsen och även fångat upp ett sämre mående. 

Projekt för personer med psykisk ohälsa 
På Billströmska folkhögskolan driver socialförvaltningen ett projekt för 
medborgare med psykisk ohälsa och andra som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Syftet är att rusta deltagarna med hjälp av metoder 
hämtade från grön rehab och anpassad sysselsättning mot en återgång till 
arbetslivet. Projektet finansieras till stor del av medel från 
samordningsförbundet och målet är att verksamheten ska vara delvis 
självförsörjande i framtiden. Projektets mål är att undvika framtida 
kostnader inom försörjningsstödet. Under 2020 har projektet haft 10 
deltagare varav en har gått vidare i sysselsättningstrappan och en på väg 
på praktikplats. Ett underlag för arbetsförmågebedömning är inlämnat 
men inget resultat av detta har ännu inkommit. Utbrottet av Covid-19 har 
försvårat för deltagarna att gå vidare till arbete och studier. 
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1.4.15 Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda 
samverkansformer med andra aktörer 

Bedömning Trend 
Delvis uppfyllt Ökad 

 

Kommentar: 

Samverkan med civilsamhället 
En upparbetad struktur finns för samverkan med civilorganisationerna. 
Det som inte är påbörjat är uppdateringen av den Handlingsplan som 
finns sedan tidigare. Den pågående pandemin har dock påverkat våra 
möjligheter att samverka och samarbeta med civilsamhället och 
utvecklingen av samverkansgrupper och nya mötesplattformar har fått stå 
tillbaka. Till viss del är detta beroende på att många av de som är 
engagerade i föreningarna är äldre och därmed omfattas av 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 70 +. 

Aktiviteter i det nätverk som SKR initierat i samverkansfrågorna har till 
följd av Corona ställts in eller genomförts digitalt. Förhoppningsvis 
kommer det igång med mer aktiviteter under hösten. 

Samverkan inom hälso- och sjukvård 
Samverkan och samarbetet med vårdcentralerna, sjukhuset och den 
kommunala hälso- och sjukvården har ett mycket gott klimat. Det nya 
arbetssättet, kallat Skaraborsmodellen, som genomfördes under våren har 
fått som effekt och som var avsett som effekt, att den kommunala hälso- 
och sjukvården (KHS) inte är med vid vårdplanering av patienter som 
inte tillhör KHS. 

Samverkan inom samhällsplanering 
Tjörns kommun är en alldeles för liten kommun för att klara sig själv i 
frågor som rör samhällsplanering och infrastrukturfrågor. Här behöver vi 
arbeta tillsammans med andra för att få större inflytande i strategiskt 
viktiga frågor. Exempel på nätverk som kommunen deltar i är till 
exempel GR, KUSTO, Plexgruppen och Miljösamverkan Västra 
Götaland. 

Samverkan skola och näringsliv 
En minimässa med yrkesrepresentanter benämnt för ”Match-making” var 
inplanerad att genomföras tillsammans med näringslivsstrateg i Tjörns 
Kommun för åk 8, men ställdes in på grund av Covid-19. Vi kunde dock 
bjuda in ett fåtal representanter till våra Yrkesdagar som ett komplement 
till minimässan och låta eleverna få veta mer om branscherna inom el och 
energi, restaurang och livsmedel samt hotell och turism. Minimässan vi 
valt att namnge Match-making är bra på så vis att eleverna får träffa 
verkliga yrkesrepresentanter som de normalt inte träffar i sin vardag. Vi 
som skola kan genom samarbete med omvärlden och arbetslivet vidare 
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diskutera med eleverna kring exempelvis status, löneskillnader och 
könsstereotypa roller och på så vis rusta dom för framtida val. 

Samtliga Åttor/nior genomförde prao under våren. 

1.4.16 God ekonomisk hushållning och ett effektivt 
utnyttjande av resurser 

Bedömning Trend 
Helt uppfyllt Ökad 

 
Kommentar: 

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning, vilket innefattar både ett finansiellt- och ett 
verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning förväntas i Tjörns 
kommun uppnås när andelen prioriterade mål som är helt eller delvis 
uppfyllda uppgår till 75 procent och de finansiella målen är uppfyllda.  

Andelen prioriterade mål som är helt eller delvis uppfyllda till och med 
augusti är 95 procent. Måluppfyllelsen förväntas även att överstiga målet 
75 procent på helår.  

Även de finansiella målen är uppfyllda då soliditeten uppgår till 36,8 
procent och årets resultat uppgår till 6,2 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag.  

Därmed anses kriterierna för god ekonomisk hushållning per augusti vara 
uppfyllda. God ekonomisk hushållning förväntas även att uppnås på 
helår. 

Lokalbehov och lokalförsörjning 
Analysen av skolans behov av lokaler är klar och utgör underlag i beslut 
om skolstruktur. Just nu pågår arbete att utreda och kartlägga 
socialförvaltningens behov av lokaler. 

Kostnadsanalyser och kontinuerliga uppföljningar 
Samtliga förvaltningar arbetar med kostnadsanalyser och kontinuerliga 
uppföljningar för att säkerställa att verksamheterna drivs effektivt och att 
budget hålls. 

I vissa fall har nyckeltal och indikatorer i Kolada (Kommun- och 
landstingsdatabasen) valts ut för att kontinuerligt följa utvecklingen och 
även möjliggöra jämförelser med andra kommuner. 

De nya bestämmelserna kring offentlig statistik och nyckeltal kopplat till 
skolans verksamheter kan försvåra jämförelser med andra framöver. 
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Kostnadsdämpande projekt 
Socialförvaltningen har tre pågående projekt inom individ- och 
familjeavdelningen som har kostnadsdämpande syfte; Omstart och 
Hemmaplan samt Växtverkstan. 

Kommunen har under en längre tid haft underskott inom VA 
verksamheten och där har utredning skett och nu presenteras åtgärder för 
att få en budget i balans inför 2021. 
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2 Väsentliga personalförhållanden 

Observera att utfallen som gäller för augusti och som anges i tabellerna i 
detta avsnitt eventuellt kan komma att justeras i och med att alla 
frånvaroposter inte är inrapporterade ännu. Helt korrekta utfall för 2020-
08-31 finns efter att lönekörningarna är gjorda för september. 

Under våren och sommaren har kommunen satt nya 
uppföljningsrapporter för personalnyckeltal på plats i kommunens 
beslutstödssystem. Detta har inneburit att kommunens chefer fått 
förbättrade möjligheter att följa upp verksamheten men det har också 
inneburit att hela grunden för hanteringen av uppföljningen av 
personalnyckeltal har gjorts om och moderniserats. Som följd av detta 
vill vi poängtera att tabellerna i delårsrapporten för augusti när det gäller 
årsarbetare samt personalomsättning inte är jämförbara med de tabeller 
som finns i delårsrapporten för april. Detta gäller såväl förvaltningarnas 
rapportering som den kommunövergripande rapporteringen. 

2.1 Årsmedarbetare 
I jämförelse med augusti 2019 har det skett en ökning av det totala 
antalet årsarbetare med 15,96. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har 
ökat med 8,1 årsarbetare och antalet visstidsanställda har under perioden 
ökat med 7,86 årsarbetare. En del vakanta tjänster har tillsatts och även 
en del tidsbegränsande anställningar som är kopplade till tillfälliga 
uppdrag, samt ersättning för frånvaro. 
 

Ansvar: Tjörns kommun    Avtal: AB, BEA    Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade     

Anställningstyp Aug 2019  Dec 2019  Aug 2020  

Årsarbetare, totalt 1 040,69 1 042,22 1 056,65 

Tillsvidare 892,34 895,68 900,44 

Visstid 148,35 146,54 156,21 

 

Förändringar av antalet tillsvidareanställda årsarbetare per förvaltning 
kan förklaras enl nedan. 

• Kommunstyrelsen har ett ökat antal årsarbetare till en följd av 
tillsättning av vakanta tjänster, vikarier samt tillfälliga uppdrag. 

• Barn- och utbildningsförvaltningen har minskat antal 
tillsvidareanställda till en följd av anpassningar för att få budget i 
balans. 

• Kultur- och fritidsförvaltningen har en ökning av antal årsarbetare till 
följd av tillsättning av vakanta tjänster. 
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• Socialförvaltningen har varierat inom de olika avdelningarna där 
Individ- och familjeomsorgen har haft en minskning av antalet 
årsarbetare och Äldreomsorgen har haft en ökning. 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen har ökat antalet årsarbetare.  

2.2 Sjukfrånvaro 
Under andra delåret 2020 har sjukfrånvaron stadigt minskat efter den 
mycket utmanande våren till följd av covid-19. Folkhälsomyndighetens 
rekommendation om att stanna hemma om du är sjuk och om du har 
symtom på övre luftvägsinfektion kvarstår och har så gjort under hela 
perioden. Sedan juni månad kan samtliga anställda i kommunen utföra 
egentester för covid-19. Detta under förutsättning att man har lättare 
symtom med vilka de skulle ha gått till arbetet i normala fall. Visar testet 
på ett negativt svar kan medarbetaren återgå i arbete så snart som möjligt. 

Sjukfrånvaron i nedan diagram visar sjukfrånvaron per månad. Tittar vi 
på den totala sjukfrånvaron för perioden uppgår den ackumulerade 
sjukfrånvaron till och med juli 2020 till 8,74 % i jämförelse med augusti 
2019 då den uppgick till 6,89 %. Tittar vi på den ackumulerade 
sjukfrånvaron för augusti 2020 är den 8,23% jämfört med 6,77 % 2019. 
Vi ska dock ha i åtanke att sjukfrånvaron för augusti inte är helt komplett 
eftersom det kan ske förändringar i och med lönekörningen i september 
månad. 

Cheferna inom kommunen arbetar aktivt med åtgärder för sjukfrånvaron 
och vid upprepad korttidssjukfrånvaro. För att motverka sjuktalen har 
hälsodialoger genomförts i samverkan med personalavdelningen för de 
enheter som har en hög sjukfrånvaro. 
 

Anställnings- och löneform: Tillsvidareanställd månadsavlönad    Sysselsättning: Heltid+Deltid    
Avtal: 2020    Vilande: Ej vilande     

 
  
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug 

Tjörns 
Kommun 

Sjukfrv 
%, vald 
månad 

7.33% 8.47% 12.73% 11.86% 8.45% 7.14% 6.01% 4.88% 
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2.3 Personalomsättning 
Andra delåret 2020 gav ett utfall på 106 nyanställningar inom kommunen 
(inklusive interna förflyttningar) vilket är likvärdigt med andra delåret 
2019. 

Personalomsättningen beroende på egen begäran motsvarar 41 personer. 
För samma period 2019 var personalomsättning på grund av egen 
begäran 70 personer  

Personalomsättning på grund av pension var för januari-augusti 22 
personer. Motsvarande period 2019 var det 20 personer  

Trenden med en minskad personalomsättning avspeglas i samtliga 
förvaltningar. 
Ansvar: Tjörns kommun    Ålder: Åldersintervall    Anställnings- och löneform: Tillsvidareanställd 
månadsavlönad    Sysselsättning: Heltid+Deltid    Avtal: Alla exklusive förtroendevalda    Vilande: Ej 
vilande     
 2019 2020 
Externa avgångar -114 -71 

- därav pension -20 -22 

- därav övrigt externt -94 -49 

Omsättning externt (%) 10.45% 6.54% 

Interna avgångar -37 -25 

- därav inom förvaltning -32 -24 

- därav annan förvaltning -5 -1 

Omsättning internt (%) 3.39% 2.30% 

Nettoförändring -141 -49 

Nyrekryteringar 106 106 

- varav Externa rekryteringar 6 16 

- varav Interna rekryteringar 4 31 

- varav Rekryteringsväg saknas 96 59 
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3 Ekonomiskt resultat 

3.1 Resultaträkning 
 

 Periodens 
resultat 

Periodens 
budget 

Periodens 
resultat 
föregående 
år 

Helårs 
budget 

Helårs 
prognos 

Verksamhetens 
intäkter 

172,9  172,7   

Verksamhetens 
kostnader 

-761,0  -749,2   

Verksamhetens 
nettokostnad 

-588,1 -620,8 -576,2 -930 -920,6 

Avskrivningar -28,4 -28,0 -27,0 -42,0 -43,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-616,5 -648,8 -603,5 -972,0 -963,6 

Skatteintäkter 
och generella 
statsbidrag 

657,7 653,3 616,7 980,0 989,0 

Verksamhetens 
resultat 

41,2 4,5 13,2 8,0 25,4 

Finansiella 
intäkter 

5,6 7,3 6,4 11,0 12,3 

Finansiella 
kostnader 

-5,8 -6,0 -5,4 -9,0 -7,9 

Resultat efter 
finansiella 
poster 

41,0 5,9 14,2 10,0 29,8 

Resultat 41,0 5,9 14,2 10,0 29,8 
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3.2 Finansieringsanalys 
 2020-08-31 2019-08-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Verksamhetens intäkter 172,9 172,7 

Verksamhetens kostnader -761,0 -749,2 

Justering för gjorda avsättningar 6,4 8,4 

Justering för reavinster vid försäljning av 
anläggn.tillgångar 

0,1 0,1 

Verksamhetens nettokostnad -581,6 -568,0 

   

Skatteintäkter och utjämning 657,7 616,7 

Finansiella intäkter 5,6 6,4 

Finansiella kostnader -5,8 -5,4 

Medel från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

75,9 49,7 

   

Ökning(-) minskning(+) av förråd/lager -1,1 0,5 

Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar -25,0 1,2 

Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder -9,2 -1,2 

Ökning(+) minskning(-) av långfristiga rörelseskulder -1,4 51,8 

Medel från förändringar i rörelsekapitalet -36,7 52,3 

   

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 39,2 102,0 

   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Förvärv av materiella tillgångar -63,0 -41,6 

Försäljning av materiella tillgångar 0 0 

Investering i finansiella tillgångar 0 0 

Försäljning av finansiella tillgångar 0 0,9 

Nedskrivning 0 0 

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -63,0 -40,7 

   

FINANSIERING   

Utlåning   

Ökning av långfristig fordran 0 0 

Minskning av långfristig fordran 0,8 0 

Upplåning   

Nyupptagna lån 0 -50,0 

Amortering av lån 0 0 

51



 

 

Sida 39 (58) 
Tjörns kommun 

 

 2020-08-31 2019-08-31 

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0,8 -50,0 

   

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -23,0 11,3 

   

Likvida medel vid årets början 138,1 97,9 

Likvida medel vid periodens slut 115,1 109,2 

   

3.3 Balansräkning 
Balansräkning (mkr) 2020-08-31 2019-12-31 

   

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 846,0 837,0 

Pågående ny-, till och ombyggnad 98.6 72,0 

Maskiner och inventarier 22,8 24,6 

Finansiella anläggningstillgångar   

Värdepapper och andelar 19,2 19,3 

Långfristiga fordringar 1,1 1,8 

Summa anläggningstillgångar 987,7 954,7 

   

Omsättningstillgångar   

Förråd mm 12,9 11,8 

Fordringar 114,4 88,7 

Kassa och bank 115,1 138,1 

Summa omsättningstillgångar 242,4 238,6 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 1 230,1 1 193,3 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital   

Ingående eget kapital 411,1 404,0 

Periodens resultat 41,0 7,1 

Utgående eget kapital 452,1 411,1 

 
 
 

  

52



 

 

Sida 40 (58) 
Tjörns kommun 

 

Balansräkning (mkr) 2020-08-31 2019-12-31 

Avsättningar   

Avsättningar för pensioner 105,2 98,8 

Övriga avsättningar 14,5 14,5 

Summa avsättningar 119,7 113,3 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 487,3 488,7 

Kortfristiga skulder 171,0 180,2 

Summa skulder 658,3 668,9 

   

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

1 230,1 1 193,3 

   

Soliditet 36,8 % 34,5 % 

3.4 Årets resultat 
Tjörns kommuns resultat per augusti uppgår till +41,0 mkr. Budgeterat 
resultat för perioden är +5,9 mkr. Resultatet för motsvarande period 
föregående år var +14,2 mkr. Perioden kännetecknas av stor ekonomisk 
osäkerhet till följd av pandemin, Covid-19. 

Nämndernas verksamhet till och med augusti avviker positivt mot budget 
med +22,2 mkr. Främst är det Barn- och utbildningsnämnden som står 
för den positiva budgetavvikelsen med +12,7 mkr och 
förvaltningsfastigheter med +4,1 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden 
redovisar en negativ budgetavvikelse mot budget med -2,7 mkr. Övriga 
delar av kommunens nämndverksamhet har gemensamt en positiv 
avvikelse mot budget med + 8,1 mkr. I nämndernas resultat finns 
ersättning för sjuklönekostnader april till juli med +5,5 mkr. 

Kommunövergripande poster samt finansiering avviker positivt mot 
budget med +10,5 mkr. Främst är det kostnader kopplade till pensioner 
och outnyttjade driftskonsekvenser som står för den positiva 
budgetavvikelsen till och med augusti. Även skatteintäkter och generella 
statsbidrag avviker positivt med +4,4 mkr. I resultatet finns +19,4 mkr i 
extra tillskott av generella statsbidrag. Bidragen möter minskade 
skatteintäkter till följd av Covid-19 pandemin. Även förändrad 
kostnadsutjämning påverkar skatteintäkterna negativt. 
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3.5 Bolagens resultat och balansräkningar 
 Tjörns 

kommun 
Tjörns 
Förvaltnings 
AB 

Tjörns 
Hamnar 
AB 

Tjörns 
Bostads 
AB 

Tjörns 
Måltids 
AB 

Verksamhetens 
intäkter 

172,9 0,0 29,7 95,1 21,9 

Verksamhetens 
kostnader 

-761,0 -0,1 -19,1 -66,6 -20,7 

Avskrivningar -28,4 0,0 -3,8 -13,1 -0,1 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-616,5 -0,1 6,8 15,4 1,1 

Skatteintäkter 657,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella intäkter 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella 
kostnader 

-5,8 -0,3 -0,6 -6,4 0 

Resultat före 
extraordinära 
poster 

41,0 -0,4 6,2 9,0 1,1 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens 
resultat/Förändring 
av eget kapital 

41,0 -0,4 6,2 9,0 1,1 

      
 

 

 Tjörns 
kommun 

Tjörns 
Förvaltnings 
AB 

Tjörns 
Hamnar 
AB 

Tjörns 
Bostads 
AB 

Tjörns 
Måltids 
AB 

Anläggningstillgångar 987,7 45,4 115,1 692,0 0,1 

Omsättningstillgångar 127,3 6,5 12,9 7,2 6,1 

Kassa och bank 115,1 3,8 0,4 19,2 1,0 

Summa tillgångar 1 230,1 55,7 128,4 718,4 7,2 

Eget kapital 452,1 18,1 23,0 70,5 3,6 

Obeskattade reserver 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 

Avsättningar 119,7 0,0 0,0 5,4 0,0 

Långfristiga skulder 487,3 37,0 53,5 610,0 0,0 

Kortfristiga skulder 171,0 0,6 25,7 32,5 3,5 

Summa eget kapital, 
avsättningar och 
skulder 

1 230,1 55,7 128,4 718,4 7,2 
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3.6 Förvaltningsberättelse 

3.6.1 Händelser av väsentlig betydelse 
Kommunstyrelsen 
• Covid-19 har haft en stor påverkan på verksamheten då många av 

medarbetarna arbetar i den centrala krisledningsorganisationen 
• Framtagande av strukturer för digitala möten och implementering av 

nya tekniska lösningar 
• 15 medarbetare certifierade i digital transformation 
• Ny webbplats lanserades innan sommaren 
• Mottagning av kvotflyktingar pausades under våren på grund av 

Covid-19.  De kommer istället att tas emot fram till årsskiftet 
• Beslut om ny skolstruktur, fortsatt utredning Bleket/Skärhamn 
• Upphandling av nytt GIS är slutförd, implementering pågår 
• Kommunens första hälsoinspiratörer har utbildats 
• Ny ekonomichef på plats 

Samhällsbyggnadsnämnden 
• Tillgång av vatten under sommarperioden har varit god efter de 

åtgärder som genomfördes 2019. 
• Återvinningscentralens (Heås) ombyggnad har påbörjats, för att 

tillgodose miljökrav samt genomföra sluttäckning av deponin. 
• Covid-19 har påverkat verksamheten, bla har dialogmöten inom 

ramen för ny Översiktsplan senarelagts. Även andra 
samverkansgrupper har fått flyttats i tid. 

• Behovet av färdtjänst har väsentligt minskat vilket ger ett större 
överskott. 

• Vi har sett en kraftig ökning av lämnade fraktioner vid vår 
återvinningscentral vilket i sin tur medfört ökade kostnader. 

• Utökat tillsynsansvar för serveringar fr o m 1 juli fram till årsskiftet, 
vilket till viss del täckts av bidrag. Övrig tillsyn har inte kunnat 
genomföras enligt plan vilket lett till minskade intäkter. 

• Nytt verksamhetssystem för bygglov är nu i full drift vilket redan gett 
resultat på mycket kort tid, över 80 % kommer in digitalt. 

• En större utredning kring ekonomin och intäkter gällande VA har 
genomförts och redovisas nu för vidare beslut i VA taxan som idag 
inte bär sina egna kostnader. 

• Tidigare beslut om justering av taxan som togs hösten 2019 innebar 
att taxan inte fullt ut täckte underskottet. Förvaltningen fick därför i 
uppdrag att utreda ett antal sakområden vilket nu är klart. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
• Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under perioden 

påverkats starkt av Covid-19-pandemin. 
• Stort fokus har legat på att stötta det hårt drabbade föreningslivet och 

anläggningar. 
• Förvaltningen har också arbetat med att upprätthålla det egna utbudet 

av arrangemang och kurser, dock i förminskat och anpassat format. 
• Barn- och ungdomsfestivalen Frivolt ställdes in. 
• Digitaliseringsuppdraget fick skyndas på för att möjliggöra kontakter, 

möten och även vissa kulturskolekurser på distans. 
• Förvaltningen var under perioden också mycket aktiv i arbetet med 

kommunens nya hemsida. 
• Turismen stannade av helt i samband med att de nationella 

riktlinjerna mot smittspridning trädde i kraft i mars, men kom sedan 
igång under sommaren. Besöksmål, restauranger och delvis även 
boenden hade tidvis högt tryck. Särskilt svenska turister besökte 
Tjörn under högsäsongen. 

Barn- och utbildningsnämnden 
• Kommunfullmäktige har fattat beslut om skolstruktur vilket föregicks 

av ett omfattande arbete. 
• Gemensam studiedag med resultatdialoger över hela ön, direktsänd 

digital föreläsning. 
• Förändrat systematiskt kvalitetsarbete vilket bland annat skapat 

arbetsro och förändrat fokus. Måluppfyllelsen har också kunnat ses 
tidigare under året. 

• Stark utveckling av digitalisering, pedagogiskt och administrativt. 
• Stor utbildningssatsning i specialpedagogik för all 

grundskolepersonal. 
• Läslyftet genomförs på alla förskolor. 
• Statsbidraget ”Likvärdig skola” används för att anställa ett 

”närvaroteam ” på resurscentrum som fokuserar på ”lång och oroande 
frånvaro”. Personalförstärkning på respektive grundskola för att öka 
måluppfyllelsen för de elever som ligger långt från målen. 
Rekrytering av biträdande rektor till högstadieskolorna för att rektor 
ska få ökad möjlighet till att ägna sig åt systematiskt kvalitetsarbete. 

• Genomförande av förändrad plan för ekonomiarbetet sedan 2019 med 
extra månadsuppföljning av personalkostnader. Ny riktning på 
effektiviseringar, med stöd av politiskt beslut, med ökat fokus på 
lokaler. Höjd kvalitet på avstämningar mellan ekonom och chef, krav 
på åtgärder och uppföljning på ledningsmöten. På förvaltnings-
övergripande nivå har kostnaderna minskat för förberedelseklasser, 
modersmålsundervisning/studiehandledning på modersmål. 

• Genomförande av Optiplan – ansökan om busskort/skolskjuts 
• Avvecklat dagbarnvårdare som en del av barnomsorgen på Tjörn 
• Rekryteringar av rektorer - alla rektorer på plats. 
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Socialnämnden 
I dessa Corona tider är det för hela landet en svår situation och en unik 
tillvaro som vi är mitt i och allt som det medför gällande 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer om bland annat kläd- och hygienregler, 
hålla avstånd, stanna hemma om du är sjuk mm. Kommunen har goda 
samarbetspartners som Vårdhygien och Smittskydd att hålla oss till i 
frågor gällande Covid-19 och rutiner om Smittskydd och Egentester mfl. 
Det har varit ökad sjukfrånvaro som har lett till situationsanpassade 
åtgärder, ibland har det funnits vikarier men det har ibland varit 
svårigheter under semestrarna att få in personal vilket har resulterat i att 
det blivit extrapass för medarbetarna. 

Tjörns Bostads AB 
• Bolaget har under maj månad bytt ekonomisystem till 

kommungemensam lösning i SOLTAK:s regi. I samband med det har 
det bokföringsmässiga anläggningsregistret uppdaterats och 
färdigställts. Det skattemässiga anläggningsregistret bedöms vara 
klart i samband med bokslut 2020-12-31. 

• Arbetet med att införa ett nytt fastighetssystem och ny hemsida har 
påbörjats under året och förväntas vara i drift under 2021. 

• Fasadbyte på Övergårdsvägen pågår som planerat och beräknas vara 
färdigställt under hösten 2020. 

• Rekrytering av VD har skett under året och är nu avslutad. 
• Under våren 2020 inleddes arbetet med att se över hyresmodellen 

mellan Tjörns Bostads AB och Tjörns kommun. 

Tjörns Hamnar AB 
• Bolaget har under perioden sålt ett magasin. 
• Pågående pandemi har påverkat bolaget främst inom 

verksamhetsområdet färjetrafik. För att undvika trängsel har 
begränsningar avseende antal passagerare ombord införts. Under 
sommarperioden har det varit högt tryck på trafiken, men både 
ordinarie färja och reservfärja har kört på linje 361 efter 
överenskommelse med Västtrafik. På linje 362 har det lösts med fler 
antal avgångar med befintlig ordinarie färja. 

Tjörns Måltids AB 
• Bolaget har infört nya rutiner i samband med pågående Covid-19 i 

syfte att säkerställa leveranser, bemanning och minskad 
smittspridning. 

• Sjukfrånvaron har varit normal under perioden. 
• Under sommaren har stor del av centralkökets maskinpark bytts ut 

vilket bidragit till mindre produktionsjusteringar. 
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3.6.2 Förväntad utveckling 
God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning, vilket innefattar både ett finansiellt- och ett 
verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning förväntas i Tjörns 
kommun uppnås när andelen prioriterade mål som är helt eller delvis 
uppfyllda uppgår till 75 procent och de finansiella målen är uppfyllda. 
Andelen prioriterade mål som är helt eller delvis uppfyllda till och med 
augusti är 95 procent. Måluppfyllelsen förväntas även att överstiga målet 
75 procent på helår. Även de finansiella målen är uppfyllda då soliditeten 
uppgår till 36,8 procent och årets resultat uppgår till 6,2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Därmed anses kriterierna för god 
ekonomisk hushållning per augusti vara uppfyllda. God ekonomisk 
hushållning förväntas även att uppnås på helår. 

Finansiella mål 
Soliditet 
Finansiella målet för soliditet är 25 procent. 

Soliditeten för perioden uppgår till 36,8 procent vilket är högre än det 
finansiella målet 25 procent. Målet är därmed uppfyllt. Även i prognosen 
för helåret förväntas soliditeten överstiga 25 procent vilket innebär att 
målet för helår förväntas att uppfyllas. 

Årets resultat 
Finansiella målet för årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag är 1 procent. 

Tjörns kommuns resultat per augusti uppgår till +41,0 mkr vilket 
motsvarar 6,2 procent av skatteintäkter och de generella statsbidragen. 
Det finansiella målet är 1 procent av skatteintäkter och de generella 
statsbidragen vilket innebär att målet därmed är uppfyllt per augusti. 
Prognos för helårs är ett resultat på +29,8 mkr vilket innebär att målet 
även förväntas uppnås på helår. 

3.6.3 Helårsprognos 
Helårsprognosen för Tjörns kommun visar på ett resultat om +29,8 mkr 
att jämföra med budgeterat helårsresultat om +10,0 mkr. Detta innebär en 
prognostiserad positiv budgetavvikelse med +19,8 mkr. 

Helårsprognos för nämndernas verksamheter visar en negativ 
budgetavvikelse med -0,3 mkr. De kommunövergripande posternas 
helårsprognos visar en positiv budgetavvikelse +9,7 mkr. Ett positivt 
finansnetto +2,4 mkr och högre avskrivningskostnader -1,0 mkr. I 
prognosen avviker skatteintäkter och generella statsbidrag positivt med 
+9,0 mkr detta till följd av de extra tillskott av generella statsbidrag som 
kommunen erhållit. 
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Helårsprognosen per augusti visar på en kraftig förbättring i förhållande 
till den helårsprognos som lämnades i april. Den senaste skatteprognosen 
som helårsprognosen för augusti utgår ifrån är +15,0 mkr bättre än den 
skatteprognos som helårsprognosen i april utgick ifrån. Nämnderna var 
också mer försiktiga i sina helårsprognoser i april och en stor osäkerhet 
rådde kring konsekvenser kopplade till Covid-19 pandemin. Nuvarande 
prognos utgår från att läget i pandemin fortsätter att vara lugnt. Under 
hösten kommer en hel del verksamhet att genomföras som inte varit 
möjlig under vår och sommar på grund av rådande pandemin. Prognosen 
för helåret är mycket osäker till följd av den extraordinära situationen 
med Covid-19 då framförallt skatteintäkterna är svåra att prognostisera. 
Det finns också en osäkerhet kring pandemins påverkan på 
verksamheterna. 

Tjörns Hamnar AB har till och med augusti ett resultat som uppgår till 
+6,2 mkr. Tjörns Hamnar ABs verksamhet förväntas utvecklas enligt 
budget. Helårsprognosen för Tjörns Hamnar AB är +7,5 mkr att jämföra 
med budgeterat resultat på +4,0 mkr detta till följd av försäljning. 

Tjörns Måltids AB har till och med augusti ett resultat som uppgår till 
+1,1 mkr. Resultatet beror på intäkter från försäljning av VD-tjänst till 
Tjörns Bostads AB, arbetsgivarstöd på grund av Covid-19 och ersättning 
för sjuklön. Med anledning av oförutsedda intäkter prognostiserar bolaget 
ett positivt resultat med +0,6 mkr för helåret. Bolaget kommer fortsätta 
arbeta med målet att nå en minskad miljöpåverkan. Ett led i miljömåls-
arbetet är att skapa förutsättningar för mindre producenter av livsmedel 
att leverera till kommunen genom direktupphandling. För att minska 
matsvinnet i grossistleden har ett nytt avtal tecknats som möjliggör att 
köpa livsmedel med kort hållbarhet. Bolaget kommer att ingå i arbetet 
med den nya skolstrukturen avseende frågor kring servering av måltider 
och planering av storkök. 

Tjörns Bostads AB har till och med augusti ett resultat som uppgår till 
+9,0 mkr. Helårsprognosen är +13,6 mkr före skatt vilket är lägre än 
budgeterat +14,6 mkr. Detta beror på tillkommande kostnader i samband 
med införande av nya ekonomi- och IT-system. Bolaget bedömer att de 
nya IT-system som nu införs kommer medföra effektivare processer 
inom bolagets samtliga delar. Bolaget har inlett samverkan med 
kommunen vad gäller verkställande av beslutad skolstruktur i Tjörns 
kommun. Med anledning av pågående bolagsutredningen avvaktar 
bolaget med att upprätta ny affärsplan med tillhörande 
hållbarhetsredovisning. 

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har till och med augusti ett resultat 
som uppgår till -0,4 mkr. Helårsprognosen är -0,7 mkr 
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3.6.4 Balanskravsresultat 
 

Balanskravsresultat Periodens 
resultat 

Helårs prognos 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 

41,0 29,8 

Samtliga realisationsvinster -0,1 -0,1 

Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 

  

Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 

  

Orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

  

Återföring av orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper 

  

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

40,9 29,7 

Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 

  

Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 

  

Balanskravsresultat 40,9 29,7 

 

Enligt kommunallagen ska kommunen bedriva verksamheten så att 
intäkterna överstiger kostnaderna. Ett negativt resultat efter 
balanskravsjusteringar ska regleras under de närmast följande tre åren. 
Balanskravsjusteringar innebär bland annat att realisationsvinster inte tas 
med i bedömningen om årets resultat uppfyller balanskravet. Per sista 
augusti uppgår balanskravsresultatet till +40,9 mkr vilket innebär att 
balanskravsresultatet uppfylls. Prognos för helår visar på ett resultat på 
+29,7 mkr efter balanskravsjusteringar, vilket innebär att balanskravet 
förväntas uppfyllas även på helår. 
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3.7 Driftsredovisning 
(tkr) Intäkter 

utfall 
Kostnade
r utfall 

Perioden
s resultat 

Perioden
s budget 

Budget-
avvikelse 

Budget 
helår 

Prognos-
avvikelse 
helår 

KF inkl. 
valnämnd, 
revision mm 

 -1 426 -1 426 1 980 554 2 970 0 

        

Kommun- 
styrelsen 

 -1 880 -1 880 1 660 -220 2 490  

Verksamhet 30 930 -84 600 -53 670 58 116 4 446 87 174 -2 000 

Summa 30 930 -86 480 -55 550 59 776 4 226 89 664 -2 000 

        

Samhällsbyggnads-
nämnd 

 -586 -586 633 47 950  

Verksamhet 72 659 -94 022 -21 363 18 621 -2 742 27 931 -3 800 

Summa 72 659 -94 608 -21 949 19 254 -2 695 28 881 -3 800 

        

Kultur- och fritids- 
nämnd 

 -294 -294 413 119 620  

Verksamhet 3 530 -38 051 -34 521 36 467 1 946 54 700  

Summa 3 530 -38 345 -34 815 36 880 2 065 55 320 0 

        

Barn- och 
utbildningsnämnd 

 -478 -478 533 55 800  

Verksamhet 36 435 -298 466 -262 031 274 664 12 633 411 996  

Summa 36 435 -298 944 -262 509 275 197 12 688 412 796 0 

        

Socialnämnd  -719 -719 780 61 1 170  

Verksamhet 57 779 -300 805 -243 026 244 224 1 198 365 172 1 000 

Summa 57 779 -301 524 -243 745 245 004 1 259 366 342 1 000 

        

Förvaltnings-
fastigheter 

17 078 -11 553 5 525 -1 467 4 058 -2 200 4 500 

        

S:a nämnds-
verksamhet 

218 411 -832 880 -614 469 636 625 22 156 953 773 -300 

        

Pensioner  -10 480 -10 480 14 667 4 187 22 000 2 000 

Fastighets-
/tomtförsäljning 

903  903  903  900 

Driftskonsekv. 
investeringar 

   3 618 3 618 5 427 4 500 
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(tkr) Intäkter 
utfall 

Kostnade
r utfall 

Perioden
s resultat 

Perioden
s budget 

Budget-
avvikelse 

Budget 
helår 

Prognos-
avvikelse 
helår 

Heltidsresan  -326 -326 667 341 1 000 300 

Semesterlöneskuld  -1 000 -1 000 1 000  1 500  

Övriga poster 186 -91 95  95   

Summa 
verksamhet 

219 500 -844 777 -625 277 656 576 31 299 983 700 7 400 

        

Finansiering mm  37 156 37 156 -35 800 1 356 -53 700 2 000 

        

Summa totalt 219 500 -807 621 -588 121 620 776 32 655 930 000 9 400 

3.7.1 Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse 
på +0,6 mkr. Kommunfullmäktiges budget omfattar förutom sin egen 
verksamhet även revision, valnämnd och överförmyndarnämnd. 
Helårsprognosen beräknas enligt budget. 

3.7.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 
+4,2 mkr. Många av kommunkansliets avdelningar har en positiv 
budgetavvikelse. En stor bidragande orsak till detta kan kopplas till 
Covid-19 pandemin. Planerade event och mässor inom 
kompetensförsörjning har inte kunnat genomföras och 
företagshälsovården har inte heller kunnat användas i den utsträckning 
som budgeterats. Bidrag för krisberedskap, civilförsvar och folkhälsa har 
inte heller nyttjats enligt budget. I helårsprognosen beräknas en negativ 
avvikelse mot helårsbudget på -2,0 mkr. Orsakerna till denna avvikelse är 
Tjörns kommuns del av årets underskott i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund och detaljplanekostnader. 

3.7.3 Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden en negativ 
budgetavvikelse på -2,7 mkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av 
vatten och avlopp som redovisar -3,7 mkr samt av staben som redovisar 
+1,1 mkr. Det är känt sedan tidigare att det skulle bli en negativ 
budgetavvikelse som helt beror på vatten och avlopp. Budgetavvikelsen 
beror på beslut om ny taxa hösten 2019, som inte till fyllo motsvarade det 
ekonomiska tillskott som krävdes för budget i balans. Införandet av nya 
verksamhetssystem på miljö har ännu inte belastat resultatet under 
perioden vilket ger ett överskott på staben. I helårsprognosen beräknas en 
negativ avvikelse mot helårsbudget på -3,8 mkr avseende vatten och 
avloppsverksamheten. 
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3.7.4 Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +2,1 mkr. Till följd av Covid-19 har många 
kulturaktiviteter och arrangemang ställts in. De största positiva 
avvikelserna finns inom barn och unga, turism, kultur samt bibliotek. 
Den största negativa avvikelsen finns hos fritidsverksamheten, inom 
natur och park. Helårsprognosen beräknas bli enligt budget. Detta beror 
på att större delen av verksamheten ska återupptas senare i höst samtidigt 
som alla sommarens kostnader inte redovisats än. Det kommer även 
behövas ytterligare stöd till föreningslivet. 

3.7.5 Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +12,7 mkr. De centrala verksamheterna redovisar en 
positiv budgetavvikelse +2,3 mkr. Detta förklaras till största delen av  
ersättning för sjuklönekostnader som bokförts centralt. Grundskolan har 
en positiv budgetavvikelse på +6,0 mkr och förskolan och pedagogisk 
omsorg har en positiv budgetavvikelse på +4,8 mkr. Den positiva 
budgetavvikelsen förklaras till största delen av lägre personalkostnader. 
Det har varit mycket hög frånvaro bland personalen under våren och 
vikarier har inte behövts sättas in i någon större omfattning. En 
ytterligare anledning till lägre personalkostnader är att de strukturella 
förändringar som genomförts för att nå en budget i balans även fått effekt 
under året. Gymnasieskolan och särskolan har sammantaget en negativ 
avvikelse på - 0,5 mkr för perioden. Detta beror på högre kostnader för 
köpta utbildningsplatser jämfört med budget. 

Helårsprognosen beräknas bli enligt budget. I prognosen är hänsyn ej 
taget till eventuella effekter av Covid-19. De centrala verksamheterna 
prognostiserar totalt en positiv avvikelse mot helårsbudget på +0,2 mkr. 
Detta beror på att ersättning för sjuklönekostnader från staten bokförts 
centralt. Grundskolorna prognostiserar en negativ avvikelse mot 
helårsbudget på -0,8 mkr. Anledningen till detta underskott är befarade 
högre personalkostnader under hösten. Dessutom är prognosen försiktigt 
då effekten av nyanställningar syns fullt ut först i september. Förskolorna 
prognostiserar en positiv avvikelse mot helårsbudget som i dagsläget 
beräknas bli +2,4 mkr. Något färre närvarande barn hittills innebär att 
personal- och verksamhetskostnaderna blir lägre. Gymnasial utbildning 
(Gymnasiet, vuxenutbildning samt SFI) prognostiserar en negativ 
avvikelse mot helårsbudget på -0,7 mkr, vilket beror på dyrare köpta 
platser under hösten. Särskolan prognostiserar sammantaget en negativ 
avvikelse mot helårsbudget på – 1,1 mkr. Detta beror på att köpta platser 
kommer att bli dyrare än budgeterat även under hösten. 
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3.7.6 Socialnämnden 
Socialnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på +1,3 
mkr. Budgetavvikelse för perioden är för Individ och familjeomsorgen 
(IFO) -13,5 mkr, Funktionshinder (FUN) +2,5 mkr, Äldreomsorgen 
inklusive Bistånd (ÄO) +2,5 mkr, Kommunal hälso- och sjukvård (KHS) 
-0,2 mkr samt Förvaltningsgemensamt +10,0 mkr. Den negativa 
budgetavvikelsen inom IFO beror främst på kostnader för placeringar 
inom vuxen samt barn och unga. Kostnader för placeringar förväntas avta 
något under hösten. Den positiva budgetavvikelsen inom 
Förvaltningsgemensamt beror bland annat på retroaktiv ersättning på 
drygt 3,0 mkr för sjukfrånvaro samt att volymökningar förväntas tas 
inom respektive avdelnings budget. 

Socialnämnden totalt prognostiserar en positiv avvikelse mot 
helårsbudget på +1,0 mkr. Förvaltningsgemensamt prognostiserar en 
positiv avvikelse mot helårsbudget på +8,0 mkr. Prognosen förklaras av 
att volymökningarna förväntas tas i avdelningarnas budgetar och 
nämnden i nuläget inte kan satsa på något annat än det som absolut är 
nödvändigt. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar på helåret en 
negativ budgetavvikelse på -11,6 mkr. De främsta orsakerna till 
budgetavvikelsen är kostnader för köpta placeringar inom vuxen och barn 
och unga, samt försiktighet i beräkningen av ersättning från 
Migrationsverket för placeringar inom ensamkommande barn. 
Funktionshinder prognostiserar på helåret en positiv avvikelse mot 
helårsbudget på +2,3 mkr. De främsta orsakerna till avvikelsen beror på 
förändrade beslut inom personlig assistans. Äldreomsorgen totalt 
prognostiserar en positiv avvikelse mot helårsbudget på +2,3 mkr. De 
främsta orsakerna förklaras av den lägre beläggningsgraden på 
Norrgården, lägre personalkostnader på särskilda boenden samt att inga 
kostnader förväntas för betaldagar för sjukhus. Kommunal hälso- och 
sjukvårdsavdelningen prognostiserar på helåret en budget i balans. 

3.7.7 Fastighetsförvaltningen 
Fastighetsförvaltningen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse 
på +4,1 mkr. Lägre drifts- och underhållskostnader är den främsta 
anledningen till överskottet. I helårsprognosen beräknas en positiv 
avvikelse på +4,5 mkr mot helårsbudget. I helårsprognosen är beaktat det 
underhållsarbete som pågår under hösten fram till årsskiftet. 

3.7.8 Kommunövergripande poster 
De kommunövergripande posterna består av pensioner, reavinster för 
fastighets- och tomtförsäljningar, driftskonsekvenser av investeringar, 
heltidsresan, semesterlöneskuld samt finansieringsposten. Budgeterad 
nettokostnad för kommunövergripande poster uppgår till totalt +23,8 
mkr. För perioden har dessa poster en positiv budgetavvikelse på +10,5 
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mkr. I helårsprognosen beräknas de kommunövergripande posterna ha en 
positiv budgetavvikelse på +9,7 mkr. Pensioner +2,0 mkr, reavinster på 
tomtförsäljningar +0,9 mkr, budgeterade driftskonsekvenser av 
investeringar som inte behöver nyttjas på +4,5 mkr på grund av 
tidsförskjutningar av investeringsprojekt, heltidsresan +0,3 mkr som inte 
beräknar nyttja hela anslaget i år samt finansieringsposten +2,0 mkr som 
består av avskrivningar och räntekostnader som kommer från 
nämndernas verksamheter. Dessa centrala intäkter beräknas bli större än 
budgeterat, 55,7 mkr mot budgeterat 53,7 mkr. 
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3.8 Investeringsredovisning 
 Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar 

 Beslutad 
totalutgif
t 

Ackumulera
t utfall 

Avvikels
e 

Budge
t 

Utfal
l 

Avvikels
e 

FÄRDIGSTÄLLDA 
PROJEKT 

      

Barn och utbildning 0 0 0 0 0 0 

Sociala 1,0 0,7 +0,3 0 0,2 -0,2 

Kultur och fritid 0 0 0 0 0 0 

Samhällsbyggnad 43,0 53,8 -10,8 1,7 1,1 +0,6 

Kommunstyrelsen 2,8 3,1 -0,3 0 0,5 -0,5 

Summa 
färdigställda 
projekt 

46,8 57,6 -10,8 1,7 1,8 -0,1 

       

PÅGÅENDE 
PROJEKT 

      

Barn och utbildning 2,0 1,5 +0,5 2,0 1,5 +0,5 

Sociala 7,6 2,5 +5,1 2,4 0,8 +1,6 

Kultur och fritid 15,4 7,3 +8,1 3,6 1,8 +1,8 

Samhällsbyggnad 190,1 79,8 +110,3 69,6 51,9 +17,7 

Kommunstyrelsen 17,8 7,5 +10,3 9,4 5,2 +4,2 

Summa pågående 
projekt 

232,9 98,6 +134,3 87,0 61,2 +25,8 

Summa 
investeringsprojek
t 

279,7 156,2 +123,5 88,7 63,0 +25,7 
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 Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar 

 Beslutad 
totalutgift 

Ackumulerat 
utfall 

Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

FÄRDIGSTÄLLDA 
PROJEKT 

      

Tjörns Bostads AB 0 0 0 0 0 0 

Tjörns Hamnar AB 0 0 0 0 0 0 

Tjörns Måltids AB 0 0 0 0 0 0 

Summa 
färdigställda 
projekt 

0 0 0 0 0 0 

       

PÅGÅENDE 
PROJEKT 

      

Tjörns Bostads AB 72,5 1,2 +71,3 33,5 0,1 +33,4 

Tjörns Hamnar AB 0 0 0 0 0 0 

Tjörns Måltids AB 0 0 0 0 0 0 

Summa pågående 
projekt 

72,5 1,2 +71,3 33,5 0,1 +33,4 

Summa 
investeringsprojekt 

72,5 1,2 +71,3 33,5 0,1 +33,4 

       
 

Kommunens investeringar är budgeterade till 115,1 mkr för helåret och 
utförda investeringar tom augusti är 63,0 mkr. Helårsprognosen beräknas 
till 93,0 mkr. 

3.8.1 Utförda skattefinansierade investeringar 
Skattefinansierade investeringar är utförda med 13,8 mkr. 
Helårsbudgeten är 46,1 mkr. Utförda investeringar under året är bland 
annat IT-utrustning, inventarieanskaffning, ny hemsida, digitalisering, 
motorbyte Hakefjord, markköp, badplatser/friluftsliv/vandringsleder, 
motionsspår Rönnäng, kommunal ledningsplats, gång- och cykelväg 
Utäng, projektering gång- och cykelväg Myggenäs-Skåpesund. 

Återstår att utföra under året enligt prognos är bland annat ytterligare 
markinköp, IT utrustning, inventarieanskaffning, digitalisering, 
laddinfrastruktur elfordon samt fortsättning av påbörjade gång- och 
cykelvägar. 

3.8.2 Utförda avgiftsfinansierade investeringar 
Avgiftsfinansierade investeringar är utförda med 49,2 mkr. 
Helårsbudgeten är 69,0 mkr. Utförda investeringar under året är bland 
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annat VA investeringar i Skärhamn (Kungsviken och Buskär), VA 
Dyrön, VA Tjörnbropark, VA Rönnäng (Stansvik) samt investeringar i 
återvinningscentralen på Heås. 

Återstår att utföra under året enligt prognos är bland annat mindre 
ledningsarbeten, råvattenledning Häle-Bö Tjärn, fortsättning av 
påbörjade va investeringar samt fortsatt ombyggnad av 
återvinningscentralen på Heås. 

3.8.3 Pågående investeringar 
Pågående investeringar uppgår till 98,6 mkr tom augusti. Pågående 
investeringar är fördelat på 

• Vatten och avlopp 69,6 mkr 
• Avfallsinvesteringar 1,9 mkr 
• Gata och GC- vägar 8,3 mkr 
• Socialförvaltningen 2,5 mkr 
• Kultur- och fritidsförvaltningen 7,3 mkr 
• Barn- och utbildningsförvaltningen 1,5 mkr 
• Kommunstyrelsen 7,5 mkr 

3.8.4 Exploatering 
Under året har ett antal mindre markregleringar skett, sammantaget 
uppgår dessa till 0,9 mkr. 

3.9 Noter 

3.9.1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) vilket bland annat innebär att: 

• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

• Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget 

annat anges. 
• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 

redovisningssed. 

Resultaträkningen 
Jämförelsestörande poster 
Som jämförelsestörande poster redovisas poster som sällan förekommer 
och har väsentligt belopp. Kommunen redovisar dessutom alltid resultat 
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vid försäljning av anläggningstillgångar och fastighetsförsäljning vid 
markexploatering som jämförelsestörande poster. 

Leasing 
Kommunens leasing av lös egendom består huvudsakligen av leasing av 
bilar. Dessa leasingavtal överstiger inte tre år och klassificeras därför 
enligt RKR:s rekommendation nr 5, Leasing, som operationella 
leasingavtal. Det innebär att de redovisas som hyresavtal. 

VA-anläggningsavgifter 
Fram till och med 2006 redovisades anläggningsavgifterna i sin helhet 
som en intäkt i resultaträkningen det år de kommit in till kommunen. 
Tjörns kommun bytte 2007 redovisningsprincip för redovisning av VA-
anläggningsavgifter. Intäkten periodiseras över investeringarnas 
livslängd på 50 år. 

Lånekostnader 
Tjörn tillämpar huvudmetoden för lånekostnader, det vill säga de belastar 
resultatet för den period de hänför sig till. 

Balansräkning 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna har tagits upp till anskaffningsvärdet efter 
avdrag för planenliga avskrivningar. För att en anskaffning ska 
klassificeras som en anläggningstillgång ska nyttjandeperioden överstiga 
3 år och inte vara av ringa värde. Tjörns kommun tillämpar en 
beloppsgräns på ett halvt prisbasbelopp. Avskrivning sker löpande så 
snart investeringen är klar. Tjörns kommun har i ett investeringsprojekt 
startat med komponentavskrivning. Linjär avskrivning tillämpas. Från 
och med 2010 har redovisningen av investeringsbidrag ändrats från att 
tidigare ha minskat anskaffningsvärdet på investeringen till att tas upp 
som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod. 

De vanligaste investeringarnas avskrivningstider är: vatten- och 
avloppsledningar 50 år, förvaltningsbyggnader 33 år, fritidsanläggningar 
20 år, maskiner och brandfordon 10 år, inventarier 5 år samt datorer 3 år. 

Avsättningar 
Avsättningar för återställande av deponi har tagits upp till det belopp som 
bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättning 
har gjorts för ingångna avtal om bidrag till statlig infrastruktur. 

Pensionsskuld 
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt blandmodellen, vilket 
innebär att pensioner intjänade före 1998 inte tas upp som en avsättning, 
utan redovisas som en ansvarsförbindelse. I ansvarsförbindelsen tas även 
upp beräknad särskild löneskatt. Utbetalningar avseende pension intjänad 
före 1998 redovisas som kostnader i resultaträkningen. Ett avsteg från 
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blandmodellen gjordes 2006 då kommunen gjorde en engångsavsättning 
på 5 miljoner kronor för att avse framtida utbetalningar av 
ansvarsförbindelsen. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen och en kortfristig skuld 
eller avsättning i balansräkningen. Under avsättningar för pensioner i 
balansräkningen redovisas pensioner som inte avser den avgiftsbestämda 
delen. Avtalspensioner till förtroendevalda är under utbetalning. 

Sammanställda räkenskaper 
Huvudprincipen för sammanställda räkenskaper och koncernredovisning 
är att moderföretagets principer styr. Det är en strävan att kommunens 
företag ska bedömas enligt kommunens redovisningsprinciper. 
Avskrivnings- och värderingsregler kan skifta mellan kommunen och 
dess bolag. De sammanställda räkenskaperna omfattar kommunen och 
företag där kommunen innehar mer än 50 procent av röstandelarna. Per 
31 december 2008 skapades en koncern då kommunen överlät samtliga 
aktier till kommunens bokförda värde till det helägda moderbolaget 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. Koncernen består av de helägda 
bolagen Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB. Tjörns Måltids AB ägs 
till 9 procent av Orust kommun. 

De sammanställda räkenskaperna utgörs av kommunens och 
dotterföretagens balans- och resultaträkningar i sammandrag. Den är 
upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med 
förvärvsmetoden menas att kommunens bokförda värden på aktier i 
dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid 
förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att om företagen 
inte är helägda tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in i 
koncernredovisningen. Interna inköp och försäljningar samt 
mellanhavanden har eliminerats. Tjörns andel i det gemensamt ägda 
bolaget Soltak AB är 25 procent. Bolagets verksamhet bedöms som inte 
väsentlig i förhållande till kommunens kostnader, resultat och ställning 
och ingår inte i den sammanställda redovisningen. Kommunens bolag har 
från och med 2014 tillämpat BFNAR 2012:1 (K3). Den största skillnaden 
i och med övergången är att avskrivningsplaner i Tjörns Bostads AB har 
omprövats vid fördelning av fastigheter på komponenter. Kommunen har 
ännu inte övergått till komponentredovisning men det har inte skett 
någon justering i de sammanställda räkenskaperna för dessa olika 
tillämpningar. 

3.9.2 Säsongsvariationer 
• Kultur och fritidsnämnden har vanligen flertalet evenemang och 

aktiviteter under sommarhalvåret, dessa har pga. Covid-19 inte 
genomförts detta år utan förväntas genomföras under hösten. 

• Socialnämnden periodiserar delar av sin budget för att möta 
säsongsvariationer. 
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• Barn och utbildningsnämnden ser skillnader mellan vår och 
höstterminen som påverkar både utfall och prognos. 

• Tjörns Hamnar verkar inom färjetrafik. Under sommarsäsongen är 
det högt tryck på dessa linjer. Under denna sommar har man 
dessutom kört med både ordinarie och reservfärja för att kunna möta 
upp till Covid-19 rekommendationerna. 

3.9.3 Jämförelsestörande poster 
Som jämförelsestörande poster redovisas poster som sällan förekommer 
och har väsentligt belopp. Kommunen redovisar per 200831 reavinster av 
markförsäljning om 0,1 mkr. I övrigt finns inga jämförelsestörande poster 
i kommunen eller dess bolag. 

3.9.4 Effekt av ändrade uppskattningar 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts vid 
upprättande av delårsrapporten per 200831 som i årsredovisning 2019. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§221 

Fastställande av skattesats 2021 

2020/136 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
skattesatsen i Tjörns kommun förblir oförändrad för 2021 och 
fastställs till 21,71 kr per skattekrona. 

Reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande 
socialdemokraterna och tjörnpartiet reserverar sig till förmån för 
Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober 
månads utgång föreslå skattesatsen för det följande året. 

Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. 
Om budgeten av särskilda skäl inte kan fastställas före november 
månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom 
denna tid. 

Vid kommunfullmäktiges antagande av budget 2021 och 
preliminära budget 2022-2023 samt antagande av 
investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2025, beslutades det att 
den kommunala skattesatsen i Tjörns kommun för 2021 skulle 
fastställas senare under året, senast per  
2020-11-30. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 209 den 15 oktober 2020 
Kommunfullmäktige 2020-06-11, § 105 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD), Martin Johansson (SD) och Bo Bertelsen (M) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Rosalie Sanyang (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 
tillägget att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
inrätta en kommunal resultatutjämningsreserv. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) 
m.fl. förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) m.fl. förslag. 

Nej- röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
6 Ja röster: Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), Georg Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin 
Johansson (SD). 

5 Nej röster: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert 
Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Benny Halldin (S). 

Magne Hallbergs (KD) m.fl. förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§209 
 
Fastställande av skattesats 2021 
 
2020/136 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att skattesatsen i Tjörns kommun förblir oförändrad för 
2021 och fastställs till 21,71 kr per skattekrona. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå 
skattesatsen för det följande året. 

Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. Om budgeten av 
särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige 
ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. 

Vid kommunfullmäktiges antagande av budget 2021 och preliminära budget 2022-
2023 samt antagande av investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2025, beslutades 
det att den kommunala skattesatsen i Tjörns kommun för 2021 skulle fastställas 
senare under året, senast per  
2020-11-30. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-06-11, §105 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-05 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
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Skattesats 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att skattesatsen i Tjörns kommun förblir 
oförändrad för 2021 och fastställs till 21,71 kr per skattekrona. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång 
föreslå skattesatsen för det följande året. 

Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. Om 
budgeten av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads 
utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. 

Vid kommunfullmäktiges antagande av budget 2021 och preliminära 
budget 2022-2023 samt antagande av investeringsbudget 2021 samt plan 
2022-2025, beslutades det att den kommunala skattesatsen i Tjörns 
kommun för 2021 skulle fastställas senare under året, senast per  
2020-11-30. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020/136 §105 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

 

 

 

Evike Sandor 
Tf Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-06-11  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§105 
 
Antagande av budget 2021 och preliminär budget 2022-2023 samt 
antagande av investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2025 
 
2020/136 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta det grönblåa förslaget till budget 2021 samt plan för 2022-2023. 
 

2. Den kommunala skattesatsen i Tjörns kommun fastställs senare under året, 
senast per 2020-11-30. 

 
Resultatet för 2021 budgeteras till + 5,3 mkr 
                 för 2022 planeras resultatet till + 12,1 mkr 
                 för 2023 planeras resultatet till + 18,1 mkr 
 

3. Ramar för investeringar inkl. vatten och avlopp och renhållning uppgår till 
118,5 mkr för 2021 
120,1 mkr för 2022 
103,9 mkr för 2023 
 

4. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka låneskulden med 60 mkr 
under 2021. 

 
5. Kommunstyrelsen har rätt att under 2021 omsätta lån dvs. låna upp belopp 

motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2021. 
 

6. Kommunstyrelsen uppdras införa en rutin för nollbasbudgetering. 
 

7. Kommunstyrelsen uppdras utreda om en omorganisation, koncentrerar under 
kommunstyrelsen, är möjlig. Syftet med utredningen är om en omorganisation 
effektiviserar den kommunala verksamheten, administrationen, minska 
stuprörstänket, och frigöra mer medel till välfärdsverksamheterna.  
 

Reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande socialdemokraterna samt 
Björn Möller (-) fd (M), Marianne Möller (-) fd (M) och Anna-Margareta Haglund  
(-) fd (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist i 
paragrafen. 
 
Martin Johansson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag inkl tilläggsförslaget 
om 39 punkter med mål för verksamheten. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-06-11  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa 
kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger 
kostnaderna, i enlighet med det så kallade ”balanskravet”. 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 
verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag eller kommunala stiftelser och 
föreningar. Fullmäktige ska därför besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen. 

Budgeten ska även innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 
Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. 

Fyra budgetförslag finns framtagna. 

 Budgetförslag: Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Miljöpartiet de Gröna 

 Budgetförslag: Socialdemokraterna, Tjörnparitet, Björn på Tjörn 
 Budgetförslag: Sverigedemokraterna 
 Budgetförslag: Vänsterpartiet 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 140 den 28 maj 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 108 den 14 maj 2020. 
 
Samverkan 
Central samverkansgrupp (CSG) 2020-05-27, information. 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2021 Blågrönas förslag, 
Budget 2021 Förslag Sverigedemokraterna, 
Budget 2021 förslag Vänsterpartiet, 
Budget 2021 förslag Socialdemokraterna, Björn på Tjörn, Tjörnpartiet. 

Ajournering 
Kommunfullmäktige ajournerar mötet vid 17:30 – 18:00 samt 19:40 – 19:50. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut med tillägg av följande två punkter ur Martin Johanssons (SD) 
tilläggsyrkande: 
 
- Kommunstyrelsen uppdras införa en rutin för nollbasbudgetering 
- Kommunstyrelsen uppdras utreda om en omorganisation, koncentrerar under 

kommunstyrelsen, är möjlig. Syftet med utredningen är om en omorganisation 
effektiviserar den kommunala verksamheten, administrationen, minska 
stuprörstänket, och frigöra mer medel till välfärdsverksamheterna.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-06-11  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji 
Dahne (MP), Gun Alexandersson Malm (L), Benita Nilsson (L) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla Martin Johansens (L) förslag. 
 
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige i första hand ska bifalla 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2021 med tillägg av 39 mål för 
verksamheten, i andra hand att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag, med tillägg av de 39 föreslagna målen för verksamheten. 
 
Rosalie Sanyang (S), Gert Kjellberg (TP), Björn Möller (-) fd (M), Maud Hultberg 
(S), Anette Johannessen (S), Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Christy 
Whiddon (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Socialdemokraternas, Björn 
på Tjörns och Tjörnpartiets förslag till budget 2021. 
 
Alma Sibrian (V) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Vänsterpartiets förslag 
till budget 2021 med följande tillägg: 
 
1. Socialnämndens budgetram höjs med 10 miljoner (jmf med vänsterpartiets 
budgetförslag) till 390 miljoner. 
 
Uppdrag: Det förebyggande arbetet inklusive Livbojens verksamhet skall byggas upp 
igen. I övrigt lämnar vi över ansvaret till socialnämnden att bryta ned 
inriktningsmålen till prioriterade mål som ryms inom den givna ekonomiska ramen 
för nämnden. 
 
2. Barn- och utbildningsnämndens budgetram höjs med 10 miljoner (jämfört med 
vänsterpartiets budget förslag) till 439 miljoner 
 
Uppdrag: Fler elevassistenter och lärarassistenter inom skolan och förskolan ska 
användas för att öka möjligheterna till måluppfyllelse så att fler elever når 
verksamhetsmålen. 
 
Elevhälsan värnas. I övrigt lämnar vi över ansvaret till barn- och utbildningsnämnden 
att bryta ned inriktningsmålen till prioriterade mål som ryms inom de givna 
ekonomiska ramarna för nämnden. 
 
3. Kommunstyrelsens budgetram minskas med 15 miljoner (jämfört med vänsterns 
budgetförslag) till 73,1 miljoner. 
 
Uppdrag: Vi lämnar över ansvaret till Kommunstyrelsen att bryta ned 
inriktningsmålen till prioriterade mål som ryms inom de givna ramarna för styrelsen. 
 
4. Kultur-och fritidsnämnden minskas med 5 miljoner (jämfört med Vänsterpartiets 
budgetförslag) till 49,6 miljoner. 
 
Uppdrag: Vi lämnar till över ansvaret till Kultur-och Fritidsnämnden att bryta ned 
inriktningsmålen till prioriterade mål som ryms inom de givna ramarna för nämnden. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-06-11  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) med fleras 
förslag väljs. Omröstning begärs. Martin Johansens (L) med fleras förslag blir 
huvudförslag. Motförslag ska utses. 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Rosalie Sanyang (S) med fleras förslag mot Alma Sibrians (V) 
och Martin Johanssons (SD) förslag. Rosalie Sanyang (S) med fleras förslag väljs till 
motförslag i huvudvoteringen. 
 
Beslutsgång 3 
Omröstning har begärts mellan Martin Johansens (L) med fleras förslag och Rosalie 
Sanyangs (S) med fleras förslag. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 
Ja-röst för Martin Johansens (L) med fleras förslag. 
Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) med fleras förslag. 
 
Omröstningsresultat 
21 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 
20 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 
 
Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs. 
 
Beslutsgång 4 
Ordförande ställer Martin Johansens (L) med fleras tilläggsförslag mot Martin 
Johanssons (SD) tilläggsförslag. Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs. 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Martin Johansens (L) med fleras förslag. 
Nej-röst för Martin Johanssons (SD) med fleras förslag. 
 
Omröstningsresultat 
17 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 
4 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 
20 avstår, (se omröstningsprotokoll). 
 
Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs. 
 
Skriftlig reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande socialdemokraterna samt 
Björn Möller (-) fd (M), Marianne Möller (-) fd (M) och Anna-Margareta Haglund  
(-) fd (M) reserverar sig enligt: 
 
”Socialdemokraterna och ”Björn på Tjörn” i kommunfullmäktige reserverar sig mot 
beslutet med följande motivering: 
 
Vi kan konstatera att det svartgrönblå budgetförslag inför 2021 inte ger varken Barn- 
och utbildningsnämnden eller Socialnämnden förutsättningar att bedriva en 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-06-11  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

oförändrad verksamhet utan måste genomföra betydande besparingar om man vill 
hålla sig inom de ” svartgrönblå” budgetramar. 
 
Tjörns kommuns ekonomi är mycket ansträngd. Den senaste prognosen visar ett 
underskott för innevarande år 2020 för Barn- och utbildningsnämnden på 4,7 
miljoner kronor. Samtidigt visar VA-verksamheten ett kraftigt underskott även för 
2020. Detta kan på grund av tidigare års underskott inte hanteras av VA-kollektivet 
vilket gör att skattekollektivet får betala för detta underskott. 
 
I det ”svartgrönblå” finns inga åtgärder för att hantera vare sig 2020:års underskott 
eller åtgärder för att komma i balans inom VA-verksamheten. Sammantaget innebär 
detta att det ”svartgrönblå” budgetförslaget är kraftigt underfinansierat och ytterligare 
besparingar är att vänta inom den kommunala verksamheten. Detta trots att detta 
förslag bygger på en skattehöjning med minst 25 öre för 2021. 
 
Vi kan också konstatera att detta budgetförslag gick igenom med minsta möjliga 
marginal, röstsiffrorna 21-20 innebar att förslaget helt vilar på Sverigedemokraternas 
stöd. 
 
Det var också sorgligt att studera att den grönblåa minoriteten på sittande möte från 
kommunfullmäktiges talarstol förhandlade öppet med (SD) för att säkerställa deras 
stöd i den avgörande omröstningen kring budgeten. 
 
Tjörns kommunfullmäktige har nu antaget en svartgrönblå budget. Vad mer behöver 
nu kompromissas om för att även hösten skattehöjning skall röstas igenom? 
 
I Socialdemokraterna och ”Björn på Tjörn”:s budgetförslag prioriteras Barn- och 
utbildning och Socialas verksamhet före andra kommunala åtagande vilket gör att vi 
kan med en oförändrad skatt säkerställa satsningar inom dessa kommunala 
kärnverksamheter. Samtidigt föreslår vi kraftfulla åtgärder för att bringa VA-
verksamheten i ekonomisk balans. 
 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande Socialdemokraterna och 
”Björn på Tjörn” reserverar sig till förmån för eget yrkande på budgetförslag.” 
 

92



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§220 

Partistöd för 2021 

2020/241 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
partistöd för 2021 ska utbetalas enligt nedanstående. 

Socialdemokraterna  146 976 kr 

Moderaterna 131 756 kr 

Liberalerna 101 317 kr 

Tjörnpartiet 86 098 kr 

Sverigedemokraterna 70 878 kr 

Kristdemokraterna  55 659 kr 

Centerpartiet 40 439 kr 

Miljöpartiet 40 439 kr 

Vänsterpartiet 40 439 kr 

Sammanfattning 
Enligt regler för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige 
årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet.  

Det totala partistödet uppgår till 15 x prisbasbeloppet (47 600 för 
2021) och reduceras med grundstödet på 10 000 kronor per parti 
och år. Resterande belopp, mandatstödet, fördelas därefter med 
totala antalet mandat i kommunfullmäktige. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 208 den 15 oktober 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-16 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (SD), Rosalie Sanyang (S) och Bo Bertelsen (M) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§208 
 
Partistöd för 2021 
 
2020/241 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2021 ska utbetalas enligt nedanstående. 
Socialdemokraterna  146 976 kr 
Moderaterna                        131 756 kr 
Liberalerna  101 317 kr 
Tjörnpartiet    86 098 kr 
Sverigedemokraterna   70 878 kr 
Kristdemokraterna    55 659 kr 
Centerpartiet      40 439 kr 
Miljöpartiet    40 439 kr 
Vänsterpartiet   40 439 kr 

Sammanfattning 
Enligt regler för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 
om utbetalning av partistödet.  

Det totala partistödet uppgår till 15 x prisbasbeloppet (47 600 för 2021) och 
reduceras med grundstödet på 10 000 kronor per parti och år. Resterande belopp, 
mandatstödet, fördelas därefter med totala antalet mandat i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-16 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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Partistöd för 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2021 ska utbetalas enligt 
nedanstående. 

Socialdemokraterna  146 976 kr 
Moderaterna                        131 756 kr 
Liberalerna  101 317 kr 
Tjörnpartiet    86 098 kr 
Sverigedemokraterna   70 878 kr 
Kristdemokraterna    55 659 kr 
Centerpartiet      40 439 kr 
Miljöpartiet    40 439 kr 
Vänsterpartiet   40 439 kr 

Sammanfattning 
Enligt regler för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige årligen 
fatta beslut om utbetalning av partistödet.  

Det totala partistödet uppgår till 15 x prisbasbeloppet (47 600 för 2021) 
och reduceras med grundstödet på 10 000 kronor per parti och år. 
Resterande belopp, mandatstödet, fördelas därefter med totala antalet 
mandat i kommunfullmäktige. 

 

 
Evike Sandor 
Tf kommunchef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§229 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 

2020/222 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Tjörns kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening 
(”Föreningen”) inbetala ett insatsbelopp om 2 188 000 kronor samt 
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs 
med anledning av inbetalningen.  

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att 
för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.  

4. Tjörns kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 
(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och 
lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn.  

Sammanfattning 
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade 
stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna 
avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests 
fortsatta kapitalisering.  

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening 
(Föreningen) och Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en 
utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med 
antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade 
föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som 
de regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot 
risken för alltför låg bruttosoliditet.  

Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner 
successivt ökar från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 
2024. Tjörns kommuns aktuella insatskapital exklusive förlagslån 
är 13 783 500 kronor och förlagslånet är 2 188 000 kronor. Den nya 
insatsnivån år 2024 kommer att uppgå till 19 909 500 kronor. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 217 den 15 oktober 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-28 
Information om kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk 
förening 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Magne Hallberg (KD) och Martin Johansson (SD) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§217 
 
Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 
 
2020/222 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att  
1. Tjörns kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) 

inbetala ett insatsbelopp om 2 188 000 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.  

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs 
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan.  

4. Tjörns kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande 
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns 
tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.  
 
Sammanfattning 
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering.  

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, 
kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas 
investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en 
viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om 
ändringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de 
krav som de regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken 
för alltför låg bruttosoliditet.  

Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 900 
till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024. Tjörns kommuns aktuella 
insatskapital exklusive förlagslån är 13 783 500 kronor och förlagslånet är 2 188 
000 kronor. Den nya insatsnivån år 2024 kommer att uppgå till 19 909 500 kronor. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-28 
Information om kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.

100



K 

 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 

1 (4)  

Kommunstyrelsen 
  

2020-09-28 Dnr 2020/222-045 

Carolina Färdig 
Ekonomichef  
0304-60 16 48 
carolina.fardig@tjorn.se 

Kommunstyrelsen 

 
 
  

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 

 T
JÖ

R
N

10
00

, v
1.

0,
 2

01
4-

03
-1

0 
   

Tjänsteutlåtande – Återbetalning av förlagslån och 
inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 
Ekonomisk förening  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att  

1. Tjörns kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening 
(”Föreningen”) inbetala ett insatsbelopp om 2 188 000 kronor samt 
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen.  

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.  

4. Tjörns kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 
(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och 
lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  

Sammanfattning 
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar 
för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst 
medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering.  

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) 
och Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring 
kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om 
kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen 
utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av 
antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att 
möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav 
som de regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot 
risken för alltför låg bruttosoliditet.  

101



 

  2 (4)    

2020-09-28 Dnr 2020/222-045 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar 
från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024. Tjörns kommuns 
aktuella insatskapital exklusive förlagslån är 13 783 500 kronor och 
förlagslånet är 2 188 000 kronor. Den nya insatsnivån år 2024 kommer 
att uppgå till 19 909 500 kronor. 

Bilagor 
Information om kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Insatskapital per medlem samt förlagslån 

Beslutet skickas till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

Ekonomiavdelningen 

Ärendet  
Tjörns kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 
(”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en 
solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra 
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och 
finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på 
att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.  

Tjörns kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-08-31 
till 2 188 000 kronor, jämte ränta. 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest 
inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre 
fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av 
Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga 
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förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och 
återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 
i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen 
sagts upp av Föreningen. Förlagslånen återbetalas till medlemmarna. 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt 
kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att 
omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats 
till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i 
form av en kapitalinsats.  

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det 
två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. 
Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor 
per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, 
vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den 
nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt 
under de kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats 
(kr/invånare)  

2020 900 

2021 1 000 

2022 1 100 

2023 1 200 

2024 1 300 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser 
i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner. 

Förvaltningen ser positivt på Kommuninvests fortsatta kapitalisering. För 
Tjörns kommun är det aktuella insatskapitalet exklusive förlagslånet 13 
783 500 kronor i Föreningen och förlagslånet 2 188 000 kronor. Den nya 
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insatsnivån år 2024 kommer att uppgå till 19 909 500 kronor. Om 
förlagslånet betalas in senast 20 november 2020 innebär ändringen att 
nivån för 2021 klaras men att insatskapitalet behöver att ökas med  
875 000 kronor år 2022, 1 531 500 kronor år 2023 och 1 531 500 kronor 
år 2024. Förvaltningen föreslår att Tjörns kommun betalar in 2 188 000 
kronor motsvarande förlagslånet senast 20 november och följer den 
beslutade nivån på kapitalinsats. Möjligheten till en högre insats förslås 
att inte utnyttjas. 

 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn.  

 

Evike Sandor 
Tf Kommunchef 
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Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 
1 Bakgrund 
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 
lekmannarevisorerna uppdrag.  
 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital 
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.  
 
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 
kapitaliseringen av Kommuninvest. 
 

 En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.  
 

 En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  
 

 Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 

Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

2020-09-03
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren. 
 

 Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  
 
Insatskapital för kommuner År  
1000 kr/invånare  2021 
1100 kr/invånare  2022 
1200 kr/invånare  2023 
1300 kr/invånare  2024 
 
Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 
vilket ger en kapitalinsats enligt följande: 
 
Insatskapital för regioner År  
200 kr/invånare  2021 
220 kr/invånare  2022 
240 kr/invånare  2023 
260 kr/invånare  2024 
 

 Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg. 

 
 Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 

förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 
gör.  
 
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 
föreningsstämman beslutade. 
 
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 
tecknade lånet. 
 
Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 
anmält att räntan på förlagslånet betalas till. 
 
Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. 
 
I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 
insatskapital. 
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 Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 

enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021. 
 

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.  
 
https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-
2020.pdf  
 

3 Tidsplan 
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 
medlemmarnas insatser. 
 
30 september 2020 Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.  
 
20 november 2020 Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 

motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 
som förlagslånet utbetalas till.) 

 
30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021. 
 
30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022. 
 
30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023. 
 
30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024. 
 

4 Bilagor 
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna. 
 
Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest. 
 
Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest. 
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5 Övrigt 
 
Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 
medlemmen informera Kommuninvest om detta. 
 
Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt 
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.  
 
Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 
alternativt 070-340 39 83. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Tomas Werngren  Ulf Bengtsson 
Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 
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Aktuell Insatsnivå Insatsnivå 1000 Insatsnivå 1100 Insatsnivå 1200 Insatsnivå 1300
Medlemsnamn Aktuell insats inkl

överinsats
Förlagslån Aktuell insats inkl.

överinsats och
förlagslån

Ny insatsnivå Att betala in exk
förlagslån

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk
förlagslån

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk
förlagslån

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk
förlagslån

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in

ALE KOMMUN 25 580 700,00 3 400 000 28 980 700 28 423 000 2 842 300 0,00 31 265 300 5 684 600 2 284 600 34 107 600 8 526 900 5 126 900 36 949 900 11 369 200 7 969 200
ALINGSÅS KOMMUN 30 405 694,00 4 688 000 35 093 694 41 420 000 11 014 306 6 326 306,00 45 562 000 15 156 306 10 468 306 49 704 000 19 298 306 14 610 306 53 846 000 23 440 306 18 752 306
ALVESTA KOMMUN 17 552 700,00 3 388 000 20 940 700 19 503 000 1 950 300 0,00 21 453 300 3 900 600 512 600 23 403 600 5 850 900 2 462 900 25 353 900 7 801 200 4 413 200
ANEBY KOMMUN 5 883 300,00 1 100 000 6 983 300 6 537 000 653 700 0,00 7 190 700 1 307 400 207 400 7 844 400 1 961 100 861 100 8 498 100 2 614 800 1 514 800
ARBOGA KOMMUN 12 267 900,00 2 088 000 14 355 900 13 631 000 1 363 100 0,00 14 994 100 2 726 200 638 200 16 357 200 4 089 300 2 001 300 17 720 300 5 452 400 3 364 400
ARJEPLOGS KOMMUN 2 598 300,00 700 000 3 298 300 2 887 000 288 700 0,00 3 175 700 577 400 0 3 464 400 866 100 166 100 3 753 100 1 154 800 454 800
ARVIDSJAURS KOMMUN 5 835 600,00 1 288 000 7 123 600 6 484 000 648 400 0,00 7 132 400 1 296 800 8 800 7 780 800 1 945 200 657 200 8 429 200 2 593 600 1 305 600
ARVIKA KOMMUN 23 193 900,00 4 600 000 27 793 900 25 771 000 2 577 100 0,00 28 348 100 5 154 200 554 200 30 925 200 7 731 300 3 131 300 33 502 300 10 308 400 5 708 400
ASKERSUNDS KOMMUN 10 007 100,00 1 500 000 11 507 100 11 119 000 1 111 900 0,00 12 230 900 2 223 800 723 800 13 342 800 3 335 700 1 835 700 14 454 700 4 447 600 2 947 600
AVESTA KOMMUN 19 819 800,00 4 100 000 23 919 800 22 022 000 2 202 200 0,00 24 224 200 4 404 400 304 400 26 426 400 6 606 600 2 506 600 28 628 600 8 808 800 4 708 800
BENGTSFORS KOMMUN 8 600 400,00 2 088 000 10 688 400 9 556 000 955 600 0,00 10 511 600 1 911 200 0 11 467 200 2 866 800 778 800 12 422 800 3 822 400 1 734 400
BERGS KOMMUN 7 338 808,00 1 200 000 8 538 808 7 067 000 0 0,00 7 773 700 434 892 0 8 480 400 1 141 592 0 9 187 100 1 848 292 648 292
BJURHOLMS KOMMUN 2 205 900,00 600 000 2 805 900 2 451 000 245 100 0,00 2 696 100 490 200 0 2 941 200 735 300 135 300 3 186 300 980 400 380 400
BJUVS KOMMUN 13 886 100,00 2 300 000 16 186 100 15 429 000 1 542 900 0,00 16 971 900 3 085 800 785 800 18 514 800 4 628 700 2 328 700 20 057 700 6 171 600 3 871 600
BODENS KOMMUN 25 098 300,00 5 888 000 30 986 300 27 887 000 2 788 700 0,00 30 675 700 5 577 400 0 33 464 400 8 366 100 2 478 100 36 253 100 11 154 800 5 266 800
BOLLEBYGDS KOMMUN 7 786 800,00 1 600 000 9 386 800 8 652 000 865 200 0,00 9 517 200 1 730 400 130 400 10 382 400 2 595 600 995 600 11 247 600 3 460 800 1 860 800
BOLLNÄS KOMMUN 23 934 600,00 5 200 000 29 134 600 26 594 000 2 659 400 0,00 29 253 400 5 318 800 118 800 31 912 800 7 978 200 2 778 200 34 572 200 10 637 600 5 437 600
BORGHOLMS KOMMUN 9 612 900,00 0 9 612 900 10 681 000 1 068 100 1 068 100,00 11 749 100 2 136 200 2 136 200 12 817 200 3 204 300 3 204 300 13 885 300 4 272 400 4 272 400
BORLÄNGE KOMMUN 45 643 500,00 6 500 000 52 143 500 50 715 000 5 071 500 0,00 55 786 500 10 143 000 3 643 000 60 858 000 15 214 500 8 714 500 65 929 500 20 286 000 13 786 000
BORÅS STAD 93 255 840,00 0 93 255 840 103 617 600 10 361 760 10 361 760,00 113 979 360 20 723 520 20 723 520 124 341 120 31 085 280 31 085 280 134 702 880 41 447 040 41 447 040
BOTKYRKA KOMMUN 80 010 900,00 14 588 000 94 598 900 88 901 000 8 890 100 0,00 97 791 100 17 780 200 3 192 200 106 681 200 26 670 300 12 082 300 115 571 300 35 560 400 20 972 400
BOXHOLMS KOMMUN 4 789 800,00 888 000 5 677 800 5 322 000 532 200 0,00 5 854 200 1 064 400 176 400 6 386 400 1 596 600 708 600 6 918 600 2 128 800 1 240 800
BROMÖLLA KOMMUN 11 362 500,00 2 000 000 13 362 500 12 625 000 1 262 500 0,00 13 887 500 2 525 000 525 000 15 150 000 3 787 500 1 787 500 16 412 500 5 050 000 3 050 000
BRÄCKE KOMMUN 5 816 700,00 1 688 000 7 504 700 6 463 000 646 300 0,00 7 109 300 1 292 600 0 7 755 600 1 938 900 250 900 8 401 900 2 585 200 897 200
BURLÖVS KOMMUN 15 687 000,00 2 900 000 18 587 000 17 430 000 1 743 000 0,00 19 173 000 3 486 000 586 000 20 916 000 5 229 000 2 329 000 22 659 000 6 972 000 4 072 000
BÅSTADS KOMMUN 12 977 100,00 2 200 000 15 177 100 14 419 000 1 441 900 0,00 15 860 900 2 883 800 683 800 17 302 800 4 325 700 2 125 700 18 744 700 5 767 600 3 567 600
DALS-EDS KOMMUN 4 319 100,00 600 000 4 919 100 4 799 000 479 900 0,00 5 278 900 959 800 359 800 5 758 800 1 439 700 839 700 6 238 700 1 919 600 1 319 600
DEGERFORS KOMMUN 8 577 900,00 1 500 000 10 077 900 9 531 000 953 100 0,00 10 484 100 1 906 200 406 200 11 437 200 2 859 300 1 359 300 12 390 300 3 812 400 2 312 400
DOROTEA KOMMUN 2 785 010,00 700 000 3 485 010 2 757 000 0 0,00 3 032 700 247 690 0 3 308 400 523 390 0 3 584 100 799 090 99 090
EDA KOMMUN 7 607 700,00 1 300 000 8 907 700 8 453 000 845 300 0,00 9 298 300 1 690 600 390 600 10 143 600 2 535 900 1 235 900 10 988 900 3 381 200 2 081 200
EKERÖ KOMMUN 25 477 200,00 0 25 477 200 28 308 000 2 830 800 2 830 800,00 31 138 800 5 661 600 5 661 600 33 969 600 8 492 400 8 492 400 36 800 400 11 323 200 11 323 200
EKSJÖ KOMMUN 14 938 200,00 3 200 000 18 138 200 16 598 000 1 659 800 0,00 18 257 800 3 319 600 119 600 19 917 600 4 979 400 1 779 400 21 577 400 6 639 200 3 439 200
EMMABODA KOMMUN 8 260 052,00 1 600 000 9 860 052 9 009 000 748 948 0,00 9 909 900 1 649 848 49 848 10 810 800 2 550 748 950 748 11 711 700 3 451 648 1 851 648
ENKÖPINGS KOMMUN 37 703 700,00 0 37 703 700 41 893 000 4 189 300 4 189 300,00 46 082 300 8 378 600 8 378 600 50 271 600 12 567 900 12 567 900 54 460 900 16 757 200 16 757 200
ESKILSTUNA KOMMUN 88 864 560,00 17 300 000 106 164 560 98 738 400 9 873 840 0,00 108 612 240 19 747 680 2 447 680 118 486 080 29 621 520 12 321 520 128 359 920 39 495 360 22 195 360
ESLÖVS KOMMUN 28 961 100,00 5 800 000 34 761 100 32 179 000 3 217 900 0,00 35 396 900 6 435 800 635 800 38 614 800 9 653 700 3 853 700 41 832 700 12 871 600 7 071 600
ESSUNGA KOMMUN 5 082 300,00 1 000 000 6 082 300 5 647 000 564 700 0,00 6 211 700 1 129 400 129 400 6 776 400 1 694 100 694 100 7 341 100 2 258 800 1 258 800
FAGERSTA KOMMUN 11 957 400,00 1 900 000 13 857 400 13 286 000 1 328 600 0,00 14 614 600 2 657 200 757 200 15 943 200 3 985 800 2 085 800 17 271 800 5 314 400 3 414 400
FALKENBERGS KOMMUN 38 654 100,00 5 600 000 44 254 100 42 949 000 4 294 900 0,00 47 243 900 8 589 800 2 989 800 51 538 800 12 884 700 7 284 700 55 833 700 17 179 600 11 579 600
FALKÖPINGS KOMMUN 18 821 959,00 0 18 821 959 33 246 000 14 424 041 14 424 041,00 36 570 600 17 748 641 17 748 641 39 895 200 21 073 241 21 073 241 43 219 800 24 397 841 24 397 841
FALU KOMMUN 53 294 998,00 7 500 000 60 794 998 58 340 000 5 045 002 0,00 64 174 000 10 879 002 3 379 002 70 008 000 16 713 002 9 213 002 75 842 000 22 547 002 15 047 002
FILIPSTADS KOMMUN 9 551 700,00 2 200 000 11 751 700 10 613 000 1 061 300 0,00 11 674 300 2 122 600 0 12 735 600 3 183 900 983 900 13 796 900 4 245 200 2 045 200
FINSPÅNGS KOMMUN 19 035 000,00 4 100 000 23 135 000 21 150 000 2 115 000 0,00 23 265 000 4 230 000 130 000 25 380 000 6 345 000 2 245 000 27 495 000 8 460 000 4 360 000
FLENS KOMMUN 14 617 800,00 2 500 000 17 117 800 16 242 000 1 624 200 0,00 17 866 200 3 248 400 748 400 19 490 400 4 872 600 2 372 600 21 114 600 6 496 800 3 996 800
FORSHAGA KOMMUN 10 241 100,00 2 100 000 12 341 100 11 379 000 1 137 900 0,00 12 516 900 2 275 800 175 800 13 654 800 3 413 700 1 313 700 14 792 700 4 551 600 2 451 600
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FÄRGELANDA KOMMUN 5 845 500,00 1 300 000 7 145 500 6 495 000 649 500 0,00 7 144 500 1 299 000 0 7 794 000 1 948 500 648 500 8 443 500 2 598 000 1 298 000
GAGNEFS KOMMUN 9 021 600,00 2 100 000 11 121 600 10 024 000 1 002 400 0,00 11 026 400 2 004 800 0 12 028 800 3 007 200 907 200 13 031 200 4 009 600 1 909 600
GISLAVEDS KOMMUN 25 863 300,00 0 25 863 300 28 737 000 2 873 700 2 873 700,00 31 610 700 5 747 400 5 747 400 34 484 400 8 621 100 8 621 100 37 358 100 11 494 800 11 494 800
GNESTA KOMMUN 8 089 983,00 1 700 000 9 789 983 11 365 000 3 275 017 1 575 017,00 12 501 500 4 411 517 2 711 517 13 638 000 5 548 017 3 848 017 14 774 500 6 684 517 4 984 517
GNOSJÖ KOMMUN 8 759 700,00 1 300 000 10 059 700 9 733 000 973 300 0,00 10 706 300 1 946 600 646 600 11 679 600 2 919 900 1 619 900 12 652 900 3 893 200 2 593 200
GRUMS KOMMUN 8 050 500,00 1 500 000 9 550 500 8 945 000 894 500 0,00 9 839 500 1 789 000 289 000 10 734 000 2 683 500 1 183 500 11 628 500 3 578 000 2 078 000
GRÄSTORPS KOMMUN 5 067 000,00 1 100 000 6 167 000 5 630 000 563 000 0,00 6 193 000 1 126 000 26 000 6 756 000 1 689 000 589 000 7 319 000 2 252 000 1 152 000
GULLSPÅNGS KOMMUN 4 706 100,00 1 100 000 5 806 100 5 229 000 522 900 0,00 5 751 900 1 045 800 0 6 274 800 1 568 700 468 700 6 797 700 2 091 600 991 600
GÄLLIVARE KOMMUN 16 407 900,00 3 600 000 20 007 900 18 231 000 1 823 100 0,00 20 054 100 3 646 200 46 200 21 877 200 5 469 300 1 869 300 23 700 300 7 292 400 3 692 400
GÄVLE KOMMUN 86 986 080,00 11 500 000 98 486 080 96 651 200 9 665 120 0,00 106 316 320 19 330 240 7 830 240 115 981 440 28 995 360 17 495 360 125 646 560 38 660 480 27 160 480
GÖTEBORGS STAD 344 418 300,00 0 344 418 300 382 687 000 38 268 700 38 268 700,00 420 955 700 76 537 400 76 537 400 459 224 400 114 806 100 114 806 100 497 493 100 153 074 800 153 074 800
GÖTENE KOMMUN 11 772 000,00 2 600 000 14 372 000 13 080 000 1 308 000 0,00 14 388 000 2 616 000 16 000 15 696 000 3 924 000 1 324 000 17 004 000 5 232 000 2 632 000
HABO KOMMUN 9 999 000,00 2 000 000 11 999 000 11 110 000 1 111 000 0,00 12 221 000 2 222 000 222 000 13 332 000 3 333 000 1 333 000 14 443 000 4 444 000 2 444 000
HAGFORS KOMMUN 6 626 219,00 2 600 000 9 226 219 11 606 000 4 979 781 2 379 781,00 12 766 600 6 140 381 3 540 381 13 927 200 7 300 981 4 700 981 15 087 800 8 461 581 5 861 581
HALLSBERGS KOMMUN 13 783 500,00 2 100 000 15 883 500 15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000 963 000 18 378 000 4 594 500 2 494 500 19 909 500 6 126 000 4 026 000
HALLSTAHAMMARS KOMMUN 14 036 400,00 3 288 000 17 324 400 15 596 000 1 559 600 0,00 17 155 600 3 119 200 0 18 715 200 4 678 800 1 390 800 20 274 800 6 238 400 2 950 400
HALMSTADS KOMMUN 84 983 040,00 15 700 000 100 683 040 94 425 600 9 442 560 0,00 103 868 160 18 885 120 3 185 120 113 310 720 28 327 680 12 627 680 122 753 280 37 770 240 22 070 240
HAMMARÖ KOMMUN 13 878 000,00 2 488 000 16 366 000 15 420 000 1 542 000 0,00 16 962 000 3 084 000 596 000 18 504 000 4 626 000 2 138 000 20 046 000 6 168 000 3 680 000
HANINGE KOMMUN 31 565 448,00 13 700 000 45 265 448 91 676 000 60 110 552 46 410 552,00 100 843 600 69 278 152 55 578 152 110 011 200 78 445 752 64 745 752 119 178 800 87 613 352 73 913 352
HAPARANDA KOMMUN 8 847 900,00 2 200 000 11 047 900 9 831 000 983 100 0,00 10 814 100 1 966 200 0 11 797 200 2 949 300 749 300 12 780 300 3 932 400 1 732 400
HEBY KOMMUN 12 379 500,00 2 700 000 15 079 500 13 755 000 1 375 500 0,00 15 130 500 2 751 000 51 000 16 506 000 4 126 500 1 426 500 17 881 500 5 502 000 2 802 000
HEDEMORA KOMMUN 13 576 500,00 2 300 000 15 876 500 15 085 000 1 508 500 0,00 16 593 500 3 017 000 717 000 18 102 000 4 525 500 2 225 500 19 610 500 6 034 000 3 734 000
HERRLJUNGA KOMMUN 8 438 400,00 1 600 000 10 038 400 9 376 000 937 600 0,00 10 313 600 1 875 200 275 200 11 251 200 2 812 800 1 212 800 12 188 800 3 750 400 2 150 400
HJO KOMMUN 8 084 700,00 1 688 000 9 772 700 8 983 000 898 300 0,00 9 881 300 1 796 600 108 600 10 779 600 2 694 900 1 006 900 11 677 900 3 593 200 1 905 200
HOFORS KOMMUN 7 256 961,00 2 388 000 9 644 961 9 588 000 2 331 039 0,00 10 546 800 3 289 839 901 839 11 505 600 4 248 639 1 860 639 12 464 400 5 207 439 2 819 439
HUDDINGE KOMMUN 91 213 200,00 17 288 000 108 501 200 101 348 000 10 134 800 0,00 111 482 800 20 269 600 2 981 600 121 617 600 30 404 400 13 116 400 131 752 400 40 539 200 23 251 200
HUDIKSVALLS KOMMUN 33 569 100,00 6 900 000 40 469 100 37 299 000 3 729 900 0,00 41 028 900 7 459 800 559 800 44 758 800 11 189 700 4 289 700 48 488 700 14 919 600 8 019 600
HULTSFREDS KOMMUN 12 364 200,00 2 888 000 15 252 200 13 738 000 1 373 800 0,00 15 111 800 2 747 600 0 16 485 600 4 121 400 1 233 400 17 859 400 5 495 200 2 607 200
HYLTE KOMMUN 9 250 200,00 0 9 250 200 10 278 000 1 027 800 1 027 800,00 11 305 800 2 055 600 2 055 600 12 333 600 3 083 400 3 083 400 13 361 400 4 111 200 4 111 200
HÅBO KOMMUN 18 030 600,00 3 788 000 21 818 600 20 034 000 2 003 400 0,00 22 037 400 4 006 800 218 800 24 040 800 6 010 200 2 222 200 26 044 200 8 013 600 4 225 600
HÄLLEFORS KOMMUN 6 242 400,00 1 200 000 7 442 400 6 936 000 693 600 0,00 7 629 600 1 387 200 187 200 8 323 200 2 080 800 880 800 9 016 800 2 774 400 1 574 400
HÄRJEDALENS KOMMUN 9 201 600,00 2 300 000 11 501 600 10 224 000 1 022 400 0,00 11 246 400 2 044 800 0 12 268 800 3 067 200 767 200 13 291 200 4 089 600 1 789 600
HÄRNÖSANDS KOMMUN 22 279 500,00 3 688 000 25 967 500 24 755 000 2 475 500 0,00 27 230 500 4 951 000 1 263 000 29 706 000 7 426 500 3 738 500 32 181 500 9 902 000 6 214 000
HÄRRYDA KOMMUN 32 661 900,00 4 200 000 36 861 900 36 291 000 3 629 100 0,00 39 920 100 7 258 200 3 058 200 43 549 200 10 887 300 6 687 300 47 178 300 14 516 400 10 316 400
HÄSSLEHOLMS KOMMUN 45 508 500,00 8 600 000 54 108 500 50 565 000 5 056 500 0,00 55 621 500 10 113 000 1 513 000 60 678 000 15 169 500 6 569 500 65 734 500 20 226 000 11 626 000
HÖGANÄS KOMMUN 7 951 490,00 3 300 000 11 251 490 26 942 000 18 990 510 15 690 510,00 29 636 200 21 684 710 18 384 710 32 330 400 24 378 910 21 078 910 35 024 600 27 073 110 23 773 110
HÖGSBY KOMMUN 5 203 800,00 1 288 000 6 491 800 5 782 000 578 200 0,00 6 360 200 1 156 400 0 6 938 400 1 734 600 446 600 7 516 600 2 312 800 1 024 800
HÖRBY KOMMUN 13 434 300,00 2 400 000 15 834 300 14 927 000 1 492 700 0,00 16 419 700 2 985 400 585 400 17 912 400 4 478 100 2 078 100 19 405 100 5 970 800 3 570 800
HÖÖRS KOMMUN 14 193 000,00 0 14 193 000 15 770 000 1 577 000 1 577 000,00 17 347 000 3 154 000 3 154 000 18 924 000 4 731 000 4 731 000 20 501 000 6 308 000 6 308 000
JOKKMOKKS KOMMUN 4 564 800,00 1 200 000 5 764 800 5 072 000 507 200 0,00 5 579 200 1 014 400 0 6 086 400 1 521 600 321 600 6 593 600 2 028 800 828 800
JÄRFÄLLA KOMMUN 66 970 800,00 0 66 970 800 74 412 000 7 441 200 7 441 200,00 81 853 200 14 882 400 14 882 400 89 294 400 22 323 600 22 323 600 96 735 600 29 764 800 29 764 800
JÖNKÖPINGS KOMMUN 112 183 200,00 20 900 000 133 083 200 124 648 000 12 464 800 0,00 137 112 800 24 929 600 4 029 600 149 577 600 37 394 400 16 494 400 162 042 400 49 859 200 28 959 200
KALIX KOMMUN 14 600 700,00 3 000 000 17 600 700 16 223 000 1 622 300 0,00 17 845 300 3 244 600 244 600 19 467 600 4 866 900 1 866 900 21 089 900 6 489 200 3 489 200
KALMAR KOMMUN 58 208 400,00 11 500 000 69 708 400 64 676 000 6 467 600 0,00 71 143 600 12 935 200 1 435 200 77 611 200 19 402 800 7 902 800 84 078 800 25 870 400 14 370 400
KARLSBORGS KOMMUN 6 107 400,00 1 200 000 7 307 400 6 786 000 678 600 0,00 7 464 600 1 357 200 157 200 8 143 200 2 035 800 835 800 8 821 800 2 714 400 1 514 400
KARLSHAMNS KOMMUN 29 097 000,00 5 400 000 34 497 000 32 330 000 3 233 000 0,00 35 563 000 6 466 000 1 066 000 38 796 000 9 699 000 4 299 000 42 029 000 12 932 000 7 532 000
KARLSKOGA KOMMUN 27 048 600,00 4 400 000 31 448 600 30 054 000 3 005 400 0,00 33 059 400 6 010 800 1 610 800 36 064 800 9 016 200 4 616 200 39 070 200 12 021 600 7 621 600
KARLSKRONA KOMMUN 57 913 200,00 8 100 000 66 013 200 64 348 000 6 434 800 0,00 70 782 800 12 869 600 4 769 600 77 217 600 19 304 400 11 204 400 83 652 400 25 739 200 17 639 200
KARLSTADS KOMMUN 79 515 000,00 16 000 000 95 515 000 88 350 000 8 835 000 0,00 97 185 000 17 670 000 1 670 000 106 020 000 26 505 000 10 505 000 114 855 000 35 340 000 19 340 000
KATRINEHOLMS KOMMUN 25 699 875,00 4 300 000 29 999 875 34 755 000 9 055 125 4 755 125,00 38 230 500 12 530 625 8 230 625 41 706 000 16 006 125 11 706 125 45 181 500 19 481 625 15 181 625
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KILS KOMMUN 10 620 000,00 2 300 000 12 920 000 11 800 000 1 180 000 0,00 12 980 000 2 360 000 60 000 14 160 000 3 540 000 1 240 000 15 340 000 4 720 000 2 420 000
KINDA KOMMUN 8 815 500,00 2 000 000 10 815 500 9 795 000 979 500 0,00 10 774 500 1 959 000 0 11 754 000 2 938 500 938 500 12 733 500 3 918 000 1 918 000
KIRUNA KOMMUN 20 916 900,00 4 600 000 25 516 900 23 241 000 2 324 100 0,00 25 565 100 4 648 200 48 200 27 889 200 6 972 300 2 372 300 30 213 300 9 296 400 4 696 400
KLIPPANS KOMMUN 15 715 800,00 0 15 715 800 17 462 000 1 746 200 1 746 200,00 19 208 200 3 492 400 3 492 400 20 954 400 5 238 600 5 238 600 22 700 600 6 984 800 6 984 800
KNIVSTA KOMMUN 14 494 500,00 2 588 000 17 082 500 16 105 000 1 610 500 0,00 17 715 500 3 221 000 633 000 19 326 000 4 831 500 2 243 500 20 936 500 6 442 000 3 854 000
KRAMFORS KOMMUN 16 523 100,00 4 200 000 20 723 100 18 359 000 1 835 900 0,00 20 194 900 3 671 800 0 22 030 800 5 507 700 1 307 700 23 866 700 7 343 600 3 143 600
KRISTIANSTADS KOMMUN 73 643 400,00 10 600 000 84 243 400 81 826 000 8 182 600 0,00 90 008 600 16 365 200 5 765 200 98 191 200 24 547 800 13 947 800 106 373 800 32 730 400 22 130 400
KRISTINEHAMNS KOMMUN 21 702 600,00 4 200 000 25 902 600 24 114 000 2 411 400 0,00 26 525 400 4 822 800 622 800 28 936 800 7 234 200 3 034 200 31 348 200 9 645 600 5 445 600
KROKOMS KOMMUN 13 183 200,00 2 700 000 15 883 200 14 648 000 1 464 800 0,00 16 112 800 2 929 600 229 600 17 577 600 4 394 400 1 694 400 19 042 400 5 859 200 3 159 200
KUMLA KOMMUN 18 914 400,00 2 200 000 21 114 400 21 016 000 2 101 600 0,00 23 117 600 4 203 200 2 003 200 25 219 200 6 304 800 4 104 800 27 320 800 8 406 400 6 206 400
KUNGSBACKA KOMMUN 71 229 600,00 7 800 000 79 029 600 79 144 000 7 914 400 114 400,00 87 058 400 15 828 800 8 028 800 94 972 800 23 743 200 15 943 200 102 887 200 31 657 600 23 857 600
KUNGSÖRS KOMMUN 7 442 100,00 1 200 000 8 642 100 8 269 000 826 900 0,00 9 095 900 1 653 800 453 800 9 922 800 2 480 700 1 280 700 10 749 700 3 307 600 2 107 600
KUNGÄLVS KOMMUN 38 100 600,00 7 500 000 45 600 600 42 334 000 4 233 400 0,00 46 567 400 8 466 800 966 800 50 800 800 12 700 200 5 200 200 55 034 200 16 933 600 9 433 600
KÄVLINGE KOMMUN 9 069 533,00 0 9 069 533 31 705 000 22 635 467 22 635 467,00 34 875 500 25 805 967 25 805 967 38 046 000 28 976 467 28 976 467 41 216 500 32 146 967 32 146 967
KÖPINGS KOMMUN 22 838 400,00 5 000 000 27 838 400 25 376 000 2 537 600 0,00 27 913 600 5 075 200 75 200 30 451 200 7 612 800 2 612 800 32 988 800 10 150 400 5 150 400
LAHOLMS KOMMUN 21 402 900,00 3 900 000 25 302 900 23 781 000 2 378 100 0,00 26 159 100 4 756 200 856 200 28 537 200 7 134 300 3 234 300 30 915 300 9 512 400 5 612 400
LANDSKRONA STAD 39 216 600,00 4 900 000 44 116 600 43 574 000 4 357 400 0,00 47 931 400 8 714 800 3 814 800 52 288 800 13 072 200 8 172 200 56 646 200 17 429 600 12 529 600
LAXÅ KOMMUN 5 097 600,00 1 000 000 6 097 600 5 664 000 566 400 0,00 6 230 400 1 132 800 132 800 6 796 800 1 699 200 699 200 7 363 200 2 265 600 1 265 600
LEKEBERGS KOMMUN 6 742 800,00 1 000 000 7 742 800 7 492 000 749 200 0,00 8 241 200 1 498 400 498 400 8 990 400 2 247 600 1 247 600 9 739 600 2 996 800 1 996 800
LEKSANDS KOMMUN 13 726 800,00 2 700 000 16 426 800 15 252 000 1 525 200 0,00 16 777 200 3 050 400 350 400 18 302 400 4 575 600 1 875 600 19 827 600 6 100 800 3 400 800
LERUMS KOMMUN 20 101 040,00 6 800 000 26 901 040 42 568 000 22 466 960 15 666 960,00 46 824 800 26 723 760 19 923 760 51 081 600 30 980 560 24 180 560 55 338 400 35 237 360 28 437 360
LESSEBO KOMMUN 7 430 400,00 1 600 000 9 030 400 8 256 000 825 600 0,00 9 081 600 1 651 200 51 200 9 907 200 2 476 800 876 800 10 732 800 3 302 400 1 702 400
LIDKÖPINGS KOMMUN 34 884 900,00 6 800 000 41 684 900 38 761 000 3 876 100 0,00 42 637 100 7 752 200 952 200 46 513 200 11 628 300 4 828 300 50 389 300 15 504 400 8 704 400
LILLA EDETS KOMMUN 11 860 200,00 2 700 000 14 560 200 13 178 000 1 317 800 0,00 14 495 800 2 635 600 0 15 813 600 3 953 400 1 253 400 17 131 400 5 271 200 2 571 200
LINDESBERGS KOMMUN 20 942 100,00 3 200 000 24 142 100 23 269 000 2 326 900 0,00 25 595 900 4 653 800 1 453 800 27 922 800 6 980 700 3 780 700 30 249 700 9 307 600 6 107 600
LINKÖPINGS KOMMUN 128 388 240,00 0 128 388 240 142 653 600 14 265 360 14 265 360,00 156 918 960 28 530 720 28 530 720 171 184 320 42 796 080 42 796 080 185 449 680 57 061 440 57 061 440
LJUNGBY KOMMUN 24 769 800,00 4 600 000 29 369 800 27 522 000 2 752 200 0,00 30 274 200 5 504 400 904 400 33 026 400 8 256 600 3 656 600 35 778 600 11 008 800 6 408 800
LJUSDALS KOMMUN 17 124 300,00 3 500 000 20 624 300 19 027 000 1 902 700 0,00 20 929 700 3 805 400 305 400 22 832 400 5 708 100 2 208 100 24 735 100 7 610 800 4 110 800
LJUSNARSBERGS KOMMUN 4 421 700,00 888 000 5 309 700 4 913 000 491 300 0,00 5 404 300 982 600 94 600 5 895 600 1 473 900 585 900 6 386 900 1 965 200 1 077 200
LOMMA KOMMUN 20 651 400,00 2 500 000 23 151 400 22 946 000 2 294 600 0,00 25 240 600 4 589 200 2 089 200 27 535 200 6 883 800 4 383 800 29 829 800 9 178 400 6 678 400
LUDVIKA KOMMUN 23 427 000,00 4 900 000 28 327 000 26 030 000 2 603 000 0,00 28 633 000 5 206 000 306 000 31 236 000 7 809 000 2 909 000 33 839 000 10 412 000 5 512 000
LULEÅ KOMMUN 68 479 200,00 9 588 000 78 067 200 76 088 000 7 608 800 0,00 83 696 800 15 217 600 5 629 600 91 305 600 22 826 400 13 238 400 98 914 400 30 435 200 20 847 200
LUNDS KOMMUN 41 425 303,00 18 300 000 59 725 303 117 948 000 76 522 697 58 222 697,00 129 742 800 88 317 497 70 017 497 141 537 600 100 112 297 81 812 297 153 332 400 111 907 097 93 607 097
LYCKSELE KOMMUN 10 959 300,00 2 488 000 13 447 300 12 177 000 1 217 700 0,00 13 394 700 2 435 400 0 14 612 400 3 653 100 1 165 100 15 830 100 4 870 800 2 382 800
LYSEKILS KOMMUN 12 869 100,00 2 600 000 15 469 100 14 299 000 1 429 900 0,00 15 728 900 2 859 800 259 800 17 158 800 4 289 700 1 689 700 18 588 700 5 719 600 3 119 600
MALUNG-SÄLENS KOMMUN 8 972 100,00 2 000 000 10 972 100 9 969 000 996 900 0,00 10 965 900 1 993 800 0 11 962 800 2 990 700 990 700 12 959 700 3 987 600 1 987 600
MALÅ KOMMUN 2 388 041,00 700 000 3 088 041 3 068 000 679 959 0,00 3 374 800 986 759 286 759 3 681 600 1 293 559 593 559 3 988 400 1 600 359 900 359
MARIESTADS KOMMUN 21 793 500,00 4 700 000 26 493 500 24 215 000 2 421 500 0,00 26 636 500 4 843 000 143 000 29 058 000 7 264 500 2 564 500 31 479 500 9 686 000 4 986 000
MARKARYDS KOMMUN 8 594 100,00 0 8 594 100 9 549 000 954 900 954 900,00 10 503 900 1 909 800 1 909 800 11 458 800 2 864 700 2 864 700 12 413 700 3 819 600 3 819 600
MARKS KOMMUN 30 498 300,00 5 700 000 36 198 300 33 887 000 3 388 700 0,00 37 275 700 6 777 400 1 077 400 40 664 400 10 166 100 4 466 100 44 053 100 13 554 800 7 854 800
MELLERUDS KOMMUN 8 390 700,00 1 800 000 10 190 700 9 323 000 932 300 0,00 10 255 300 1 864 600 64 600 11 187 600 2 796 900 996 900 12 119 900 3 729 200 1 929 200
MJÖLBY KOMMUN 23 785 200,00 3 400 000 27 185 200 26 428 000 2 642 800 0,00 29 070 800 5 285 600 1 885 600 31 713 600 7 928 400 4 528 400 34 356 400 10 571 200 7 171 200
MORA KOMMUN 18 005 400,00 4 200 000 22 205 400 20 006 000 2 000 600 0,00 22 006 600 4 001 200 0 24 007 200 6 001 800 1 801 800 26 007 800 8 002 400 3 802 400
MOTALA KOMMUN 38 612 700,00 8 100 000 46 712 700 42 903 000 4 290 300 0,00 47 193 300 8 580 600 480 600 51 483 600 12 870 900 4 770 900 55 773 900 17 161 200 9 061 200
MULLSJÖ KOMMUN 6 398 100,00 1 300 000 7 698 100 7 109 000 710 900 0,00 7 819 900 1 421 800 121 800 8 530 800 2 132 700 832 700 9 241 700 2 843 600 1 543 600
MUNKEDALS KOMMUN 9 218 700,00 1 500 000 10 718 700 10 243 000 1 024 300 0,00 11 267 300 2 048 600 548 600 12 291 600 3 072 900 1 572 900 13 315 900 4 097 200 2 597 200
MUNKFORS KOMMUN 3 350 486,00 800 000 4 150 486 3 663 000 312 514 0,00 4 029 300 678 814 0 4 395 600 1 045 114 245 114 4 761 900 1 411 414 611 414
MÖLNDALS STAD 58 018 500,00 0 58 018 500 64 465 000 6 446 500 6 446 500,00 70 911 500 12 893 000 12 893 000 77 358 000 19 339 500 19 339 500 83 804 500 25 786 000 25 786 000
MÖNSTERÅS KOMMUN 11 751 300,00 2 300 000 14 051 300 13 057 000 1 305 700 0,00 14 362 700 2 611 400 311 400 15 668 400 3 917 100 1 617 100 16 974 100 5 222 800 2 922 800
MÖRBYLÅNGA KOMMUN 13 048 200,00 2 300 000 15 348 200 14 498 000 1 449 800 0,00 15 947 800 2 899 600 599 600 17 397 600 4 349 400 2 049 400 18 847 400 5 799 200 3 499 200
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NORA KOMMUN 9 316 800,00 1 300 000 10 616 800 10 352 000 1 035 200 0,00 11 387 200 2 070 400 770 400 12 422 400 3 105 600 1 805 600 13 457 600 4 140 800 2 840 800
NORBERGS KOMMUN 5 222 700,00 900 000 6 122 700 5 803 000 580 300 0,00 6 383 300 1 160 600 260 600 6 963 600 1 740 900 840 900 7 543 900 2 321 200 1 421 200
NORDANSTIGS KOMMUN 8 559 900,00 1 700 000 10 259 900 9 511 000 951 100 0,00 10 462 100 1 902 200 202 200 11 413 200 2 853 300 1 153 300 12 364 300 3 804 400 2 104 400
NORDMALINGS KOMMUN 6 376 500,00 1 300 000 7 676 500 7 085 000 708 500 0,00 7 793 500 1 417 000 117 000 8 502 000 2 125 500 825 500 9 210 500 2 834 000 1 534 000
NORRKÖPINGS KOMMUN 113 603 760,00 21 000 000 134 603 760 126 226 400 12 622 640 0,00 138 849 040 25 245 280 4 245 280 151 471 680 37 867 920 16 867 920 164 094 320 50 490 560 29 490 560
NORRTÄLJE KOMMUN 52 802 100,00 0 52 802 100 58 669 000 5 866 900 5 866 900,00 64 535 900 11 733 800 11 733 800 70 402 800 17 600 700 17 600 700 76 269 700 23 467 600 23 467 600
NORSJÖ KOMMUN 3 758 400,00 800 000 4 558 400 4 176 000 417 600 0,00 4 593 600 835 200 35 200 5 011 200 1 252 800 452 800 5 428 800 1 670 400 870 400
NYBRO KOMMUN 17 742 600,00 3 600 000 21 342 600 19 714 000 1 971 400 0,00 21 685 400 3 942 800 342 800 23 656 800 5 914 200 2 314 200 25 628 200 7 885 600 4 285 600
NYKVARNS KOMMUN 9 172 800,00 1 600 000 10 772 800 10 192 000 1 019 200 0,00 11 211 200 2 038 400 438 400 12 230 400 3 057 600 1 457 600 13 249 600 4 076 800 2 476 800
NYKÖPINGS KOMMUN 48 157 200,00 0 48 157 200 53 508 000 5 350 800 5 350 800,00 58 858 800 10 701 600 10 701 600 64 209 600 16 052 400 16 052 400 69 560 400 21 403 200 21 403 200
NYNÄSHAMNS KOMMUN 24 750 000,00 4 600 000 29 350 000 27 500 000 2 750 000 0,00 30 250 000 5 500 000 900 000 33 000 000 8 250 000 3 650 000 35 750 000 11 000 000 6 400 000
NÄSSJÖ KOMMUN 27 405 900,00 6 000 000 33 405 900 30 451 000 3 045 100 0,00 33 496 100 6 090 200 90 200 36 541 200 9 135 300 3 135 300 39 586 300 12 180 400 6 180 400
OCKELBO KOMMUN 5 270 400,00 900 000 6 170 400 5 856 000 585 600 0,00 6 441 600 1 171 200 271 200 7 027 200 1 756 800 856 800 7 612 800 2 342 400 1 442 400
OLOFSTRÖMS KOMMUN 11 727 900,00 2 488 000 14 215 900 13 031 000 1 303 100 0,00 14 334 100 2 606 200 118 200 15 637 200 3 909 300 1 421 300 16 940 300 5 212 400 2 724 400
ORSA KOMMUN 6 130 800,00 1 000 000 7 130 800 6 812 000 681 200 0,00 7 493 200 1 362 400 362 400 8 174 400 2 043 600 1 043 600 8 855 600 2 724 800 1 724 800
ORUST KOMMUN 13 548 600,00 2 000 000 15 548 600 15 054 000 1 505 400 0,00 16 559 400 3 010 800 1 010 800 18 064 800 4 516 200 2 516 200 19 570 200 6 021 600 4 021 600
OSBY KOMMUN 11 545 200,00 2 500 000 14 045 200 12 828 000 1 282 800 0,00 14 110 800 2 565 600 65 600 15 393 600 3 848 400 1 348 400 16 676 400 5 131 200 2 631 200
OSKARSHAMNS KOMMUN 23 670 900,00 4 300 000 27 970 900 26 301 000 2 630 100 0,00 28 931 100 5 260 200 960 200 31 561 200 7 890 300 3 590 300 34 191 300 10 520 400 6 220 400
OVANÅKERS KOMMUN 10 322 100,00 2 700 000 13 022 100 11 469 000 1 146 900 0,00 12 615 900 2 293 800 0 13 762 800 3 440 700 740 700 14 909 700 4 587 600 1 887 600
OXELÖSUNDS KOMMUN 10 395 900,00 2 200 000 12 595 900 11 551 000 1 155 100 0,00 12 706 100 2 310 200 110 200 13 861 200 3 465 300 1 265 300 15 016 300 4 620 400 2 420 400
PAJALA KOMMUN 5 176 991,00 600 000 5 776 991 6 052 000 875 009 275 009,00 6 657 200 1 480 209 880 209 7 262 400 2 085 409 1 485 409 7 867 600 2 690 609 2 090 609
PARTILLE KOMMUN 33 584 400,00 0 33 584 400 37 316 000 3 731 600 3 731 600,00 41 047 600 7 463 200 7 463 200 44 779 200 11 194 800 11 194 800 48 510 800 14 926 400 14 926 400
PERSTORPS KOMMUN 6 604 200,00 0 6 604 200 7 338 000 733 800 733 800,00 8 071 800 1 467 600 1 467 600 8 805 600 2 201 400 2 201 400 9 539 400 2 935 200 2 935 200
PITEÅ KOMMUN 37 965 600,00 5 900 000 43 865 600 42 184 000 4 218 400 0,00 46 402 400 8 436 800 2 536 800 50 620 800 12 655 200 6 755 200 54 839 200 16 873 600 10 973 600
RAGUNDA KOMMUN 4 848 300,00 1 100 000 5 948 300 5 387 000 538 700 0,00 5 925 700 1 077 400 0 6 464 400 1 616 100 516 100 7 003 100 2 154 800 1 054 800
REGION GOTLAND 52 202 700,00 7 800 000 60 002 700 58 003 000 5 800 300 0,00 63 803 300 11 600 600 3 800 600 69 603 600 17 400 900 9 600 900 75 403 900 23 201 200 15 401 200
ROBERTSFORS KOMMUN 6 051 600,00 1 200 000 7 251 600 6 724 000 672 400 0,00 7 396 400 1 344 800 144 800 8 068 800 2 017 200 817 200 8 741 200 2 689 600 1 489 600
RONNEBY KOMMUN 25 398 900,00 5 100 000 30 498 900 28 221 000 2 822 100 0,00 31 043 100 5 644 200 544 200 33 865 200 8 466 300 3 366 300 36 687 300 11 288 400 6 188 400
RÄTTVIKS KOMMUN 10 230 154,00 1 900 000 12 130 154 10 748 000 517 846 0,00 11 822 800 1 592 646 0 12 897 600 2 667 446 767 446 13 972 400 3 742 246 1 842 246
SALA KOMMUN 19 732 500,00 3 800 000 23 532 500 21 925 000 2 192 500 0,00 24 117 500 4 385 000 585 000 26 310 000 6 577 500 2 777 500 28 502 500 8 770 000 4 970 000
SALEMS KOMMUN 4 384 213,00 0 4 384 213 16 750 000 12 365 787 12 365 787,00 18 425 000 14 040 787 14 040 787 20 100 000 15 715 787 15 715 787 21 775 000 17 390 787 17 390 787
SANDVIKENS KOMMUN 34 049 700,00 4 988 000 39 037 700 37 833 000 3 783 300 0,00 41 616 300 7 566 600 2 578 600 45 399 600 11 349 900 6 361 900 49 182 900 15 133 200 10 145 200
SIGTUNA KOMMUN 43 317 000,00 7 200 000 50 517 000 48 130 000 4 813 000 0,00 52 943 000 9 626 000 2 426 000 57 756 000 14 439 000 7 239 000 62 569 000 19 252 000 12 052 000
SIMRISHAMNS KOMMUN 17 158 500,00 3 500 000 20 658 500 19 065 000 1 906 500 0,00 20 971 500 3 813 000 313 000 22 878 000 5 719 500 2 219 500 24 784 500 7 626 000 4 126 000
SJÖBO KOMMUN 16 573 500,00 3 500 000 20 073 500 18 415 000 1 841 500 0,00 20 256 500 3 683 000 183 000 22 098 000 5 524 500 2 024 500 23 939 500 7 366 000 3 866 000
SKARA KOMMUN 16 839 900,00 3 288 000 20 127 900 18 711 000 1 871 100 0,00 20 582 100 3 742 200 454 200 22 453 200 5 613 300 2 325 300 24 324 300 7 484 400 4 196 400
SKELLEFTEÅ KOMMUN 64 821 600,00 9 888 000 74 709 600 72 024 000 7 202 400 0,00 79 226 400 14 404 800 4 516 800 86 428 800 21 607 200 11 719 200 93 631 200 28 809 600 18 921 600
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 3 987 900,00 700 000 4 687 900 4 431 000 443 100 0,00 4 874 100 886 200 186 200 5 317 200 1 329 300 629 300 5 760 300 1 772 400 1 072 400
SKURUPS KOMMUN 13 650 300,00 2 400 000 16 050 300 15 167 000 1 516 700 0,00 16 683 700 3 033 400 633 400 18 200 400 4 550 100 2 150 100 19 717 100 6 066 800 3 666 800
SKÖVDE KOMMUN 48 199 500,00 0 48 199 500 53 555 000 5 355 500 5 355 500,00 58 910 500 10 711 000 10 711 000 64 266 000 16 066 500 16 066 500 69 621 500 21 422 000 21 422 000
SMEDJEBACKENS KOMMUN 9 640 800,00 1 800 000 11 440 800 10 712 000 1 071 200 0,00 11 783 200 2 142 400 342 400 12 854 400 3 213 600 1 413 600 13 925 600 4 284 800 2 484 800
SOLLEFTEÅ KOMMUN 17 798 400,00 4 200 000 21 998 400 19 776 000 1 977 600 0,00 21 753 600 3 955 200 0 23 731 200 5 932 800 1 732 800 25 708 800 7 910 400 3 710 400
SOLLENTUNA KOMMUN 63 225 900,00 0 63 225 900 70 251 000 7 025 100 7 025 100,00 77 276 100 14 050 200 14 050 200 84 301 200 21 075 300 21 075 300 91 326 300 28 100 400 28 100 400
SOLNA STAD 66 636 900,00 0 66 636 900 74 041 000 7 404 100 7 404 100,00 81 445 100 14 808 200 14 808 200 88 849 200 22 212 300 22 212 300 96 253 300 29 616 400 29 616 400
SORSELE KOMMUN 2 264 400,00 700 000 2 964 400 2 516 000 251 600 0,00 2 767 600 503 200 0 3 019 200 754 800 54 800 3 270 800 1 006 400 306 400
SOTENÄS KOMMUN 8 105 400,00 1 900 000 10 005 400 9 006 000 900 600 0,00 9 906 600 1 801 200 0 10 807 200 2 701 800 801 800 11 707 800 3 602 400 1 702 400
STAFFANSTORPS KOMMUN 20 694 600,00 2 700 000 23 394 600 22 994 000 2 299 400 0,00 25 293 400 4 598 800 1 898 800 27 592 800 6 898 200 4 198 200 29 892 200 9 197 600 6 497 600
STENUNGSUNDS KOMMUN 22 747 500,00 4 500 000 27 247 500 25 275 000 2 527 500 0,00 27 802 500 5 055 000 555 000 30 330 000 7 582 500 3 082 500 32 857 500 10 110 000 5 610 000
STORFORS KOMMUN 3 695 400,00 700 000 4 395 400 4 106 000 410 600 0,00 4 516 600 821 200 121 200 4 927 200 1 231 800 531 800 5 337 800 1 642 400 942 400
STORUMANS KOMMUN 5 359 500,00 1 300 000 6 659 500 5 955 000 595 500 0,00 6 550 500 1 191 000 0 7 146 000 1 786 500 486 500 7 741 500 2 382 000 1 082 000
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STRÄNGNÄS KOMMUN 30 490 200,00 5 900 000 36 390 200 33 878 000 3 387 800 0,00 37 265 800 6 775 600 875 600 40 653 600 10 163 400 4 263 400 44 041 400 13 551 200 7 651 200
STRÖMSTADS KOMMUN 11 424 600,00 1 900 000 13 324 600 12 694 000 1 269 400 0,00 13 963 400 2 538 800 638 800 15 232 800 3 808 200 1 908 200 16 502 200 5 077 600 3 177 600
STRÖMSUNDS KOMMUN 10 540 800,00 2 200 000 12 740 800 11 712 000 1 171 200 0,00 12 883 200 2 342 400 142 400 14 054 400 3 513 600 1 313 600 15 225 600 4 684 800 2 484 800
SUNDBYBERGS STAD 41 499 000,00 0 41 499 000 46 110 000 4 611 000 4 611 000,00 50 721 000 9 222 000 9 222 000 55 332 000 13 833 000 13 833 000 59 943 000 18 444 000 18 444 000
SUNNE KOMMUN 12 082 500,00 2 288 000 14 370 500 13 425 000 1 342 500 0,00 14 767 500 2 685 000 397 000 16 110 000 4 027 500 1 739 500 17 452 500 5 370 000 3 082 000
SURAHAMMARS KOMMUN 8 926 200,00 2 200 000 11 126 200 9 918 000 991 800 0,00 10 909 800 1 983 600 0 11 901 600 2 975 400 775 400 12 893 400 3 967 200 1 767 200
SVALÖVS KOMMUN 4 950 835,00 0 4 950 835 14 268 000 9 317 165 9 317 165,00 15 694 800 10 743 965 10 743 965 17 121 600 12 170 765 12 170 765 18 548 400 13 597 565 13 597 565
SVEDALA KOMMUN 18 415 800,00 2 600 000 21 015 800 20 462 000 2 046 200 0,00 22 508 200 4 092 400 1 492 400 24 554 400 6 138 600 3 538 600 26 600 600 8 184 800 5 584 800
SVENLJUNGA KOMMUN 9 455 400,00 2 000 000 11 455 400 10 506 000 1 050 600 0,00 11 556 600 2 101 200 101 200 12 607 200 3 151 800 1 151 800 13 657 800 4 202 400 2 202 400
SÄFFLE KOMMUN 13 800 600,00 3 288 000 17 088 600 15 334 000 1 533 400 0,00 16 867 400 3 066 800 0 18 400 800 4 600 200 1 312 200 19 934 200 6 133 600 2 845 600
SÄTERS KOMMUN 9 977 400,00 1 788 000 11 765 400 11 086 000 1 108 600 0,00 12 194 600 2 217 200 429 200 13 303 200 3 325 800 1 537 800 14 411 800 4 434 400 2 646 400
SÄVSJÖ KOMMUN 9 990 000,00 2 000 000 11 990 000 11 100 000 1 110 000 0,00 12 210 000 2 220 000 220 000 13 320 000 3 330 000 1 330 000 14 430 000 4 440 000 2 440 000
SÖDERHAMNS KOMMUN 22 910 400,00 5 000 000 27 910 400 25 456 000 2 545 600 0,00 28 001 600 5 091 200 91 200 30 547 200 7 636 800 2 636 800 33 092 800 10 182 400 5 182 400
SÖDERKÖPINGS KOMMUN 12 961 800,00 2 400 000 15 361 800 14 402 000 1 440 200 0,00 15 842 200 2 880 400 480 400 17 282 400 4 320 600 1 920 600 18 722 600 5 760 800 3 360 800
SÖDERTÄLJE KOMMUN 82 609 200,00 0 82 609 200 91 788 000 9 178 800 9 178 800,00 100 966 800 18 357 600 18 357 600 110 145 600 27 536 400 27 536 400 119 324 400 36 715 200 36 715 200
SÖLVESBORGS KOMMUN 15 444 000,00 3 000 000 18 444 000 17 160 000 1 716 000 0,00 18 876 000 3 432 000 432 000 20 592 000 5 148 000 2 148 000 22 308 000 6 864 000 3 864 000
TANUMS KOMMUN 11 111 400,00 1 700 000 12 811 400 12 346 000 1 234 600 0,00 13 580 600 2 469 200 769 200 14 815 200 3 703 800 2 003 800 16 049 800 4 938 400 3 238 400
TIBRO KOMMUN 9 777 600,00 0 9 777 600 10 864 000 1 086 400 1 086 400,00 11 950 400 2 172 800 2 172 800 13 036 800 3 259 200 3 259 200 14 123 200 4 345 600 4 345 600
TIDAHOLMS KOMMUN 6 359 589,00 0 6 359 589 12 846 000 6 486 411 6 486 411,00 14 130 600 7 771 011 7 771 011 15 415 200 9 055 611 9 055 611 16 699 800 10 340 211 10 340 211
TIERPS KOMMUN 18 220 500,00 3 388 000 21 608 500 20 245 000 2 024 500 0,00 22 269 500 4 049 000 661 000 24 294 000 6 073 500 2 685 500 26 318 500 8 098 000 4 710 000
TIMRÅ KOMMUN 16 222 500,00 3 400 000 19 622 500 18 025 000 1 802 500 0,00 19 827 500 3 605 000 205 000 21 630 000 5 407 500 2 007 500 23 432 500 7 210 000 3 810 000
TINGSRYDS KOMMUN 10 978 200,00 2 500 000 13 478 200 12 198 000 1 219 800 0,00 13 417 800 2 439 600 0 14 637 600 3 659 400 1 159 400 15 857 400 4 879 200 2 379 200
TJÖRNS KOMMUN 13 783 500,00 2 188 000 15 971 500 15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000 875 000 18 378 000 4 594 500 2 406 500 19 909 500 6 126 000 3 938 000
TOMELILLA KOMMUN 11 706 300,00 2 200 000 13 906 300 13 007 000 1 300 700 0,00 14 307 700 2 601 400 401 400 15 608 400 3 902 100 1 702 100 16 909 100 5 202 800 3 002 800
TORSBY KOMMUN 10 792 800,00 2 500 000 13 292 800 11 992 000 1 199 200 0,00 13 191 200 2 398 400 0 14 390 400 3 597 600 1 097 600 15 589 600 4 796 800 2 296 800
TORSÅS KOMMUN 5 601 437,00 1 500 000 7 101 437 7 125 000 1 523 563 23 563,00 7 837 500 2 236 063 736 063 8 550 000 2 948 563 1 448 563 9 262 500 3 661 063 2 161 063
TRANEMO KOMMUN 10 476 000,00 2 400 000 12 876 000 11 640 000 1 164 000 0,00 12 804 000 2 328 000 0 13 968 000 3 492 000 1 092 000 15 132 000 4 656 000 2 256 000
TRANÅS KOMMUN 16 574 400,00 3 700 000 20 274 400 18 416 000 1 841 600 0,00 20 257 600 3 683 200 0 22 099 200 5 524 800 1 824 800 23 940 800 7 366 400 3 666 400
TRELLEBORGS KOMMUN 39 023 100,00 7 400 000 46 423 100 43 359 000 4 335 900 0,00 47 694 900 8 671 800 1 271 800 52 030 800 13 007 700 5 607 700 56 366 700 17 343 600 9 943 600
TROLLHÄTTANS STAD 51 236 100,00 6 688 000 57 924 100 56 929 000 5 692 900 0,00 62 621 900 11 385 800 4 697 800 68 314 800 17 078 700 10 390 700 74 007 700 22 771 600 16 083 600
TROSA KOMMUN 10 677 600,00 2 200 000 12 877 600 11 864 000 1 186 400 0,00 13 050 400 2 372 800 172 800 14 236 800 3 559 200 1 359 200 15 423 200 4 745 600 2 545 600
TYRESÖ KOMMUN 41 559 300,00 0 41 559 300 46 177 000 4 617 700 4 617 700,00 50 794 700 9 235 400 9 235 400 55 412 400 13 853 100 13 853 100 60 030 100 18 470 800 18 470 800
TÖREBODA KOMMUN 8 164 800,00 1 600 000 9 764 800 9 072 000 907 200 0,00 9 979 200 1 814 400 214 400 10 886 400 2 721 600 1 121 600 11 793 600 3 628 800 2 028 800
UDDEVALLA KOMMUN 48 165 300,00 6 188 000 54 353 300 53 517 000 5 351 700 0,00 58 868 700 10 703 400 4 515 400 64 220 400 16 055 100 9 867 100 69 572 100 21 406 800 15 218 800
ULRICEHAMNS KOMMUN 20 919 600,00 3 888 000 24 807 600 23 244 000 2 324 400 0,00 25 568 400 4 648 800 760 800 27 892 800 6 973 200 3 085 200 30 217 200 9 297 600 5 409 600
UMEÅ KOMMUN 102 321 360,00 12 000 000 114 321 360 113 690 400 11 369 040 0,00 125 059 440 22 738 080 10 738 080 136 428 480 34 107 120 22 107 120 147 797 520 45 476 160 33 476 160
UPPLANDS-BRO KOMMUN 22 758 300,00 3 500 000 26 258 300 25 287 000 2 528 700 0,00 27 815 700 5 057 400 1 557 400 30 344 400 7 586 100 4 086 100 32 873 100 10 114 800 6 614 800
UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN 37 634 400,00 0 37 634 400 41 816 000 4 181 600 4 181 600,00 45 997 600 8 363 200 8 363 200 50 179 200 12 544 800 12 544 800 54 360 800 16 726 400 16 726 400
UPPSALA KOMMUN 168 061 860,00 0 168 061 860 186 735 400 18 673 540 18 673 540,00 205 408 940 37 347 080 37 347 080 224 082 480 56 020 620 56 020 620 242 756 020 74 694 160 74 694 160
UPPVIDINGE KOMMUN 8 299 800,00 1 600 000 9 899 800 9 222 000 922 200 0,00 10 144 200 1 844 400 244 400 11 066 400 2 766 600 1 166 600 11 988 600 3 688 800 2 088 800
VADSTENA KOMMUN 6 653 700,00 1 100 000 7 753 700 7 393 000 739 300 0,00 8 132 300 1 478 600 378 600 8 871 600 2 217 900 1 117 900 9 610 900 2 957 200 1 857 200
VAGGERYDS KOMMUN 12 034 800,00 2 500 000 14 534 800 13 372 000 1 337 200 0,00 14 709 200 2 674 400 174 400 16 046 400 4 011 600 1 511 600 17 383 600 5 348 800 2 848 800
VALDEMARSVIKS KOMMUN 6 891 300,00 1 288 000 8 179 300 7 657 000 765 700 0,00 8 422 700 1 531 400 243 400 9 188 400 2 297 100 1 009 100 9 954 100 3 062 800 1 774 800
VALLENTUNA KOMMUN 28 772 100,00 0 28 772 100 31 969 000 3 196 900 3 196 900,00 35 165 900 6 393 800 6 393 800 38 362 800 9 590 700 9 590 700 41 559 700 12 787 600 12 787 600
VANSBRO KOMMUN 6 024 600,00 1 188 000 7 212 600 6 694 000 669 400 0,00 7 363 400 1 338 800 150 800 8 032 800 2 008 200 820 200 8 702 200 2 677 600 1 489 600
VARA KOMMUN 14 037 300,00 0 14 037 300 15 597 000 1 559 700 1 559 700,00 17 156 700 3 119 400 3 119 400 18 716 400 4 679 100 4 679 100 20 276 100 6 238 800 6 238 800
VARBERGS KOMMUN 54 379 800,00 6 400 000 60 779 800 60 422 000 6 042 200 0,00 66 464 200 12 084 400 5 684 400 72 506 400 18 126 600 11 726 600 78 548 600 24 168 800 17 768 800
VAXHOLMS STAD 7 622 555,00 2 000 000 9 622 555 12 003 000 4 380 445 2 380 445,00 13 203 300 5 580 745 3 580 745 14 403 600 6 781 045 4 781 045 15 603 900 7 981 345 5 981 345
VETLANDA KOMMUN 23 982 300,00 4 700 000 28 682 300 26 647 000 2 664 700 0,00 29 311 700 5 329 400 629 400 31 976 400 7 994 100 3 294 100 34 641 100 10 658 800 5 958 800
VILHELMINA KOMMUN 6 124 500,00 1 200 000 7 324 500 6 805 000 680 500 0,00 7 485 500 1 361 000 161 000 8 166 000 2 041 500 841 500 8 846 500 2 722 000 1 522 000
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VIMMERBY KOMMUN 13 767 300,00 2 700 000 16 467 300 15 297 000 1 529 700 0,00 16 826 700 3 059 400 359 400 18 356 400 4 589 100 1 889 100 19 886 100 6 118 800 3 418 800
VINDELNS KOMMUN 4 844 700,00 1 188 000 6 032 700 5 383 000 538 300 0,00 5 921 300 1 076 600 0 6 459 600 1 614 900 426 900 6 997 900 2 153 200 965 200
VINGÅKERS KOMMUN 8 027 100,00 1 600 000 9 627 100 8 919 000 891 900 0,00 9 810 900 1 783 800 183 800 10 702 800 2 675 700 1 075 700 11 594 700 3 567 600 1 967 600
VÅRGÅRDA KOMMUN 9 980 100,00 1 500 000 11 480 100 11 089 000 1 108 900 0,00 12 197 900 2 217 800 717 800 13 306 800 3 326 700 1 826 700 14 415 700 4 435 600 2 935 600
VÄNERSBORGS KOMMUN 34 101 000,00 4 700 000 38 801 000 37 890 000 3 789 000 0,00 41 679 000 7 578 000 2 878 000 45 468 000 11 367 000 6 667 000 49 257 000 15 156 000 10 456 000
VÄNNÄS KOMMUN 7 754 400,00 1 700 000 9 454 400 8 616 000 861 600 0,00 9 477 600 1 723 200 23 200 10 339 200 2 584 800 884 800 11 200 800 3 446 400 1 746 400
VÄRMDÖ KOMMUN 37 800 000,00 0 37 800 000 42 000 000 4 200 000 4 200 000,00 46 200 000 8 400 000 8 400 000 50 400 000 12 600 000 12 600 000 54 600 000 16 800 000 16 800 000
VÄRNAMO KOMMUN 20 427 324,00 0 20 427 324 34 560 000 14 132 676 14 132 676,00 38 016 000 17 588 676 17 588 676 41 472 000 21 044 676 21 044 676 44 928 000 24 500 676 24 500 676
VÄSTERVIKS KOMMUN 32 444 100,00 5 400 000 37 844 100 36 049 000 3 604 900 0,00 39 653 900 7 209 800 1 809 800 43 258 800 10 814 700 5 414 700 46 863 700 14 419 600 9 019 600
VÄXJÖ KOMMUN 99 034 963,00 14 100 000 113 134 963 86 970 000 0 0,00 95 667 000 0 0 104 364 000 5 329 037 0 113 061 000 14 026 037 0 -73 963
YDRE KOMMUN 3 294 000,00 900 000 4 194 000 3 660 000 366 000 0,00 4 026 000 732 000 0 4 392 000 1 098 000 198 000 4 758 000 1 464 000 564 000
YSTADS KOMMUN 25 893 900,00 5 300 000 31 193 900 28 771 000 2 877 100 0,00 31 648 100 5 754 200 454 200 34 525 200 8 631 300 3 331 300 37 402 300 11 508 400 6 208 400
ÅMÅLS KOMMUN 11 093 400,00 0 11 093 400 12 326 000 1 232 600 1 232 600,00 13 558 600 2 465 200 2 465 200 14 791 200 3 697 800 3 697 800 16 023 800 4 930 400 4 930 400
ÅNGE KOMMUN 8 545 500,00 2 188 000 10 733 500 9 495 000 949 500 0,00 10 444 500 1 899 000 0 11 394 000 2 848 500 660 500 12 343 500 3 798 000 1 610 000
ÅRE KOMMUN 9 499 500,00 600 000 10 099 500 10 555 000 1 055 500 455 500,00 11 610 500 2 111 000 1 511 000 12 666 000 3 166 500 2 566 500 13 721 500 4 222 000 3 622 000
ÅRJÄNGS KOMMUN 8 823 600,00 600 000 9 423 600 9 804 000 980 400 380 400,00 10 784 400 1 960 800 1 360 800 11 764 800 2 941 200 2 341 200 12 745 200 3 921 600 3 321 600
ÅSELE KOMMUN 2 138 425,00 700 000 2 838 425 2 794 000 655 575 0,00 3 073 400 934 975 234 975 3 352 800 1 214 375 514 375 3 632 200 1 493 775 793 775
ÅSTORPS KOMMUN 14 245 200,00 2 200 000 16 445 200 15 828 000 1 582 800 0,00 17 410 800 3 165 600 965 600 18 993 600 4 748 400 2 548 400 20 576 400 6 331 200 4 131 200
ÅTVIDABERGS KOMMUN 10 383 300,00 2 100 000 12 483 300 11 537 000 1 153 700 0,00 12 690 700 2 307 400 207 400 13 844 400 3 461 100 1 361 100 14 998 100 4 614 800 2 514 800
ÄLMHULTS KOMMUN 14 317 200,00 2 900 000 17 217 200 15 908 000 1 590 800 0,00 17 498 800 3 181 600 281 600 19 089 600 4 772 400 1 872 400 20 680 400 6 363 200 3 463 200
ÄLVDALENS KOMMUN 6 346 800,00 1 400 000 7 746 800 7 052 000 705 200 0,00 7 757 200 1 410 400 10 400 8 462 400 2 115 600 715 600 9 167 600 2 820 800 1 420 800
ÄLVKARLEBY KOMMUN 8 363 700,00 1 588 000 9 951 700 9 293 000 929 300 0,00 10 222 300 1 858 600 270 600 11 151 600 2 787 900 1 199 900 12 080 900 3 717 200 2 129 200
ÄLVSBYNS KOMMUN 7 353 900,00 1 700 000 9 053 900 8 171 000 817 100 0,00 8 988 100 1 634 200 0 9 805 200 2 451 300 751 300 10 622 300 3 268 400 1 568 400
ÄNGELHOLMS KOMMUN 36 206 100,00 5 300 000 41 506 100 40 229 000 4 022 900 0,00 44 251 900 8 045 800 2 745 800 48 274 800 12 068 700 6 768 700 52 297 700 16 091 600 10 791 600
ÖCKERÖ KOMMUN 11 630 700,00 2 000 000 13 630 700 12 923 000 1 292 300 0,00 14 215 300 2 584 600 584 600 15 507 600 3 876 900 1 876 900 16 799 900 5 169 200 3 169 200
ÖDESHÖGS KOMMUN 4 716 000,00 900 000 5 616 000 5 240 000 524 000 0,00 5 764 000 1 048 000 148 000 6 288 000 1 572 000 672 000 6 812 000 2 096 000 1 196 000
ÖREBRO KOMMUN 118 884 960,00 14 188 000 133 072 960 132 094 400 13 209 440 0,00 145 303 840 26 418 880 12 230 880 158 513 280 39 628 320 25 440 320 171 722 720 52 837 760 38 649 760
ÖRKELLJUNGA KOMMUN 8 759 700,00 1 800 000 10 559 700 9 733 000 973 300 0,00 10 706 300 1 946 600 146 600 11 679 600 2 919 900 1 119 900 12 652 900 3 893 200 2 093 200
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 49 723 200,00 10 600 000 60 323 200 55 248 000 5 524 800 0,00 60 772 800 11 049 600 449 600 66 297 600 16 574 400 5 974 400 71 822 400 22 099 200 11 499 200
ÖSTHAMMARS KOMMUN 19 734 300,00 3 800 000 23 534 300 21 927 000 2 192 700 0,00 24 119 700 4 385 400 585 400 26 312 400 6 578 100 2 778 100 28 505 100 8 770 800 4 970 800
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 12 691 800,00 2 400 000 15 091 800 14 102 000 1 410 200 0,00 15 512 200 2 820 400 420 400 16 922 400 4 230 600 1 830 600 18 332 600 5 640 800 3 240 800
ÖVERKALIX KOMMUN 3 068 100,00 800 000 3 868 100 3 409 000 340 900 0,00 3 749 900 681 800 0 4 090 800 1 022 700 222 700 4 431 700 1 363 600 563 600
ÖVERTORNEÅ KOMMUN 4 142 700,00 888 000 5 030 700 4 603 000 460 300 0,00 5 063 300 920 600 32 600 5 523 600 1 380 900 492 900 5 983 900 1 841 200 953 200
REGION BLEKINGE 6 467 806,00 0 6 467 806 31 921 200 25 453 394 25 453 394,00 35 113 320 28 645 514 28 645 514 38 305 440 31 837 634 31 837 634 41 497 560 35 029 754 35 029 754
REGION KALMARLÄN 9 817 840,00 0 9 817 840 49 089 200 39 271 360 39 271 360,00 53 998 120 44 180 280 44 180 280 58 907 040 49 089 200 49 089 200 63 815 960 53 998 120 53 998 120
REGION DALARNA 50 585 040,00 0 50 585 040 56 205 600 5 620 560 5 620 560,00 61 826 160 11 241 120 11 241 120 67 446 720 16 861 680 16 861 680 73 067 280 22 482 240 22 482 240
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 17 805 452,00 0 17 805 452 26 162 000 8 356 548 8 356 548,00 28 778 200 10 972 748 10 972 748 31 394 400 13 588 948 13 588 948 34 010 600 16 205 148 16 205 148
REGION SÖRMLAND 50 519 880,00 16 688 000 67 207 880 56 133 200 5 613 320 0,00 61 746 520 11 226 640 0 67 359 840 16 839 960 151 960 72 973 160 22 453 280 5 765 280
REGION UPPSALA 17 435 306,00 12 488 000 29 923 306 76 742 600 59 307 294 46 819 294,00 84 416 860 66 981 554 54 493 554 92 091 120 74 655 814 62 167 814 99 765 380 82 330 074 69 842 074
REGION VÄRMLAND 49 444 380,00 11 500 000 60 944 380 54 938 200 5 493 820 0,00 60 432 020 10 987 640 0 65 925 840 16 481 460 4 981 460 71 419 660 21 975 280 10 475 280
REGION ÖREBRO LÄN 51 867 000,00 17 000 000 68 867 000 57 630 000 5 763 000 0,00 63 393 000 11 526 000 0 69 156 000 17 289 000 289 000 74 919 000 23 052 000 6 052 000
REGION GÄVLEBORG 12 084 730,00 24 300 000 36 384 730 57 476 400 45 391 670 21 091 670,00 63 224 040 51 139 310 26 839 310 68 971 680 56 886 950 32 586 950 74 719 320 62 634 590 38 334 590
REGION KRONOBERG 34 446 420,00 0 34 446 420 38 273 800 3 827 380 3 827 380,00 42 101 180 7 654 760 7 654 760 45 928 560 11 482 140 11 482 140 49 755 940 15 309 520 15 309 520
REGION NORRBOTTEN 10 405 465,00 9 700 000 20 105 465 50 018 600 39 613 135 29 913 135,00 55 020 460 44 614 995 34 914 995 60 022 320 49 616 855 39 916 855 65 024 180 54 618 715 44 918 715
REGION VÄSTERBOTTEN 48 627 720,00 0 48 627 720 54 030 800 5 403 080 5 403 080,00 59 433 880 10 806 160 10 806 160 64 836 960 16 209 240 16 209 240 70 240 040 21 612 320 21 612 320
REGION VÄSTMANLAND 47 106 540,00 10 088 000 57 194 540 52 340 600 5 234 060 0,00 57 574 660 10 468 120 380 120 62 808 720 15 702 180 5 614 180 68 042 780 20 936 240 10 848 240
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§230 

Indexuppräkning av Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbunds taxa gällande 
myndighetsutövning 2021 

2020/223 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Anta räddningstjänstförbundets myndighetstaxa som ska gälla från 
och med 2021-01-01 

2. Räddningstjänstförbundet för varje kalenderår får besluta om att 
justera taxan med SKRs oktoberpublicering av prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund utför de flesta uppgifter 
som åligger medlemskommunerna enligt lagen om skydd mot 
olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. För de 
delar som utgör myndighetsutövning ska medlemskommunerna 
anta taxor gällande myndighetsutövningen.  

Den nu gällande taxan behöver revideras då ett av de använda 
indexen publiceras så sent på året att taxan inte blir klar till 
årsskiftet. Indexen KPI och AKI kommer att ersättas med 
prisindex för kommunalverksamhet, PKV. Gällande taxa för 2020 
har räknats upp med PKV och ger en taxa som avses börja gälla 
från 2021-01-01. 

Underlag och förslag till taxa finns beskrivet i bilaga Förslag till 
taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 218 den 15 oktober 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-28 
Direktionens beslut ang indexuppräkning av Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbunds taxa gällande myndighetsutövning, 
2020-08-26 §55  
Förslag till taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Magne Hallberg (KD) och Martin Johansson (SD) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§218 
 
Indexuppräkning av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds taxa 
gällande myndighetsutövning 2021 
 
2020/223 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 
1. Anta räddningstjänstförbundets myndighetstaxa som ska gälla från och med 

2021-01-01 
2. Räddningstjänstförbundet för varje kalenderår får besluta om att justera taxan 

med SKRs oktoberpublicering av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund utför de flesta uppgifter som åligger 
medlemskommunerna enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om 
brandfarliga och explosiva varor. För de delar som utgör myndighetsutövning ska 
medlemskommunerna anta taxor gällande myndighetsutövningen.  

Den nu gällande taxan behöver revideras då ett av de använda indexen publiceras så 
sent på året att taxan inte blir klar till årsskiftet. Indexen KPI och AKI kommer att 
ersättas med prisindex för kommunalverksamhet, PKV. Gällande taxa för 2020 har 
räknats upp med PKV och ger en taxa som avses börja gälla från 2021-01-01. 

Underlag och förslag till taxa finns beskrivet i bilaga Förslag till taxa för tillsyn 
enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-28 
Direktionens beslut ang indexuppräkning av Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbunds taxa gällande myndighetsutövning, 2020-08-26 §55  
Förslag till taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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Tjänsteutlåtande - Indexuppräkning av Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbunds taxa gällande 
myndighetsutövning 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att 

1. Anta räddningstjänstförbundets myndighetstaxa som ska gälla från 
och med 2021-01-01 

2. Räddningstjänstförbundet för varje kalenderår får besluta om att 
justera taxan med SKRs oktoberpublicering av prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund utför de flesta uppgifter som 
åligger medlemskommunerna enligt lagen om skydd mot olyckor och 
lagen om brandfarliga och explosiva varor. För de delar som utgör 
myndighetsutövning ska medlemskommunerna anta taxor gällande 
myndighetsutövningen.  

Den nu gällande taxan behöver revideras då ett av de använda indexen 
publiceras så sent på året att taxan inte blir klar till årsskiftet. Indexen 
KPI och AKI kommer att ersättas med prisindex för 
kommunalverksamhet, PKV. Gällande taxa för 2020 har räknats upp med 
PKV och ger en taxa som avses börja gälla från 2021-01-01. 

Underlag och förslag till taxa finns beskrivet i bilaga Förslag till taxa för 
tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
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2020-09-28 Dnr 2020/223-170 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

Bilagor 
Direktionens beslut ang indexuppräkning av Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbunds taxa gällande myndighetsutövning, 2020-08-26 
§55  

Förslag till taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och 
Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Beslutet skickas till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

 
Evike Sandor 
Tf Kommunchef 
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 Datum Beteckning 
 2020-08-18 2020-000299 

  
 
Direktionen 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

  
 
 
Förslag till taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Förslag till beslut 
Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund föreslår att 
ägarkommunernas kommunfullmäktige beslutar: 
 
- att anta räddningstjänstförbundets myndighetstaxa som skall gälla from 

2021-01-01. 
 
- att räddningstjänstförbundet för varje kalenderår får besluta om att justera taxan 

med SKR´s oktoberpublicering av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
 

Bakgrund 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund utför de flesta uppgifter som åligger 
medlemskommunerna enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om 
brandfarliga och explosiva varor. För de delar som utgör myndighetsutövning 
skall medlemskommunerna anta taxorna gällande myndighetsutövningen. 
Indexuppräkning får delegeras till räddningstjänstförbundet. 
 
Den nu gällande taxan behöver revideras då ett av de använda indexen publiceras 
så sent på året att taxan ej blir klar till årsskiftet. Därför ersätts indexen KPI och 
AKI med prisindexet för kommunalverksamhet, PKV. Gällande taxa för 2020 har 
räknats upp med PKV och ger en taxa som avses börja gälla från 2021-01-01. 
 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ”Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds taxa gällande 
myndighetsutövning” 
 
 
Lars Strandh 
Förebyggandechef 
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Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds taxa gällande 
myndighetsutövning 
 
 
Denna taxa reglerar avgifter för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE), samt avgifter för utfärdande av tillstånd för 
hantering av brandfarliga och explosiva varor enligt LBE. 
 
Förbundsdirektören får besluta om att avgift enligt denna taxa kan nedsättas eller 
efterskänkas då särskilda skäl föreligger. 
 
Tjänsterna i denna taxa är myndighetsutövning och moms faktureras därmed ej. 
 
 
 
1 Avgift för tillsyn 
 
 Grundavgiften för tillsyn enligt LSO och LBE utgörs av 2 080 kr. 

Timtaxan utgörs av 930 kr/timme. 
 

 I grundavgiften inkluderas en timmes besök på plats. Tid därutöver debiteras per 
halvtimme. 
 

 Vid samordnad tillsyn enligt LSO och LBE ökas grundavgiften med 1× timtaxan. 
 

 Där efterbesiktning skall utföras debiteras bedömd tid för denna samtidigt med 
tillsynen. Behövs ytterligare efterbesiktningar debiteras dessa var för sig per 
halvtimme. 
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2 Avgift för tillstånd 
 
Tillståndsavgiften beräknas genom att grundbeloppet multipliceras med faktorn för aktuellt 
ärende. Grundbelopp: 930 kr 

 
Brandfarliga varor Faktor 
Mindre anläggningar: gasol och dylikt, en cistern. 
Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 
och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras timtid löpande 

6 
 

Medelstor anläggning för t.ex förvaring och/eller försäljning ur 
cisterner. 
Gäller t.ex. bensinstationer. 
Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 
och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras timtid löpande 

13 
 
 
 

Medelstor anläggning 
Gäller t.ex. transportdepåer, kraftvärmeverk 
Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 
och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras timtid löpande 

15 

Stor anläggning 
Gäller t.ex. större företag som har ramavtal 
Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 
och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras timtid löpande 

20 

Övrigt: 
Förändring av gällande tillstånd, ägarbyte eller mindre komplettering 
Avslag på ansökan 

 
3 

1,5 
Speciella fall: 
För speciella ärenden så som transporter i rörledningar liksom 
förhandsbesked, mer komplexa ärenden som kräver stor arbetsinsats och 
avsyning utöver den som inte ingår i den normala tillståndshanteringen 
debiteras timtid löpande 

 
timtid 

 
Explosiva varor Faktor 
Hantering explosiv vara ej förråd: 
Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 
debiteras löpande 

3 

Hantering explosiv vara för hobbyverksamhet upp till 3 kg: 
Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 
och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras löpande 

2 

Hantering explosiv vara (mindre stöldbegärliga) upp till 100 kg: 
Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 
och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras löpande 

3 

Hantering explosiv vara (stöldbegärliga, mycket stöldbegärliga) upp till 
100 kg: 
Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 
och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras löpande 

6 

Hantering explosiv vara över 100 kg: 
Vid ej komplett ansökan som innebär avsevärd utsträckt handläggningstid 
och/eller mer än ett avsyningsbesök debiteras löpande 

11 

Byte av föreståndare: 
Explosiva varor 

 
3 
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3 Indexering 
 

 Taxan revideras årligen i enlighet med SKL´s prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som publiceras vid SKL´s skatteprognos i 
oktober månad året innan ny taxa tillämpas. Justeringen görs med det index som gäller 
för det avgiftsår som justeringen avser. 
 

 Tillsynens grundavgift och timtaxa samt tillståndens grundbelopp avrundas till 
närmsta 10-tal kronor. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§231 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 2 2020 

2020/249 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antecknar till 
protokollet att information om rapporten lämnats. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på 
annat sätt berör barn 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 2 2020 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 14 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Kontaktperson enligt LSS, beslutsdatum 2018-12-28 
(beslutet verkställt men verkställigheten avbröts 2019-05-
01) 

- Kontaktperson enligt SoL, beslutsdatum 2019-10-28 
- Kontaktfamilj enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-18 
- Kontaktfamilj enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-19 
- Hemtjänst enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-26 
- 9 beslut om dagverksamhet/sysselsättning enligt SoL, där 

besluten verkställts men verkställigheten avbrutits 2020-03-
12. 

Kommunen hade även ett ärende att rapportera in som gällde 
särskilt boende för äldre enligt SoL, där ärendet avslutats av 
annan anledning. 

Fördelning för kön: 4 man, 11 kvinna. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 219 den 15 oktober 2020 
Socialnämnden, § 193 den 23 september 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från socialförvaltning, 2020-09-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§219 
 
Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg kvartal 2 2020 
 
2020/249 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå att 
kommunfullmäktige antecknar till protokollet att information om rapporten lämnats. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn 
 
Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 2 2020 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS. 
Kommunen hade 14 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde följande: 

- Kontaktperson enligt LSS, beslutsdatum 2018-12-28 (beslutet verkställt men 
verkställigheten avbröts 2019-05-01) 

- Kontaktperson enligt SoL, beslutsdatum 2019-10-28 
- Kontaktfamilj enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-18 
- Kontaktfamilj enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-19 
- Hemtjänst enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-26 
- 9 beslut om dagverksamhet/sysselsättning enligt SoL, där besluten 

verkställts men verkställigheten avbrutits 2020-03-12. 
 
Kommunen hade även ett ärende att rapportera in som gällde särskilt boende för 
äldre enligt SoL, där ärendet avslutats av annan anledning.  
Fördelning för kön: 4 man, 11 kvinna 
 
Tidigare beslut 
Socialnämnden, § 193 den 23 september 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från socialförvaltning, 2020-09-01 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-09-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§193 
 
Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg kvartal 2 2020 
 
2020/78 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att information om rapporten lämnats. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 2 2020 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS. 
Kommunen hade 14 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde följande: 

- Kontaktperson enligt LSS, beslutsdatum 2018-12-28 (beslutet verkställt men 
verkställigheten avbröts 2019-05-01) 

- Kontaktperson enligt SoL, beslutsdatum 2019-10-28 
- Kontaktfamilj enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-18 
- Kontaktfamilj enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-19 
- Hemtjänst enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-26 
- 9 beslut om dagverksamhet/sysselsättning enligt SoL, där besluten 

verkställts men verkställigheten avbrutits 2020-03-12. 
 
Kommunen hade även ett ärende att rapportera in som gällde särskilt boende för 
äldre enligt SoL, där ärendet avslutats av annan anledning.  
Fördelning för kön: 4 man, 11 kvinna 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-09-01 

 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer 
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Socialnämnden 
  

2020-09-01 Dnr 2020/78-700 

Emma Dolonius 
Nämndsekreterare  
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Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg, kvartal 2 2020 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att information om rapporten 
lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 2 2020 av ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 14 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Kontaktperson enligt LSS, beslutsdatum 2018-12-28 (beslutet 
verkställt men verkställigheten avbröts 2019-05-01) 

- Kontaktperson enligt SoL, beslutsdatum 2019-10-28 

- Kontaktfamilj enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-18 

- Kontaktfamilj enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-19 

- Hemtjänst enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-26 

- 9 beslut om dagverksamhet/sysselsättning enligt SoL, där 
besluten verkställts men verkställigheten avbrutits 2020-03-12. 

 

Kommunen hade även ett ärende att rapportera in som gällde särskilt 
boende för äldre enligt SoL, där ärendet avslutats av annan anledning.  

Fördelning för kön: 4 man, 11 kvinna 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer 

 

Ärendet  
Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till 
Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte verkställts 
inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera 
om en insats avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. När 
ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs ska detta rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. En 
kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § 
SoL eller 9 § LSS som någon är berättigad till enligt beslut från 
kommunen, åläggs att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om 
kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det 
att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften tillfaller staten. 

Orsaker till att dessa beslut ej kunnat verkställas är  

- Gällande kontaktperson/kontaktfamilj att lämplig 
person/uppdragstagare saknas. Aktivt sökande pågår. 

- Gällande hemtjänst att personen tackat nej till erbjudande. 
Personen önskade att en anhörig skulle utföra hjälpen som 
anhöriganställd. Kommunen har ej anhöriganställning och kunde 
inte tillgodose det önskemålet. Erbjudandet om hemtjänst med 
hjälp av kommunal personal tackade personen nej till.  

- Gällande dagverksamhet/sysselsättning att verksamheten har 
stängt. Verksamheten ligger i ett särskilt boende och stängningen 
är ett led i att minska smittspridningen av covid-19. Hembesök 
kommer under tiden dagverksamheten är stängd att erbjudas i 
stället.  

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn 

 

 

Shujaat Noormohamed  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§232 

Investeringsmedel för motionsspåret i Skärhamn 

2020/248 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Tidigarelägga genomförandet av motionsspår i Skärhamn till 
2021. 

2. Finansiering av investeringen sker inom ramen för den totala 
investeringsbudgeten. 

3. Driftskonsekvens av investeringen finansieras ur medel för 
driftskonsekvenser av investeringar. 

Barnkonventionen 
Barn och unga är viktiga målgrupper för motionsspåret i 
Skärhamn, både under skoltid och fritid. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i beslut om investeringsbudget för år 
2020-2024 beslutat att anlägga ett motionsspår i Skärhamn under 
år 2020-2021. I senaste beslutet om investeringsbudget för år 2021-
2025 har motionsspåret i Skärhamn senarelagts till 2022-2023. 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån det första beslutet tagit 
beslut om starttillstånd och arbetet med motionsspåret har startat. 
För att det pågående anläggandet av motionsspåret inte ska 
behöva avbrytas begär kultur- och fritidsnämnden i sitt beslut från 
2020-06-08 §57 att medel på nytt avsätts för ändamålet 2021. Det 
skulle innebära att arbetet med motionsspåret kan fortsätta och 
färdigställas enligt plan. 

Förslag till finansiering av investeringen är att det tas inom ramen 
för kommunstyrelsens investeringsbudget, där det bland annat 
finns anslag för oförutsedda investeringar. Driftskonsekvens 
finansieras ur medel för driftskonsekvenser av investeringar. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 221 den 15 oktober 2020 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-11, § 105 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-06-08, § 57 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-16-13, 2019-06-18 och 2019-08-
29, § 172 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-05 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:50 och återupptas kl. 
17:56. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) lämnar yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Tidigarelägga genomförandet av motionsspår i Skärhamn till 
2021. 

2. Finansiering av investeringen sker inom ramen för den totala 
investeringsbudgeten. 

3. Driftskonsekvens av investeringen finansieras ur medel för 
driftskonsekvenser av investeringar. 

Martin Johansson (SD) tillstyrker Bo Bertelsens (M) yrkande. 

Gert Kjellberg (TP) yrkar att ärendet ska avslås med motivering att 
kommunfullmäktige ska besluta att det inte finns kommunala medel att 
uppföra det här motionsspåret. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

Nej- röst för Gert Kjellbergs (M) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 
6 Ja röster: Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), Georg Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin 
Johansson (SD). 

2 Nej röster: Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

3 Avstår: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§221 
 
Investeringsmedel för motionsspåret i Skärhamn 
 
2020/248 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att  
1. På grund av felaktigheter i tidigare beslutsunderlag tidigarelägga genomförandet 

av motionsspår i Skärhamn till 2021 och att hela anslaget för investeringen 
beviljas år 2021.  

2. Finansiering av investeringen sker genom ianspråktagande av medel inom ramen 
för kommunstyrelsens investeringsbudget. 

3. Driftskonsekvens av investeringen finansieras ur medel för driftskonsekvenser 
av investeringar. 

Barnkonventionen 
Barn och unga är viktiga målgrupper för motionsspåret i Skärhamn, både 
under skoltid och fritid. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i beslut om investeringsbudget för år 2020-2024 beslutat 
att anlägga ett motionsspår i Skärhamn under år 2020-2021. I senaste beslutet om 
investeringsbudget för år 2021-2025 har motionsspåret i Skärhamn senarelagts till 
2022-2023. Kultur- och fritidsnämnden har utifrån det första beslutet tagit beslut om 
starttillstånd och arbetet med motionsspåret har startat. För att det pågående 
anläggandet av motionsspåret inte ska behöva avbrytas begär kultur- och 
fritidsnämnden i sitt beslut från 2020-06-08 §57 att medel på nytt avsätts för 
ändamålet 2021. Det skulle innebära att arbetet med motionsspåret kan fortsätta och 
färdigställas enligt plan. 

Förslag till finansiering av investeringen är att det tas inom ramen för 
kommunstyrelsens investeringsbudget, där det bland annat finns anslag för 
oförutsedda investeringar. Driftskonsekvens finansieras ur medel för 
driftskonsekvenser av investeringar. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-11, § 105 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-06-08, § 57 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-16-13, 2019-06-18 och 2019-08-29, § 172 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande,2020-10-05 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut med förtydligandet att det beror på felaktigheter i tidigare beslutsunderlag.

135



 

 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 

1 (2)  

Kommunstyrelsen 
  

2020-10-05 Dnr 2020/248-823 

Mats Berntsson 
Budgetcontroller  
0304 601059 
mats.berntsson@tjorn.se 

Kommunstyrelsen 

 
 
  

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 

 T
JÖ

R
N

10
00

, v
1.

0,
 2

01
4-

03
-1

0 
   

Motionsspår Skärhamn 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att  

1. Tidigarelägga genomförandet av motionsspår i Skärhamn till 2021 och 
att hela anslaget för investeringen beviljas år 2021.  

2. Finansiering av investeringen sker genom ianspråktagande av medel 
inom ramen för kommunstyrelsens investeringsbudget. 

3. Driftskonsekvens av investeringen finansieras ur medel för 
driftskonsekvenser av investeringar. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i beslut om investeringsbudget för år 2020-2024 
beslutat att anlägga ett motionsspår i Skärhamn under år 2020-2021. I 
senaste beslutet om investeringsbudget för år 2021-2025 har 
motionsspåret i Skärhamn senarelagts till 2022-2023. Kultur- och 
fritidsnämnden har utifrån det första beslutet tagit beslut om starttillstånd 
och arbetet med motionsspåret har startat. För att det pågående 
anläggandet av motionsspåret inte ska behöva avbrytas begär kultur- och 
fritidsnämnden i sitt beslut från 2020-06-08 §57 att medel på nytt avsätts 
för ändamålet 2021. Det skulle innebära att arbetet med motionsspåret 
kan fortsätta och färdigställas enligt plan. 

Förslag till finansiering av investeringen är att det tas inom ramen för 
kommunstyrelsens investeringsbudget, där det bland annat finns anslag 
för oförutsedda investeringar. Driftskonsekvens finansieras ur medel för 
driftskonsekvenser av investeringar. 

 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-11, § 105 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-06-08, § 57 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-16-13, 2019-06-18 och 2019-08-29, § 
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Barnperspektivet 
Barn och unga är viktiga målgrupper för motionsspåret i Skärhamn, både under 
skoltid och fritid.  
 

 

 

 

 

 

Evike Sandor 
Tf Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§79 
 
Investeringsmedel för motionsspåret i Skärhamn 
 
2020/26 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ber kommunstyrelsen besluta att anläggandet av ett 
motionsspår i Skärhamn får fortsätta enligt plan och med de investeringsmedel som 
ursprungligen avsattes för ändamålet 2020–2021. 
 
Reservation 
Tjörnpartiet reserverar sig mot beslutet. 
 
Barnkonventionen 
Barn och unga är viktiga målgrupper för motionsspåret i Skärhamn, både under 
skoltid och fritid. 
 
Sammanfattning 
I samband med att Tjörns kommuns budget 2021 beslutades av kommunfullmäktige 
flyttades investeringsmedel för motionsspåret i Skärhamn till 2022–2023.  
 
För att det pågående anläggandet av motionsspåret inte ska behöva avbrytas måste 
kommunstyrelsen på nytt avsätta investeringsmedel för ändamålet 2021. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-11, § 105 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-06-08, § 57 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-16-13, 2019-06-18 och 2019-08-29, § 172 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 2020-09-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) och Rikard Simensen (SD) föreslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
Marie Rössberger (TP) föreslår att nämnden avslår förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Frank Holvik och Rikard Simensens 
förslag väljs. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Investeringsmedel för motionsspåret i Skärhamn 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ber kommunstyrelsen besluta att anläggandet 
av ett motionsspår i Skärhamn får fortsätta enligt plan och med de 
investeringsmedel som ursprungligen avsattes för ändamålet 2020–2021. 

Sammanfattning 
I samband med att Tjörns kommuns budget 2021 beslutades av 
kommunfullmäktige flyttades investeringsmedel för motionsspåret i 
Skärhamn till 2022–2023.  

För att det pågående anläggandet av motionsspåret inte ska behöva 
avbrytas måste kommunstyrelsen på nytt avsätta investeringsmedel för 
ändamålet 2021. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-11, § 105: Antagande av budget 
2021 och preliminär budget 2022–2023 samt antagande av 
investeringsbudget 2021 samt plan 2022–2025 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-06-08, § 57: Reviderad ansökan 
om starttillstånd för belyst motionsspår i Skärhamn 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-16-13, 2019-06-18 och 2019-08-29, § 
172: Antagande av budget 2020 och preliminär budget 2021–2022 samt 
antagande av investeringsbudget 2020 samt plan 2021–2024. 
Fastställande av skattesats 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-29 att anta investeringsbudget 
för Tjörns kommun, där investeringsmedel avsattes för att bygga ett 
motionsspår i Skärhamn 2020–2021. Starttillstånd för investeringen 
godkändes av kultur- och fritidsnämnden 2020-06-08.  
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I samband med att Tjörns kommuns budget 2021 beslutades av 
kommunfullmäktige 2020-06-11, beslutades att flytta investeringsmedel 
för motionsspåret i Skärhamn till 2022–2023. Det innebär att det inte 
finns några medel till den pågående anläggningen av motionsspåret för 
2021. 

Arbetet med motionsspåret har idag kommit så långt att den större delen 
av projekteringen är genomförd, däribland samråd med grannfastigheter, 
naturvärdesinventering samt inmätning av motionsspåret för vidare 
arbete. Vid en uppskjutning av projektet skulle resultatet av dessa arbeten 
till viss del bli inaktuella och behöva göras om. Enligt nuvarande tidsplan 
skulle upphandlingen ha gjorts i oktober–november 2020 och bygget 
startat under våren 2021.  

Frågan om att anlägga ett motionsspår i Skärhamn återkommer 
regelbundet till kultur- och fritidsförvaltningen. Många tycker att det har 
tagit för lång tid att anlägga det. Att motionsspåret i Rönnäng är 
färdigställt har gjort det i Skärhamn ännu mer angeläget för allmänheten. 

Barnperspektivet 
Barn och unga är viktiga målgrupper för motionsspåret i Skärhamn, både 
under skoltid och fritid. 

Konsekvens 
För att det pågående arbetet att anlägga ett motionsspår inte ska behöva 
avbrytas måste kommunstyrelsen avsätta investeringsmedel för 2021, 
enligt ursprungligt beslut.  

 

Evike Sandor 
Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Tidigare genomförandet av motionsspår i Skärhamn till 2021 och att hela anslaget för 
investeringen beviljas år 2021. 

2. Finansiering av investeringen sker genom ianspråktagande av medel inom ramen för 
kommunens totala investeringsbudget. 

3. Driftkonsekvens av investeringen finansieras ur medel för driftskonsekvenser av 
investeringar.

141



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§227 

Ändring av VA-taxa samt Riktlinjer för VA-anslutning 
utanför verksamhetsområdet för Tjörns kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning 

2020/251 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1 Anta befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande 
ändringar, utöver årlig indexreglering.  

a Brukningsavgift, rörlig del: + 11 procent 
b Brukningsavgift, fast del: + 11 procent 

 
2 Ändra Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för 

Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning på så sätt 
att punkten 4 ”Avgift för VA-anslutning av Exploateringsområde” 
utgår. 
 

3 Besluten i punkterna 1 och 2 gäller från och med 2021-01-01. 
 

4 Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med 
andra relevanta aktörer, exempelvis kommunens ekonomiavdelning 
och kommunjurist genomföra en översyn av kommunens va-taxa i 
syfte att utreda den allmänna va-verksamhetens avgiftsfinansiering. 
Uppdraget ska särskilt inrikta sig på eventuell utvecklingspotential 
vad gäller avgifternas effektivitet, proportionalitet och 
ändamålsenlighet., 

1) kontrollera att endast sådant som hör till den allmänna va-
anläggningen regleras i taxan, 

2) kontrollera att avgifterna är fördelade på det sätt som 
föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster, 

3) säkerställa att de som tillhandahålls vattentjänster genom 
allmän va-anläggning inte finansierar verksamhet som inte 
ingår i allmän va-anläggning, 

4) säkerställa att redovisning görs på sådant sätt att punkterna 
2 och 3 går att kontrollera, 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5) kontrollera att de kostnader som ligger till grund för 
avgifterna i va-taxan är möjliga att beakta vid bestämmande 
av avgifterna. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Kommunens VA-verksamhet redovisar återkommande underskott 
och uppvisar idag ett negativt eget kapital. För att förhindra 
ytterligare underskott samt för att kompensera för tidigare 
underskott krävs en höjning av VA-taxans brukningsavgifter.  

I syfte att förbättra va-verksamhetens ekonomi görs även en 
ändring av kommunens Riktlinjer för VA-anslutning utanför 
verksamhetsområdet för Tjörns kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning. Detta genom att nu gällande rabatt för 
exploatörer tas bort.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 215 den 15 oktober 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 257 den 30 september 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07 
VA-taxa 2020 
Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för 
Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 
Analys på resultat 2020-2025 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:30 och återupptas kl. 
17:35. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 

1 Anta befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande 
ändringar, utöver årlig indexreglering.  

a Brukningsavgift, rörlig del: + 11 procent 
b Brukningsavgift, fast del: + 11 procent 

 
2 Ändra Riktlinjer för VA-anslutning utanför 

verksamhetsområdet för Tjörns kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning på så sätt att punkten 4 ”Avgift för 
VA-anslutning av Exploateringsområde” utgår. 
 

3 Besluten i punkterna 1 och 2 gäller från och med 2021-01-01. 
 

4 Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans 
med andra relevanta aktörer, exempelvis kommunens 
ekonomiavdelning och kommunjurist genomföra en översyn 
av kommunens va-taxa i syfte att utreda den allmänna va-
verksamhetens avgiftsfinansiering. Uppdraget ska särskilt 
inrikta sig på eventuell utvecklingspotential vad gäller 
avgifternas effektivitet, proportionalitet och 
ändamålsenlighet., 

1) kontrollera att endast sådant som hör till den allmänna 
va-anläggningen regleras i taxan, 

2) kontrollera att avgifterna är fördelade på det sätt som 
föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster, 

3) säkerställa att de som tillhandahålls vattentjänster 
genom allmän va-anläggning inte finansierar 
verksamhet som inte ingår i allmän va-anläggning, 

4) säkerställa att redovisning görs på sådant sätt att 
punkterna 2 och 3 går att kontrollera, 

5) kontrollera att de kostnader som ligger till grund för 
avgifterna i va-taxan är möjliga att beakta vid 
bestämmande av avgifterna. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Rikard Larsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 

återremittera ärendet för att ta fram en revidering av VA-taxan 
som ger långsiktig ekonomisk balans och täckning för VA-
kollektivets skuld till skattekollektivet. 

För att få en balanserad VA-taxa måste gällande taxa revideras så 
att alla som utnyttjar kommunala VA-tjänster debiteras på ett 
rättvist sätt. Det uppnås inte genom att bara höja befintlig taxa. 

Exempel på parametrar som ska värderas och vägas in i ett förslag 
till reviderad VA-taxa är: 

 Dimensioner på anslutning 
 Processvatten 
 Avtalskunder – omreglering för eventuell höjning 
 Vallhamnsområdet/Tjörns Hamnar AB – omorganisation av 

VA-anslutningar 
 Båtföreningen/marinor/båthallar – inventering och 

omreglering av avtal med kommunen. 
 Säsongsavläsning (självavläsning) – konsekvenser med 

debitering två ggr/år. 
 Avgift brandposthuvud. 
 Eventuella ytterligare nödvändiga förändringar av VA-

taxan. 

Förslag på reviderad VA-taxa ska presenteras för 
samhällsbyggnadsnämnden senast februari 2021. 

Gert Kjellberg (TP) yrkar avslag till förslag om beslut om höjning 
av fasta och rörliga avgifter. Vidare föreslår han istället att 
fullmäktige beslutar att införa en serviceavgift för att 
tillhandahålla processvattentjänsten om en årlig serviceavgift om 
1.85 miljoner kronor per anslutning för processvatten till det 
allmänna reningsverket och denna avgift tilläggas utöver de 
rörliga avgifterna för processvattenmottagningen. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras enligt Rikard Larssons (S) förslag och finner att ärendet 
ska avgöras idag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej- röst för Rikard Larssons (S) förslag. 

Omröstningsresultat 1 
6 Ja röster: Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), Georg Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin 
Johansson (SD). 

5 Nej röster: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert 
Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Benny Halldin (S). 

Ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes 
(MP) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 

Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 2 
5 Ja röster: Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), Georg Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP). 

2 Nej röster: Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

4 Avstår: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), 
Martin Johansson (SD). 

Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§215 
 
Ändring av VA-taxa samt Riktlinjer för VA-anslutning utanför 
verksamhetsområdet för Tjörns kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 
 
2020/251 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige att  

1 Anta befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande ändringar, utöver 
årlig indexreglering.  
a Brukningsavgift, rörlig del: + 20 procent 
b Brukningsavgift, fast del: + 20 procent 

2 Ändra Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för Tjörns 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning på så sätt att punkten 4 
”Avgift för VA-anslutning av Exploateringsområde” utgår. 

3 Besluten i punkterna 1 och 2 gäller från och med 2021-01-01. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Kommunens VA-verksamhet redovisar återkommande underskott och uppvisar idag 
ett negativt eget kapital. För att förhindra ytterligare underskott samt för att 
kompensera för tidigare underskott krävs en höjning av VA-taxans 
brukningsavgifter.  

I syfte att förbättra va-verksamhetens ekonomi görs även en ändring av kommunens 
Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för Tjörns kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning. Detta genom att nu gällande rabatt för 
exploatörer tas bort.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden § 257 den 30 september 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07 
VA-taxa 2020 
Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för Tjörns kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 
Analys på resultat 2020-2025 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 11:51 och återupptas kl. 11:58. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) yrkar att arbetsutskottet ska  

återremittera ärendet för att ta fram en revidering av VA-taxan som ger 
långsiktig ekonomisk balans och täckning för VA-kollektivets skuld till 
skattekollektivet. 

För att få en balanserad VA-taxa måste gällande taxa revideras så att alla som 
utnyttjar kommunala VA-tjänster debiteras på ett rättvist sätt. Det uppnås inte 
genom att bara höja befintlig taxa. 

Exempel på parametrar som ska värderas och vägas in i ett förslag till reviderad 
VA-taxa är: 

 Dimensioner på anslutning 
 Processvatten 
 Avtalskunder – omreglering för eventuell höjning 
 Vallhamnsområdet/Tjörns Hamnar AB – omorganisation av VA-

anslutningar 
 Båtföreningen/marinor/båthallar – inventering och omreglering av avtal 

med kommunen. 
 Säsongsavläsning (självavläsning) – konsekvenser med debitering två 

ggr/år. 
 Avgift brandposthuvud. 
 Eventuella ytterligare nödvändiga förändringar av VA-taxan. 

Förslag på reviderad VA-taxa ska presenteras för samhällsbyggnadsnämnden 
senast februari 2021. 

Rosalie Sanyang (S) tillstyrker Björn Möllers (-) yrkande. 

Lars Carlsson (M) och Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. 
Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Lars Carlssons (M) m.fl. förslag 
Nej- röst för Björn Möllers (-) förslag 
 
Omröstningsresultat 
3 Ja röster, Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Martin Johansen (L) 
2 Nej röster Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-) 
Lars Carlssons (M) förslag väljs
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Tjänsteutlåtande - Justering av VA-taxa samt 
revidering av Riktlinjer för VA-anslutning utanför 
verksamhetsområdet för Tjörns kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige att  

1 Anta befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande 
ändringar, utöver årlig indexreglering.  
a Brukningsavgift, rörlig del: + 20 procent 
b Brukningsavgift, fast del: + 20 procent 

2 Ändra Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för 
Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning på så sätt 
att punkten 4 ”Avgift för VA-anslutning av Exploateringsområde” 
utgår. 

3 Besluten i punkterna 1 och 2 gäller från och med 2021-01-01. 

Sammanfattning 
Kommunens VA-verksamhet redovisar återkommande underskott och 
uppvisar idag ett negativt eget kapital. För att förhindra ytterligare 
underskott samt för att kompensera för tidigare underskott krävs en 
höjning av VA-taxans brukningsavgifter.  

I syfte att förbättra va-verksamhetens ekonomi görs även en ändring av 
kommunens Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet 
för Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Detta 
genom att nu gällande rabatt för exploatörer tas bort.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden § 257 den 30 september 2020 
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Bilagor 
VA-taxa 2020 

Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för Tjörns 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Analys på resultat 2020-2025 

Ärendet  
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till ändrad VA-taxa för 
verksamhetsåret 2021.  

Ändringen består dels i justering av avgiftsbelopp utifrån förändringar i 
konsumentprisindex, dels betydande höjningar av taxans 
brukningsavgifter. Höjningarna motiveras av det negativa resultat som 
VA-verksamheten redovisat under flera år.  

Kommunfullmäktige beslutade i våras om höjda brukningsavgifter för 
verksamhetsåret 2020. De höjningar som gjordes då var emellertid inte 
tillräckliga för att VA-verksamhetens ekonomi skulle komma i balans. 
För att uppnå detta syfte krävs därför ytterligare höjningar av 
brukningsavgifterna.  

Enligt lag om allmänna vattentjänster får avgifter för allmänna 
vattentjänster inte överskrida det som behövs för att täcka nödvändiga 
kostnader för att ordna och driva VA-anläggningen.  

En höjning av brukningsavgifterna till den nivå som föreslås av 
samhällsbyggnadsnämnden bedöms vara godtagbar under en kortare 
period för att kompensera de underskott som VA-verksamheten redovisat 
de senaste åren. Det kan emellertid bli nödvändigt att sänka avgifterna 
inom några år beroende på utvecklingen av VA-verksamhetens resultat.  

Det kan argumenteras för att även en något lägre höjning än den 
föreslagna hade varit tillräcklig för att komma tillrätta med VA-
verksamhetens underskott.  

Det finns dock inget i utredningen som talar för att den föreslagna 
höjningen av brukningsavgifterna skulle vara otillåten på något sätt.   

Med hänsyn till detta, samt den omständigheten att nuvarande 
avgiftsuttag inte täcker nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-
anläggningen, bedömer förvaltningen att den justerade VA-taxan kan 
antas.  

Samhällsbyggnadsnämnden har vidare föreslagit att punkten 4 i 
Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för Tjörns 
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kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska utgå. Detta då 
denna del av riktlinjerna i praktiken innebär att exploatörer får en 
omotiverad låg kostnad (en rabatt) vid VA-anslutning av 
exploateringsområden. För att uppnå en ekonomi i balans bör kommunen 
inte begränsa sin möjlighet att ta ut avgifter för de vattentjänster som 
kommunen tillhandahåller. Förvaltningen har inget att invända mot 
förslaget. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

Konsekvens 
Fortsatt otillräcklig avgiftsfinansiering av VA-verksamheten innebär ett 
årligt ökande underskott som leder till belastning av skattekollektivet. 
Förslaget om höjda avgifter och ändring i riktlinjerna gör att en sådan 
belastning av skattekollektivet kan undvikas.  

 

 

Evike Sandor 
Tf. kommunchef 
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Inledande bestämmelser 
TAXA för Tjörn kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
 
I denna taxa hänvisas till ”vattentjänstlagen” och då avses Lagen om 
allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2020-02-20 
Denna taxa träder i kraft 2020-03-01 
Justering av befintligt VA – taxa utöver årlig indexreglering(2020-01-01). 

                      Höjning av brukningsavgifter med 9%  
Höjning av anläggningsavgifter med 5% 
 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Tjörns 
kommun. 
 
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Tjörns kommun. 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.  
 

1. Avgiftsskyldig 

 
För fastighet och allmän platsmark som ligger inom verksamhetsområdet för 
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska fastighetsägaren 
eller den som jämställs med fastighetsägare enligt vattentjänstlagen, betala 
avgifter enligt denna taxa.   

 
Även den som iordningsställer eller förvaltar allmän platsmark inom 
verksamhetsområdet ska betala avgifter för ”avledning av dagvatten från 
allmän platsmark” (Dg). 
 
Avgifterna enligt denna taxa ska täcka nödvändiga kostnader för anläggningen. 
 

2. Avgiftsslag 

 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 

3. Vissa definitioner 

Fastighetsbegrepp 
 
Bostadsfastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 
eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas för bostadsändamål. 
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Annan fastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än 
bostadsändamål. 
 
Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan, eller motsvarande plan, är 
avsedd för bebyggelse som behöver vatten och avlopp, men ännu ej bebyggts.  
 
Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg 
eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 
 
Lägenhetsbegrepp 
 
Lägenhet:  
Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
bostadsenhet.  
 

Lägenhetsekvivalent:  
För utrymmen i byggnader där begreppet lägenhet inte är tillämpligt, men där 
nyttan av vattentjänsterna är liknande, främst för människors att vistas i, räknas 
varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 
som en lägenhetsekvivalent.  
Exempel på sådana byggnader är: 
 Kontor Förvaltning Stormarknader 
 Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
 Hotell Restauranger Utbildning 
 Hantverk Småindustri Sjukvård 
 
För utrymmen i byggnader där nyttan av vattentjänsterna är väsentligt mindre 
än för ovanstående byggnader, såsom kallager och andra typer av utrymmen, 
där lokalen främst är avsedd för att skydda föremål och inte främst för 
människors att vistas i, räknas varje påbörjat 1000-tal m2 bruttoarea (BTA) 
enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhetsekvivalent. 
 
 
För camping räknas 2 st villavagnar/husvagnar som är permanent/långvarigt 
uppställda och inkopplade till VA som en lägenhetsekvivalent.  
 
Tillämpning av debiterbart antal lägenheter/lägenhetsekvivalenter  

För bostadsfastighet med 1-2 lägenheter (villa/radhus) debiteras en 
lägenhetsavgift. 
 
För övriga bostadsfastigheter debiteras lägenhetsavgift för varje lägenhet.  
 
För annan fastighet debiteras lägenhetsavgift för summan av antalet lägenheter 
och antalet lägenhetsekvivalenter. 
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Andra begrepp 
 
Förbindelsepunkt (FP): är den punkt, som huvudmannen har bestämt, där den 
allmänna anläggningen slutar och fastighetens VA-installation börjar. 
 
Tomtyta: är fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter 
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till 
byggnadernas bruttoarea (BTA). 
 

4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet 

 
4.1 Avgift tas ut från respektive avgiftsskyldig för nedanstående 
vattentjänster. 

Vattentjänst 

Avgiftsskyldig 

Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Fastighetsägare Fastighetsägare 

S, spillvattenavlopp Fastighetsägare Fastighetsägare 

Df, dag- och dränvattenavlopp 
från fastighet samt från allmän 
platsmark som fastighetsägare 
har nytta av 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

Dg, dagvattenavlopp från 
allmän platsmark 

Den som 
iordningsställer 
allmänplats mark 

Den som förvaltar 
allmänplats mark 

 
4.2 Fastighetsägaren är skyldig att betala avgifter från och med den tidpunkt 
när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för tjänsten och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. Avleds Df till den allmänna 
anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet 
när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 
informerats om detta. 
 
Avgifter för tjänsten avledning av dagvatten från allmän platsmark (Dg) ska 
betalas från och med den tidpunkt när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och huvudmannen informerat den som iordningsställer respektive 
förvaltar allmän platsmark om detta. 
 
Avgiftsuttag förutsätter att samtliga kriterier som vattentjänstlagen ger för 
avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiften ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder. 
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4.4 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen 
skulle ha skett. 
 
4.5 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift 
fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften 
uppgår till belopp som är betungande (tex att lån inte medges av kreditinstitut) 
med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, 
om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas 
enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i 
framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas. 
Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen. 
 
4.6 Avgiftsskyldighet enligt 5.6 eller 5.7 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – 
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats.  
 
4.7 Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående anmäla till 
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren 
denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 4.4 ut för tiden från det två 
månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 
tilläggsavgiften betalas. 
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Anläggningsavgifter  
5. Anläggningsavgift för fastighet 

 
5.1  Avgift utgår per fastighet med:  
I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %). 

Kr inkl. moms 
Per ledning 

Tre 

ledningar 

Två ledningar 

85% 

En ledning 

70% 

a) Servisavgift 

en avgift avseende 
framdragning av 
varje uppsättning 

servisledningar till 
förbindelsepunkter 
för V, S och Df* 

76378 
 

 
64921 

 
85 % 

 

53465 
 

70 % 

 Per vattentjänst 

Samtliga 

vatten-

tjänster 

V 

30 % 

S 

50 % 

Df 

20 % 

b) Förbindelsepunkts-

avgift 

en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning 
förbindelsepunkter 
för V, S och Df* 

91653 

  
27496 

 
30 % 

 
45826 

 
50 % 

  
    18331 
 

20 % 

c) Lägenhetsavgift 

en avgift per 
lägenhet/lägenhetse
kvivalent 

76378 

 
22913 

 
30 % 

 

38189 
 

50 % 

15276 
 

20 % 

d) Tomtyteavgift 

en avgift per m2 
tomtyta 
 

 
68,90 

20,67 
 

30 % 

34,45 
 

50 % 

13,78 
 

20 % 

 
*Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2, uttages avgift enligt 5.1 a) som 
om servisledning för Df framdragits och 5.1 b) som om förbindelsepunkt för Df 
upprättats, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats. 
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5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 
 
5.3 Tomtyteavgiften enligt 5.1 d) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar 
60 % av summan av övriga anläggningsavgifter 5.1 a), b) och c). 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 
5.1 d) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med hänsyn 
till att vid beräkningen av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 5.1 a) 
inte räknas till högre belopp än 100 % av avgiften även om servisledningarna 
lagts vid olika tillfällen och avgiften därmed blivit högre. 
 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 
eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är 
fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte betalas. 
 
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter ska tillkommande avgifter enligt 5.1 betalas.  
 
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska tillkommande avgift enligt 5.1 betalas, 
som om förbindelsepunkt för Df upprättats. 
 
5.6 Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 5.1 d) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut 
vara betald. 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 
5.3. 
 
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller 
ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet ska erläggas 
avgift enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet samt ytterligare avgift 
enligt 5.1 d) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger. 
 
5.8 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än 
övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 5.1, erläggas en 
etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a), för tre ledningar. 
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att 
arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
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6. Anläggningsavgift för allmän platsmark 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning ska erlägga 
anläggningsavgift. I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %). 
Avgift utgår för avvattnad allmän platsmark med: 
 Kr inkl. moms 

en avgift per avvattnad m2 hårdgjord yta  192,93 

 
 

7. Serviser på annat sätt 

7.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra 
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren som 
begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 
 
7.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för 
redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är 
fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del 
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 
 
7.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och 
med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta 
fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen 
och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
tidigare servisledningens ålder och skick. 
 

8. Indexreglering 

Avgifter enligt punkterna 5-6 är baserade på indextalet 336,04 (2019-10) i 
konsumentprisindex KPI(1980=100). När detta index ändras, har huvudmannen 
rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 
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Brukningsavgifter  
9. Brukningsavgift för bebyggda fastigheter 

 
9.1 Brukningsavgift ska betalas för bebyggd fastighet. I avgifterna ingår 
mervärdesskatt (moms 25 %). 

Avgift utgår per fastighet med: 

Kr inkl. moms Samtliga 

vattentjänster 

Varav per vattentjänst 

V S Df 

a) Grundavgift 

en fast avgift per 
år 
 

4303 
1721 

 

40 % 

2152 
 

50 % 

430 
 

   10 % 

b) Lägenhetsavgift 

en avgift per år 
och 
lägenhet/lägenhets
ekvivalent 

3381 
1352 

 

40 % 

1690 

 

50 % 

339 

 

10 % 

c) Kubikmeteravgift 

en avgift per m3 
levererat vatten 
 

39,13 
15,65 

 
40 % 

23,48 
 

60 % 

- 

 
9.2 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 
vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift 
enligt 9.1 c) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år för 
permanentbostad och 75 m³/lägenhet och år för fritidsbostad. Grundavgiften 9.1 
a) och lägenhetsavgiften 9.1 b) ska också betalas då fastigheten inte har 
mätning. 
 
9.3 Vid vattenförsäljning via tillfälligt tappställe, uttas dels särskilda avgifter, 
enligt punkt 12, och dels brukningsavgift enligt 9.1 c). För så kallat byggvatten, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet, om mätning 
inte sker. 
 
9.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig 
avgift med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 9.1 a).  
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
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9.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter 
huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt 
eller om fastighetsägaren begär det.  
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, 
STAFS 2007:2. 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära 
prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen. 
 
9.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren 
härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av punkt 12. 
 
9.7 För spillvattenmängd, som med huvudmannens medgivande avleds till 
dagvattenledning (kylvatten o d), ska erläggas avgift med 30 % av avgiften 
enligt 9.1 c). 
 
9.8 Avledande av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att avtal 
upprättas mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 
 
För fastigheter där spillvattnet är extra förorenat och dess sammansättning 
väsentligt avviker från normalt hushållsspillvatten debiteras en extra 
reningsavgift som regleras i avtal.  
 
9.9 Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna 
vatten och spillvatten är avsevärd. 
 

10. Brukningsavgift för obebyggd fastighet 

10.1   För obebyggd fastighet ska brukningsavgift erläggas med 50 % av 
avgifterna per vattentjänst, enligt 9.1 a). 
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11. Brukningsavgift för allmän plats 

Den som förvaltar allmän platsmark ska erlägga brukningsavgift. I avgiften 
ingår mervärdesskatt (moms 25 %). 
Avgift utgår för avvattnad allmän platsmark med: 
 Kr inkl. moms 

en årlig avgift per avvattnad m2 hårdgjord yta. 1,45 

12. Särskilda avgifter 

12.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på 
grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts 
eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande 
avgifter: 
 

Observera att endast huvudmannens personal får  

stänga av eller sätta på vattentillförsel,  

sätta upp eller ta ner vattenmätare. 

Kr inkl. 

moms 

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel, fria dagar vår 
och höst, beställt en vecka innan. 

0 

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel, andra dagar, 
beställt en vecka innan. 

288 

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel, akut besök. 1152 

Uppsättning eller nedtagning av vattenmätare, beställt en 
vecka innan. 

288 

Uppsättning eller nedtagning av vattenmätare, akut besök. 1152 

Vinterförvaring av nedtagen vattenmätare. 288 

Länsning av vattenmätarbrunn  1152 

Extra avläsning av mätare 576 

Förgäves besök (gäller vid överenskommet/aviserat besök) 576 

Undersökning av vattenmätare på begäran av kund och fel 
kan ej konstateras, tillkommer avgift för nedtagning och 
uppsättning.                                                  

1152 

Sönderfrusen eller skadad vattenmätare, tillkommer avgift 
för nedtagning och uppsättning.                                                  

576 
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Avgift tas ut från Räddningstjänsten för släckvatten, 

underhåll av brandposter, samt kontinuerlig uppdatering 

av kartmaterial för brandposter. 

Kr. inkl. 

moms 

 
Årlig avgift för släckvatten 
 

 
345550 

 
 
 

Tillfälligt tappställe eller byggvatten. 

Observera att endast huvudmannens personal får  

upprätta eller avveckla tillfälligt tappställe. 

Kr inkl. 

moms 

Tillgång till tillfälligt tappställe, avgift per påbörjad vecka. 
tillkommer avgift för upprättande och avveckling, 
tillkommer rörlig avgift enligt 9.1 c). 

288 

Upprättande eller avveckling av tillfälligt tappställe, akut 
besök. 

1152 

Upprättande eller avveckling av tillfälligt tappställe, beställt 
en vecka innan. 

288 

 
 
 

Uthyrning av brandposthuvud. 

Observera att endast huvudmannens personal får  

anvisa brandpost/spolpost. 

Kr inkl. 

moms 

Hyra av brandposthuvud, avgift per påbörjad vecka, 
tillkommer rörlig avgift enligt 9.1 c). 

288 

 
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 
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12.2    Mottagningsavgift tas ut av verksamhetskunder. 
 

Mottagningsavgift för externslam Kr inkl. 

moms 

Avgift per kubikmeter externslam som avlämnas vid av 
kommunen anvisad punkt för avlämning av externslam. 

276 

 
Mottagningsavgift för förbehandlat processavloppsvatten Kr inkl. 

moms 

Avgift per m3  14,39 

Avgift per kg COD m3  8,63 

Avgift per kg fosfor  144 

Avgift per kg kväve  144 

Avgift per kg fett  288 

Avdrag på avgiften (!) per kg löst BOD7 i förbehandlat 
processavloppsvatten, som leds till anvisad 
mottagningspunkt 

    - 8,63 

 
 
 

15.13. Debitering av brukningsavgift 

Avgift enligt 9.1 a och b debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller 
halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 9.1 c debiteras i efterskott 
på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning 
eller annan grund som anges i punkt 9. Avgift enligt 11 debiteras en gång 
årligen, för innevarande år. Avgifter enligt 12 debiteras i efterskott per månad, 
kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. 
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning 
och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per 
år. Avläsning och debitering bör där jämte ske på fastighetsägarens begäran 
med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
 

16.14. Indexreglering 

Avgifter enligt punkterna 9-12 är baserade på indextalet 336,04 (2019-10) i 
konsumentprisindex KPI(1980=100). När detta index ändras, har huvudmannen 
rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 
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Särförhållanden 
17.15. Skälighetsprövning 

Om det efter utredning visar sig att det inte är skäligt att för viss fastighet 
beräkna avgift enligt denna taxa, får huvudmannen i stället avtala med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

18.16. Avtal vid särskild användning av VA-anläggningen 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta 
eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller 
har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, 
får huvudmannen i stället avtal med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 
om avgiftens storlek. 

 
 
 

* * * 
 
 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark och miljödomstolen 
jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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1. Bakgrund

Verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen.
Med verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen (kallat VA-
verksamhetsområdet) avses det geografiska område där VA-försörjningen ska 
ordnas med en allmän VA-anläggning. Verksamhetsområdet omfattar normalt 
hela fastigheter. Även allmänplatsmark och annan mark kan ingå i VA-
verksamhetsområdet. Det är kommunfullmäktige som fastställer VA-
verksamhetsområdet. 

Regelverk inom VA-verksamhetsområdet
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) reglerar dels kommunens 
skyldighet att upprätta VA-verksamhetsområde och dels det VA-rättsliga 
förhållandet mellan kommunen och fastighetsägarna inom VA-
verksamhetsområdet. Statens VA-nämnd kan pröva tvister mellan kommun och 
fastighetsägare inom VA-verksamhetsområdet. Inom VA-verksamhetsområdet 
gäller också av kommunfullmäktige beslutade lokala föreskrifter:

 Allmänna bestämmelser för brukande av VA-anläggningen (ABVA)

 VA-taxa för den allmänna VA-anläggningen. 

Regelverk utanför VA-verksamhetsområdet
I vissa fall kan områden utanför VA-verksamhetsområdet erbjudas VA-
anslutning. Normalt erbjuds V bara samtidigt med S. Utanför VA-
verksamhetsområdet gäller inte med automatik lagen om allmänna 
vattentjänster, inte ABVA och inte VA-taxan. Däremot gäller bl.a. 
kommunallagen, med krav på likabehandling och kommunen kan avtala om att 
ABVA’n och VA-taxan ska gälla även för dem som VA-ansluts utanför VA-
verksamhetsområdet. I avtal skrivs även in annat av vikt, t.ex. att kommunalt 
VA inte får kopplas vidare från området till andra områden, utan kommunens 
skriftliga godkännande. 
VA-taxans avgifter består av tre huvudkategorier:

I. Anslutningsavgifter (engångsavgifter)
II. Brukningsavgifter (periodiska avgifter)

III. Särskilda avgifter (avgifter vid särskilda åtaganden)

Brukningsavgifter och särskilda avgifter är de samma utom som inom VA-
verksamhetsområdet. Anslutningsavgifter kan däremot vara annorlunda utanför 
VA-verksamhetsområdet. Följande riktlinjer har tagits fram för att 
huvudmannen på ett enhetligt och korrekt sätt ska beräkna VA-
anslutningsavgift för områden utanför VA-verksamhetsområdet. 
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Avgifter nedan är baserade på 2010 års VA-taxa. När taxans belopp ändras, 
ändras även avgiftsbeloppen nedan med automatik. Ändras taxans konstruktion 
kan dessa riktlinjer behöva ändras i sin helhet. Policyn avser normala 
förhållanden vid avtalsanslutning. Om det efter utredning visar sig att det inte 
är skäligt att för visst område beräkna avgift enligt denna policy, får 
huvudmannen i stället avtala med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 
om avgiftens storlek på annat grund.

Reduktionen av avgifterna görs utifrån följande princip - Normalfallet:
Hela området/exploateringsområdet som ska anslutas betraktas vid 
avgiftsberäkningen som om det vore en fastighet vid anslutningstillfället:

 Servisavgift och Förbindelsepunktsavgift uttages som om 
området/exploateringsområdet vore en fastighet, vanligen en 
servisavgift och en förbindelsepunktsavgift till området. 

 Lägenhetsavgiften kan anses vara den parameter som bäst speglar 
nyttan av va-anslutningen för området/exploateringsområdet och uttages 
därför fullt ut.

 Tomtyteavgiften är främst relaterad till kostnader för utbyggnad av det 
lokala nätet, vilket görs av aktörerna i området/exploateringsområdet. 
Denna avgift tas därför normalt inte ut.

Dessa Riktlinjer beskriver hur anslutningsavgift ska tas ut i följande 
fall:

 Område utanför VA-verksamhetsområdet. 
VA-ledningar byggs ut till en eller flera fastigheter eller en 
gemensamhetsanläggning i ett område utanför VA-
verksamhetsområdet. Fastighetsägaren/gemensamhetsanläggningen 
erlägger en anslutningsavgift som beräknas som en reducerad 
anläggningsavgift. Om fastigheten i framtiden skulle införlivas i den 
allmänna VA-anläggningen, ska fastighetsägaren då betala tilläggsavgift 
upp till ordinarie anläggningsavgift. Detta regleras närmare i ett 
anslutningsavtal med fastigheten/gemensamhetsanläggningen.

 Område direkt utanför verksamhetsområdet för Björholmen, 
Märrslätten och Bö-Klåva där Särtaxa tillämpas, dvs norr om 
Kåresundet 
Som ovan, men med andra belopp.

 Exploateringsområden, i samband med exploateringsavtal. 
VA-ledningarna i ett område byggs ut av en exploatör, i samband med 
exploatering av området. Exploatören erlägger en reducerad 
anläggningsavgift till kommunen. Detta regleras närmare i ett 
Exploateringsavtal för området. 
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2. Avgift för VA-anslutning av område 
utanför VA-verksamhetsområdet
Med område avses enstaka fastighet, gemensamhetsanläggning för VA eller 
motsvarande. Gällande VA-taxa i sin helhet tillämpas, med följande ändring: 
5.1 Avgift utgår per område med: 
I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

Per ledning
Kr inkl. moms Tre 

ledningar Två ledningar En ledning

a) Servisavgift
en avgift avseende 
framdragning av 
varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter 
för V, S och Df* 
till området.

50 000 42 500
(85%)

35 000
(70%)

Per vattentjänst

Samtliga 
vatten-
tjänster

V S Df Dg

b) Förbindelsepunkts-
avgift
en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning 
förbindelsepunkter 
för V, S och Df*
till området.

60 000 18 000
(30%)

30 000 
(50%)

12 000 
(20%) -

c) Lägenhetsavgift
en avgift per 
lägenhet/lägenhets-
ekvivalent
i området.

50 000 15 000 
(30%)

25 000 
(50%)

10 000 
(20%) -

d) Tomtyteavgift
Uttages inte för 
området. 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Om området senare införlivas i VA-verksamhetsområdet tillämpas gällande 
taxa, vilket framför allt innebär att tomtyteavgift uttages.
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3. Avgift för VA-anslutning av område direkt 
utanför VA-verksamhetsområdet för 
Björholmen, Märrslätten och Bö-Klåva där 
Särtaxa tillämpas, dvs norr om Kåresundet
Med område avses enstaka fastighet, gemensamhetsanläggning för VA eller 
motsvarande. Gällande VA-taxa i sin helhet tillämpas, med följande ändring: 
5.9 Avgift utgår per område med: 
I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

Per ledning
Kr inkl. moms

Två ledningar En ledning

a) Servisavgift
en avgift avseende 
framdragning av varje 
uppsättning servisledningar 
till förbindelsepunkter för V 
och S till området.

98 311 83 564
(85%)

Per vattentjänst

V och S V S

b) Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning 
förbindelsepunkter för V och 
S till området.

118 744 47 498
(40%)

71 246
(60%)

c) Lägenhetsavgift
en avgift per 
lägenhet/lägenhetsekvivalent 
i området.

100 238 40 095
(40%)

60 143
(60%)

d) Tomtyteavgift
Uttages inte för området. 0,00 0,00 0,00
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4. Avgift för VA-anslutning av 
Exploateringsområde,
Gällande VA-taxa i sin helhet tillämpas, med följande ändring: 
5.1 Avgift utgår per Exploateringsområde med: 
I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

Per ledning
Kr inkl. moms Tre 

ledningar Två ledningar En ledning

a) Servisavgift
en avgift avseende 
framdragning av 
varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter 
för V, S och Df* 
till Exploaterings-
området.

50 000 42 500
(85%)

35 000
(70%)

Per vattentjänst

Samtliga 
vatten-
tjänster

V S Df Dg

b) Förbindelsepunkts-
avgift
en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning 
förbindelsepunkter 
för V, S och Df*
till Exploaterings-
området.

60 000 18 000
(30%)

30 000 
(50%)

12 000 
(20%) -

c) Lägenhetsavgift
en avgift per 
lägenhet/lägenhetse
kvivalent
i Exploaterings-
området.

50 000 15 000 
(30%)

25 000 
(50%)

10 000 
(20%) -

d) Tomtyteavgift
Uttages inte för 
Exploaterings-
området.

0,00 0,00 0,00 - 0,00
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5. Tillämpningsexempel
Normalt erbjuds aldrig enbart V till bostadsfastigheter. Önskas kommunalt V, 
ska även kommunalt S samtidigt beställas. Däremot kan fastigheter utanför 
VA-verksamhetsområdet som inte önskar kommunalt V ibland ändå erbjudas 
enbart kommunalt S.

Exempel 1a:
En villa utanför verksamhetsområdet ansluts till (V,S,D):

50’000 + 60’000 + 50’000 = 160’000 kr ink. moms.

Exempel 1b:
En villa utanför verksamhetsområdet ansluts till (S):

35’000 + 30’000 + 25’000 = 90’000 kr ink. moms.

Exempel 1c:
En VA-förening med 6 villor utanför verksamhetsområdet ansluts till (V,S,D):

50’000 + 60’000 + 6 x 50’000 = 410’000 kr ink. moms.

Exempel 2a:
En villa utanför verksamhetsområdet, norr om Kåresundet ansluts till (V,S):

98’311 + 118’744 + 100’293 = 317’293 kr ink. moms.

Exempel 3a:
Ett exploateringsområde med 30 lägenheter ansluts till (V,S). Ledningarna 
övertas därefter av kommunen och verksamhetsområdet utökas.

42’500 + 48’000 + 30 x 40’000 = 1’318’000 kr ink. moms.
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Justering av VA-taxa 2021 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna justering av befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 
med följande ändringar, utöver årlig indexreglering.  

 Brukningsavgift, rörlig del: + X % 

 Brukningsavgift, fast del: + X % 

 Anläggningsavgift: +X % 

2. Att riktlinjer för VA-anslutning justeras där punkt 4 Avgift för VA-
anslutning av Exploateringsområde utgår. 

3. Justerad taxa gäller från 2021-01-01. 

Sammanfattning 
Det föreligger behov av justering av befintlig VA-taxa för att få en 
verksamhet som har en ekonomisk balans över längre tid.  

Planperioden till grund för beräkningarna är 2021- 2026.  

VA-verksamheten har därför arbetat fram ett förslag på justering inför 
2020: 

 Brukningsavgift, rörlig del:  +X% 

 Brukningsavgift, fast del:  +X% 

 Anläggningsavgift:  +X% 

Förslaget inkluderar även att ta bort punkten 4 i riktlinje för anslutning av 
VA-anslutningar för en ekonomisk långsiktig hållbar verksamhet.  

Indexreglering sker i enlighet med befintlig taxa per den 1 januari 2021. 
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Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16, § 246 
 

Bilagor 
Riktlinjer anslutningsavgifter 2010 

På sammanträdet redovisas resterande beslutsunderlag, som kommer 
finnas som bilagor införför vidare beslutsgång. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
VA-avdelningen 
 

Ärendet  
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2019-11-06 beslut att höja taxan för 
VA.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att, i ett första 
steg, besluta om att höja VA-taxan med följande parametrar: 

 Brukningsavgift, rörlig del:  +9% 

 Brukningsavgift, fast del:  +9% 

 Anläggningsavgift:  +5% 

Det noterades att taxeändringen enligt förslaget inte ensam kommer att 
erhålla ett positivt årsresultat för 2020 utan vidare uppdrag under 2020 
ska ge vilket slutligt förslag till taxehöjning som det finns behov av för 
en ekonomi i balans. 

En arbetsgrupp med extern hjälp inom VA-verksamheten har tagit fram 
förslag på ändring av taxan inför 2021 samt klarlagt vilka möjligheter till 
intäkter som befintlig taxa innebär för fler brukarkategorier, samt vidare 
översyn av nuvarande kostnader och investeringar. Därefter har förslag 
till beslut av höjning av taxan tagits fram som underlag, för att 2021 få en 
budget i balans.  
 

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 
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Konsekvens 
Fortsatt underfinansiering av VA-verksamheten innebär ett årligt ökande 
underskott, som leder till fortsatt belastning av skattekollektivet. 

 

 

 

Marie Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§257 
 
Justering av VA-taxa 2021 
 
2020/137 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att: 
 
1. Godkänna justering av befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande 
ändringar, utöver årlig indexreglering:  
 

 Brukningsavgift, rörlig del: + 20 % 
 Brukningsavgift, fast del: + 20 % 
 Anläggningsavgift: + 0 % 

 
2. Att riktlinjer för VA-anslutning justeras där punkt 4 Avgift för VA-anslutning av 
Exploateringsområde utgår. 
 
3. Justerad taxa gäller från 2021-01-01. 

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Det föreligger behov av justering av befintlig VA-taxa för att få en verksamhet som 
har en ekonomisk balans över längre tid.  
Planperioden till grund för beräkningarna är 2021- 2026.  
VA-verksamheten har därför arbetat fram förslag på justering inför 2021. 
 
Tidigare beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16, § 246 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer anslutningsavgifter 2010 
Presenterat beslutsunderlag på sammanträdet 
Tjänsteutlåtande 2020-09-29 

 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 11:34-11:46 samt 11:50-11:52. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

1. Godkänna justering av befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande 
ändringar, utöver årlig indexreglering: 
 
 Brukningsavgift, rörlig del: + 11 % 
 Brukningsavgift, fast del: + 11 % 
 Anläggningsavgift: + 0 % 
 
2. Att riktlinjer för VA-anslutning justeras där punkt 4 Avgift för VA-anslutning av 
Exploateringsområde utgår. 
 
3. Justerad taxa gäller från 2021-01-01. 

 
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
 
1. Godkänna justering av befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande 
ändringar, utöver årlig indexreglering: 
  
 Brukningsavgift, rörlig del: + 20 % 
 Brukningsavgift, fast del: + 20 % 
 Anläggningsavgift: + 0 % 
 
2. Att riktlinjer för VA-anslutning justeras där punkt 4 Avgift för VA-anslutning av 
Exploateringsområde utgår. 
 
3. Justerad taxa gäller från 2021-01-01. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Rikard Larssons (S) förslag 
väljs. 
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Peter Anderssons förslag 
Nej-röst för Rikard Larssons förslag 
 
Omröstningsresultat 
5 Ja-röster, Mats Johansson (L), Urban Möller (MP), Robert Mattsson (C), Peter 
Andersson (L) och Lars Carlsson (M)  
6 Nej-röster, Stellan Samsson (-), Cyril Esbjörnsson (TP), Stefan Wirtberg (S), Björn 
Sporrong (S), Jan Berndtsson (S) och Rikard Larsson (S)  
Rikard Larssons förslag väljs 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Förvaltningschef 
VA-chef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§246 
 
Justering av VA-taxa 2021 
 
2019/20 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
1. Återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt utredning. Utredningen ska 
omfatta hur följande parametrar kan påverka intäkterna om dessa inkluderas i taxan: 
 

i. Dimensioner på anslutning  
ii. Processvatten 

iii. Avtalskunder – potential för omreglering för eventuell höjning 
iv. Vallhamnsområdet/Tjörns Hamnar AB – inventering av mängd VA-

anslutningar 
v. Båtföreningen/marinor/båthallar – vilka avtal finns med kommunen 

vi. Säsongsavläsning (självavläsning) – konsekvenser med debitering två ggr/år  
vii. Avgift brandposthuvud 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Det föreligger behov av justering av befintlig VA-taxa för att få en verksamhet som 
har en ekonomisk balans över längre tid.  
VA-verksamheten har därför arbetat fram ett förslag på justering inför 2021. 
Planperioden till grund för beräkningarna är 2021- 2026.  
Förslaget inkluderar även att ta bort punkten 4 i riktlinje för anslutning av VA-
anslutningar för en ekonomisk långsiktig hållbar verksamhet.  
Indexreglering sker i enlighet med befintlig taxa per den 1 januari 2021. 
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-06, § 291 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13, § 222 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04, § 324 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 35 
Kommunstyrelsen 2020-05-28, § 141 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-09-09 
Underlag till förslag till beslut presenteras på sammanträdet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärende 
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2019-11-06 beslut att höja taxan för VA.  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige att, i ett första steg, besluta 
om att höja VA-taxan med följande parametrar: 
 Brukningsavgift, rörlig del:  +9% 

 Brukningsavgift, fast del:  +9% 

 Anläggningsavgift:  +5% 

Det noterades att taxeändringen enligt förslaget inte ensam kommer att erhålla ett 
positivt årsresultat för 2020 utan vidare uppdrag under 2020 ska ge vilket slutligt 
förslag till taxehöjning som det finns behov av för en ekonomi i balans. 
En arbetsgrupp med extern hjälp inom VA-verksamheten har tagit fram förslag på 
ändring av taxan samt klarlagt vilka möjligheter till intäkter som befintlig taxa 
innebär för fler brukarkategorier, samt vidare översyn av nuvarande kostnader och 
investeringar. Därefter har förslag till beslut av höjning av taxan tagits fram som 
underlag, för att 2021 få en budget i balans.  
På nämndmötet redovisades övriga underlag. 

 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 14:59 - kl. 15:14, kl. 15:36 - kl. 15:44, 
kl. 15:46 – kl. 15:56 samt kl. 16:04 – kl. 16:11. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för att 
specifikt utreda hur följande parametrar kan påverka intäkter om dessa tas med i 
taxan: 

 
i. Dimensioner på anslutning  

ii. Processvatten 
iii. Avtalskunder – potential för omreglering för eventuell höjning 
iv. Vallhamnsområdet/Tjörns Hamnar AB – inventering av mängd VA-

anslutningar 
v. Båtföreningen/marinor/båthallar – vilka avtal finns med kommunen 

vi. Säsongsavläsning (självavläsning) – konsekvenser med debitering två ggr/år  
vii. Avgift brandposthuvud 

 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden går på Rikard Larssons (S) förslag 
till beslut samt att beslut ska fattas på ett extrainsatt sammanträde den 30 september 
2020.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
VA-avdelningen 
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From:                                 Martin Johansen
Sent:                                  Thu, 29 Oct 2020 15:23:12 +0100
To:                                      Torbjörn Hall;Evike Sandor
Subject:                             Tilläggsyrkande VA-taxa

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att tillsammans med andra relevanta aktörer, exempelvis kommunens 
ekonomiavdelning och kommunjurist genomföra en översyn av kommunens va-taxa i syfte 
att utreda den allmänna va-verksamhetens avgiftsfinansiering. Uppdraget ska särskilt 
inrikta sig på eventuell utvecklingspotential vad gäller avgifternas effektivitet, 
proportionalitet och ändamålsenlighet.,

1)      kontrollera att endast sådant som hör till den allmänna va-anläggningen regleras i taxan, 
2)      kontrollera att avgifterna är fördelade på det sätt som föreskrivs i lagen om allmänna 

vattentjänster, 
3)      säkerställa att de som tillhandahålls vattentjänster genom allmän va-anläggning inte finansierar 

verksamhet som inte ingår i allmän va-anläggning, 
4)      säkerställa att redovisning görs på sådant sätt att punkterna 2 och 3 går att kontrollera, 
5)      kontrollera att de kostnader som ligger till grund för avgifterna i va-taxan är möjliga att beakta 

vid bestämmande av avgifterna.

Skickat från min iPad
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§224 

Antagande av nya lokala avfallsföreskrifter för Tjörns 
kommun 

2020/149 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1 Anta upprättat förslag 2020-10-02 till föreskrifter för 
avfallshantering. 

2 Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2021 då tidigare 
föreskrifter upphör att gälla.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på 
annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till nya 
föreskrifter för avfallshantering.  

Föreskrifterna baseras på den mall som Avfall Sverige och SKR 
gemensamt tagit fram. Viss anpassning har gjorts utifrån 
kommunens särskilda förutsättningar och befintliga system.  

De nya förskrifterna skiljer sig från tidigare föreskrifter genom att 
en del av den information som tidigare lämnades i föreskrifterna 
nu lämnas på annat sätt, t.ex. genom direktkontakt med kunderna 
och information på kommunens webbplats. Det blir därmed 
möjligt för kommunen att göra mindre justeringar på ett 
smidigare sätt.  

De nya föreskrifterna är även tydligare utformade i vissa delar och 
lämnar därigenom mindre tolkningsutrymme i vissa frågor, t.ex. 
avseende hämtställe, dragväg och transportväg.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tydligare hänvisningar har även gjorts avseende verksamheter 
och företag vid Återvinningscentralen samt hur avgifter för 
avfallshanteringen tas ut. 

Förvaltningen har kompletterat samhällsbyggnadsnämndens 
förslag med uppdateringar av laghänvisningar och även gjort 
vissa redaktionella och språkliga förändringar. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 212 den 15 oktober 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 75 den 11 mars 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07 
Reviderat förslag till föreskrifter för avfallshantering 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till föreskrifter för avfallshantering 
Nuvarande föreskrifter 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Martin Johansson (SD) och Magne Hallberg (KD) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§212 
 
Antagande av nya lokala avfallsföreskrifter för Tjörns kommun 
 
2020/149 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att  
1 Anta upprättat förslag 2020-10-02 till föreskrifter för avfallshantering. 
2 Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2021 då tidigare föreskrifter upphör att 

gälla.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till nya föreskrifter för 
avfallshantering.  

Föreskrifterna baseras på den mall som Avfall Sverige och SKR gemensamt tagit 
fram. Viss anpassning har gjorts utifrån kommunens särskilda förutsättningar och 
befintliga system.  

De nya förskrifterna skiljer sig från tidigare föreskrifter genom att en del av den 
information som tidigare lämnades i föreskrifterna nu lämnas på annat sätt, t.ex. 
genom direktkontakt med kunderna och information på kommunens webbplats. Det 
blir därmed möjligt för kommunen att göra mindre justeringar på ett smidigare sätt.  

De nya föreskrifterna är även tydligare utformade i vissa delar och lämnar 
därigenom mindre tolkningsutrymme i vissa frågor, t.ex. avseende hämtställe, 
dragväg och transportväg.  

Tydligare hänvisningar har även gjorts avseende verksamheter och företag vid 
Återvinningscentralen samt hur avgifter för avfallshanteringen tas ut. 

Förvaltningen har kompletterat samhällsbyggnadsnämndens förslag med 
uppdateringar av laghänvisningar och även gjort vissa redaktionella och språkliga 
förändringar. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden § 75 den 11 mars 2020 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07 
Reviderat förslag till föreskrifter för avfallshantering 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till föreskrifter för avfallshantering 
Nuvarande föreskrifter 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) och Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen 

 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 

1 (2)  

Kommunstyrelsen 
  

2020-10-07 Dnr 2020/149-360 

Hans Blomqvist 
Kommunjurist  
0304-60 10 53 
hans.blomqvist@tjorn.se 

Kommunstyrelsen 

 
 
  

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 

 T
JÖ

R
N

10
00

, v
1.

0,
 2

01
4-

03
-1

0 
   

Tjänsteutlåtande - Antagande av föreskrifter för 
avfallshantering 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige att  

1 Anta upprättat förslag 2020-10-02 till föreskrifter för 
avfallshantering. 

2 Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2021 då tidigare föreskrifter 
upphör att gälla.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till nya föreskrifter för 
avfallshantering.  

Föreskrifterna baseras på den mall som Avfall Sverige och SKR 
gemensamt tagit fram. Viss anpassning har gjorts utifrån kommunens 
särskilda förutsättningar och befintliga system.  

De nya förskrifterna skiljer sig från tidigare föreskrifter genom att en del 
av den information som tidigare lämnades i föreskrifterna nu lämnas på 
annat sätt, t.ex. genom direktkontakt med kunderna och information på 
kommunens webbplats. Det blir därmed möjligt för kommunen att göra 
mindre justeringar på ett smidigare sätt.  

De nya föreskrifterna är även tydligare utformade i vissa delar och 
lämnar därigenom mindre tolkningsutrymme i vissa frågor, t.ex. 
avseende hämtställe, dragväg och transportväg.  

Tydligare hänvisningar har även gjorts avseende verksamheter och 
företag vid Återvinningscentralen samt hur avgifter för 
avfallshanteringen tas ut. 

Förvaltningen har kompletterat samhällsbyggnadsnämndens förslag med 
uppdateringar av laghänvisningar och även gjort vissa redaktionella och 
språkliga förändringar. 
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2020-10-07 Dnr 2020/149-360 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden § 75 den 11 mars 2020 

Bilagor 
Reviderat förslag till föreskrifter för avfallshantering 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till föreskrifter för avfallshantering 

Nuvarande föreskrifter 

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

 

 

Evike Sandor 
Tf. kommunchef 
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Sida 3 (21) 
Föreskrifter för avfallshantering 

1 Inledande bestämmelser 

 

1.1 Bemyndigande 
 
1 §  Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 

9 kap. 1-3 §§  avfallsförordningen (2020:614) meddelar 
kommunfullmäktige följande föreskrifter för avfallshantering i 
Tjörns kommun. 

 

1.2 Definitioner 
 
2 §  Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de 

betydelser som anges här. För definitioner av andra termer och 
begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. 
miljöbalken och till avfallsförordningen. 
 
 Kommunalt avfall avser sådant avfall som anges i 15 kap. 3 § 

miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och 
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

 
 Kärl- och säckavfall avser den del av kommunala avfallet som 

får läggas i kärl eller säck, dvs. inte avfall till 
materialåtervinning, grovavfall och farligt avfall. 

 
 Grovavfall avser kommunalt avfall som är så tungt eller 

skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

 
 Trädgårdsavfall avser sådant biologiskt avfall som uppstår vid 

normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus. 
 

 Farligt avfall avser ämne eller föremål som är avfall och som 
är markerat med * i bilaga 3 till avfallsförordningen. 

 
 Konsumentelavfall avser detsamma som i 13 § förordningen 

(2014:1075) om producentansvar för elutrustning. 
 

 Matavfall avser allt biologiskt nedbrytbart avfall som 
uppkommer i och med livsmedelshantering i hushåll, 
restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle 
kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som 
utgör kommunalt avfall. I begreppet matavfall som utgör 
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Sida 4 (21) 
Föreskrifter för avfallshantering 

kommunalt avfall 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 avsedd 
för matavfall. 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 förordningarna 
1069/2009/EG och 142/2011/EU. 

 
 Restavfall avser sorterat kärl- och säckavfall. Med detta avses 

det avfall som kvarstår när matavfall, trädgårdsavfall, farligt 
avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall och annat avfall 
som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från 
hushållets kärl- och säckavfall. 

 
 Små avloppsanläggningar avser sluten tank, slamavskiljare, 

fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande 
anläggningar som ger upphov till kommunalt avfall och som 
är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter. 
Oljeavskiljare och fettavskiljare omfattas inte av detta 
begrepp. 

 
 BDT-vatten avser bad-, disk- och tvättvatten. 

 
 Fosforfällor avser behållare med filtermaterial med avsikt att 

ta upp fosfor ur avloppsvatten. 
 

 Fastighetsinnehavare avser den som är fastighetsägare eller 
den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 
ska anses som fastighetsägare, exempelvis 
tomträttsinnehavare och samfällighetsförening. 

 
 Dragväg avser den gångväg som räknas som enkel gångväg 

från behållarens uppställningsplats vid hämtningstillfället 
fram till närmsta plats där hämtningsfordonet kan och tillåts 
stanna på. 

 
 Renhållaren avser den som hanterar det kommunala avfall 

som omfattas av kommunens ansvar. 
 

 Ansvarig nämnd avser samhällsbyggnadsnämnden i 
kommunen. 
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Sida 5 (21) 
Föreskrifter för avfallshantering 

1.3 Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn 
och information 

 
3 § Samhällsbyggnadsnämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 

20 § miljöbalken, för hanteringen av kommunalt avfall, med 
särskilt ansvar för att kommunalt avfall som utgörs av farligt 
avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. 
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar 
utförs av den eller dem som kommunen anlitar för ändamålet, 
nedan kallad renhållaren. 

 
4 §  Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och 

enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av 
kommunstyrelsen. 

 
5 §  Samhällsbyggnadsnämnden informerar hushållen om krav och 

hantering avseende förpackningar, returpapper och 
konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar. 

 
 

1.4 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 § miljöbalken. Se gällande avfallstaxa för 
Tjörns kommun. 

 
7 §  Fastighetsinnehavare är skyldiga 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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Föreskrifter för avfallshantering 

2 Sortering och överlämning av 
kommunalt avfall 

2.1 Sortering av avfall 
 
8 §  Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut 

avfallsslag i enlighet med gällande instruktioner och hålla dessa 
skilda från varandra. 

 
9 §  Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och 

hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska 
överlämnas till renhållaren för borttransport. 

 

2.2 Skyldighet att överlämna kommunalt avfall 
 
10 §  Kommunalt avfall under kommunens ansvar ska lämnas till 

renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter. Kommunalt 
avfall hämtas av renhållaren vid fastigheten, på överenskommen 
eller anvisad plats enligt 19 §. 

 
Kommunalt avfall 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 
kommunalt avfall från fastigheten.  

 
Fastighetsinnehavare ska upplysa kommunens avfallsavdelning 
om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för 
fastigheten. 

 

2.3 Emballering av kommunalt avfall samt 
placering av behållare 

 
11 §  I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall 

för vilket behållaren och utrymmet är avsedd. 
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren är ansvarig 
för att kommunalt avfall emballeras på ett säkert sätt så att skador 
på person, miljö eller nedskräpning inte uppstår. 

 
Observera att glödande avfall inte får lämnas till kommunens 
avfallshantering. 
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Sida 7 (21) 
Föreskrifter för avfallshantering 

3 Anläggande, underhåll och skötsel 
av behållare och annan utrustning 

3.1 Anskaffande och ägande 
 
12 §  I kommunen får endast de behållare användas som föreskrivs 

genom kommunens avfallstaxa och som kan tömmas med den 
utrustning som används i kommunens insamlingssystem.  

 
13 §  Kärl och säckar ägs av Tjörns kommun och tillhandahålls av 

renhållaren. Id-märkning på renhållarens utrustning får inte 
avlägsnas eller göras oläslig. Skada på id-märkning ska omgående 
anmälas till renhållaren. 

 
Kommunens avfallsverksamhet ansvarar för märkning, reparation 
och vid behov, utbyte av behållare. När sådant underhåll ska 
utföras så ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt 
anvisning från kommunen. 

 
Container får ägas av annan än renhållaren. 

 
Bottentömmande behållare, små avloppsanläggningar, 
fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas och installeras av 
fastighetsinnehavaren. 

 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och 
underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar 
och utrymmen för avfallshanteringen. Vid oaktsamhet kan 
fastighetsinnehavaren bli ersättningsskyldig för skador på 
kommunens eller renhållarens egendom. 

 
Vid om- och tillbyggnation eller annan förändring som påverkar 
förutsättningarna för avfallshanteringen ska samråd ske med 
kommunens avfallsavdelning.  

 
 

3.2 Anläggande 
 
14 §  Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller 

tank för matavfall ska avstånd mellan uppställningsplats för 
slambil och anslutningspunkt för tömning vara kortare än 10 
meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan 

194



 

 

 

Sida 8 (21) 
Föreskrifter för avfallshantering 

fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara 
mindre än 6 meter. 

 
a) Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen 

utformas så att fordon utrustat med kran kan angöra i direkt 
anslutning till anläggningen.  

 
b) Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att 

den är åtkomlig för hämtningsfordon. 
 

c) Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett 
eller säck ska anläggas så att hämtning med fordon utrustat med 
kran kan utföras. Anläggandet ska ske så att avståndet mellan 
kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck inte 
överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger 
högst 1000 kilogram eller har en volym på 1 kubikmeter. Om 
avståndet överstiger 10 meter åligger det fastighetsägaren att 
transportera fram filterkassett eller säck till en plats som ligger 
inom 10 meter från kranfordonets uppställningsplats. 

 
d) Inga hinder inom kranens rörelseområde får finnas. Lyft får inte 

ske över staket, buskar, väg/gata, gång- och cykelbana, 
parkeringsplats et cetera. 

 
e) Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, 

fettavskiljare, tank för matavfall eller anläggning som kräver byte 
av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god 
arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen. 

 
 

3.3 Rengöring och tillsyn 
 
15 §  Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av 

tilldelade kärl och säckställ samt egen utrustning och emballage 
vid anläggning.  

 
Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service och 
tillsyn för att förebygga störningar i anordningens funktion och 
olägenhet såsom nedskräpning, 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. 
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Föreskrifter för avfallshantering 

4 Åtgärder inför hämtning - kärl eller 
säck 

16 §  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 och drag-/körvägar ska vara fri från snö och is och 
halkbekämpade vid hämtningstillfället. 

 
Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning 
som används i kommunens insamlingssystem kan ske och att 
hämtning underlättas. 

  
Kärl ska placeras och vändas med handtag mot dragväg så att de 
kan hämtas med baklastande bil där sådan används. 

 
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där 
arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska 
tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska omedelbart 
meddelas renhållaren. 

 
Överfull, för tung eller trasig avfallsbehållare hämtas/töms inte 
förrän avfallet paketerats om. Detsamma gäller om 
avfallsbehållaren innehåller dåligt emballerade, stickande eller 
skärande föremål. Efter åtgärd kan avfallsbehållare 
hämtas/tömmas vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter 
beställning av extra hämtning, mot avgift enligt kommunens 
avfallstaxa. Vid upprepad överfylld behållare är 
fastighetsinnehavaren skyldig att byta till större avfallsbehållare 
eller att inrätta flera behållare. 

 
Avfall som läggs i avfallsbehållare eller släpps ned till 
avfallsbehållare via sopnedkast ska vara sorterat enligt gällande 
instruktioner och väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem 
eller annan olägenhet inte uppkommer.  

 
Stickande och skärande avfall ska förpackas i skyddande hölje 
innan det läggs i behållare för restavfall så att inte skärskador 
eller annan olägenhet uppstår. Kanyler ska läggas i speciell 
behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek som 
kommunen har avtal med. 
 
Matavfall ska läggas i papperspåsar som kommunens entreprenör 
tillhandahåller efter avrop. 
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Sida 10 (21) 
Föreskrifter för avfallshantering 

5 Åtgärder inför hämtning - 
slamanläggningar och fettavskiljare 

 

17 §  Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd 
med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till 
anläggningens beskaffenhet och belägenhet.  

 
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 omedelbart 
meddelas renhållaren. 

 
Tömning av slamavskiljare med anslutet wc sker minst en gång 
per år. Slamavskiljare i BDT-anläggning töms minst vartannat år. 
I övrigt ska tömning ske efter behov för att upprätthålla en god 
funktion i tanken/avskiljaren. För förlängt tömningsintervall 
och/eller uppehåll ska ansökan om dispens ges in till ansvarig 
nämnd. 

 
a) Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen 

så att tömning kan ske med det fordon som normalt används.  
 

b) Anslutning för slang ska passa renhållningens tömningsfordon. 
Om det krävs en adapter för anpassning av anslutning med slang 
ska sådan tillhandahållas av fastighetsinnehavaren och finnas 
tillhands vid tömning. 

 
c) Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall 

ska vara lätt tillgängliga för tömning.  
 

d) Fastighetsinnehavaren är skyldig att ge de instruktioner som 
behövs i samband med hämtning för att renhållaren ska kunna 
utföra tömningen. 

  
e) När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara 

markerad med en tydlig skylt som anger till vilken fastighet 
anläggningen tillhör. 

 
f) Fastighetsinnehavaren ska inför hämtningstillfället placera 

storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska 
tömmas med fordon utrustat med kran, enligt 14 §. 
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Sida 11 (21) 
Föreskrifter för avfallshantering 

 
g) Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt 

eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka bör på 
grund av arbetsmiljökrav väga högst 15 kilogram. Om brunnen 
eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan bör locket 
väga högst 35 kilogram. 

 
h) Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart. 

  
i) Fastighetsinnehavaren ansvarar för att omedelbart tillföra nytt 

filtermaterial till anläggningen vid hämtning/byte av uttjänt 
filtermaterial från fosforfällor. 

 
j) Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare 

efter verkställd slamtömning. 
 
18 §  Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd 

avloppsanläggning, som innebär att befintlig slamanläggning tas 
ur bruk, ska sluttömning ske omedelbart. Sluttömning ska 
beställas av fastighetsinnehavaren.  
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Föreskrifter för avfallshantering 

6 Hämtnings- och transportvägar 

 
19 §  Hämtning av kommunalt avfall sker normalt vid 

fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats eller vid en av 
kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs av 
avfallsavdelningen på delegation från ansvarig nämnd. I taxan 
ingår 10 dragmeter och därefter tas tilläggsavgift för gångavstånd 
ut enligt gällande taxa. 

 
20 §  Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den 

uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick 
under hela året. Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, 
hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Om farbar 
väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren lämna avfallet på 
plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 19 
§. 

 
a) Backning med hämtningsfordon utgör inte normalt ett arbetssätt, 

vilket innebär att vändmöjlighet ska finnas vid hämtningsplatsen. 
 

b) Transportväg får ej utgöras av gång- och/eller cykelbana, 
innergård, skolgård eller där lastbilstrafik ej är tillåten. 

 
c) Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av kommunalt avfall ska 

vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar 
vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt 
används i hämtningsområdet. 

 
d) Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver 

dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl utan 
svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri 
från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 
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Föreskrifter för avfallshantering 

7 Återvinningscentralen (ÅVC)  

 

7.1 Regler för hushållen 
 
21 §  Person som är folkbokförd och/eller äger fastighet i Tjörns 

kommun samt betalar sophämtningsabonnemangets grundavgift 
har behörighet till återvinningscentralen med sitt körkort.  

 
22 §  Vid varje besök får den som är behörig lämna en mängd avfall 

motsvarande det som normalt får lastas på en släpkärra, dock 
maximalt 3 m3. 

 
23 §  Det farliga avfallet och grovavfallet från hushåll ska sorteras 

enligt instruktioner/anvisningar på återvinningscentralen. 
 

7.2 Regler och kostnader för verksamheter 
 
24 §  Kommunens återvinningscentral är i första hand avsedd för farligt 

avfall och grovavfall från hushåll.  
 
25 §  Verksamheter och företag kan efter ansökan erhålla ett särskilt 

ÅVC-kort för inpassering till återvinningscentralen. ÅVC-kortet 
måste visas upp vid varje besök till återvinningscentral.  

 
Kortet får enbart användas för att lämna det grovavfall som har 
uppkommit i den egna verksamheten eller företaget. Varje 
inpassering faktureras enligt gällande taxa. 

 

200



 

 

 

Sida 14 (21) 
Föreskrifter för avfallshantering 

8 Hämtningsområde och 
hämtningsintervall 

 
26 §  Kommunen utgör tre hämtningsområden. 
 

 Huvudön och öar med fast broförbindelse. 
 

 Öar med fast färjeförbindelse. 
 
 Öar utan bro eller fast färjeförbindelse. 

 
27 §  Ordinarie hämtning av kommunalt avfall sker med de intervall 

som framgår av kommunens avfallstaxa. 
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Sida 15 (21) 
Föreskrifter för avfallshantering 

9 Åtgärder om föreskrift inte följs 

 
28 §  Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om någon 

av föreskrifterna i 16, 17 eller 20 §§ inte följs. 
 

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren 
hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter 
beställning av extrahämtning mot avgift.  

 
Vid upprepade förseelser kan abonnemanget komma att ändras.  

 
Vid felsortering debiteras en felsorteringsavgift. 
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Föreskrifter för avfallshantering 

10 Särskilt om verksamheter 

 

10.1 Kommunalt avfall 
 
29 §  Kommunalt avfall från verksamheter ska hållas skilt från annat 

avfall än kommunalt avfall. För kommunalt avfall från 
verksamheter gäller 8-20 §§ om inte annat anges i dessa 
föreskrifter. 

 

10.2 Annat avfall än kommunalt avfall 
 
30 §  Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen 

som ger upphov till annat avfall än kommunalt avfall ska lämna 
de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller 
hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning. 

 
Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare 
av en hamn lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt 
4 kap. 8 § avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska 
lämnas till ansvarig nämnd. 
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Föreskrifter för avfallshantering 

11 Undantag 

 

11.1 Handläggning av anmälnings- och 
ansökningsärenden 

 
31 §  Anmälan om kompostering eller ansökan om annat 

omhändertagande av kommunalt avfall på den egna fastigheten 
och andra undantag från avfallsföreskrifterna ges in till ansvarig 
nämnd enligt vad som anges nedan. 

 
a) 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. 

 
b) Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses 

och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna. Ansökan enligt 
bestämmelserna i 32, 33, 34 eller 35 §§ ska ske senast en månad 
före den avsedda uppehållsperioden. 

 
c) Även om dispens för eget omhändertagande av hushållssopor 

beviljas så kommer ändå sopabonnemangets grundavgift tas ut. 
Detta för att få tillgång till Tjörns ÅVC. 

 
31 a §  Om hämtning ej ska ske vid tomtgräns enligt § 19 så kan 

fastighetsägaren ansöka om ändring av hämtningsplatsen hos 
kommunens avfallsavdelning. Fastighetsägaren ansvarar för 
hårdgörande av yta eller andra åtgärder på hämtningsplats. 

 
 

11.2 Kompostering, annan återvinning eller 
bortskaffande av visst kommunalt avfall 

 
32 §  Eget omhändertagande av avfall får endast ske på den egna 

fastigheten enligt vad som anges i 33-35 §§ och under 
förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för 
människors hälsa och miljön.  

 
Dispens ges för maximalt fem år åt gången och kan upphävas om 
förutsättningarna ändras alternativt att meddelade råd eller 
anvisningar inte följs.  
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Sida 18 (21) 
Föreskrifter för avfallshantering 

 
33 §  Trädgårdsavfall från enskilda fastigheter får komposteras på 

fastigheten utan särskild anmälan. 
 
34 §  Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska 

ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet 
för människors hälsa eller miljön inte uppstår.  

 
Dispensen är personlig och gäller endast för den aktuella 

fastigheten. 
 
35 §  Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan, medges i 

särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. 
förmultningsanläggning eller liknande anläggning för 
omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen.  

 
Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning 
ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.  

 
Kompostering av latrin ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

 
  

11.3 Utsträckt hämtningsintervall 
 
36 §  För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare efter 

ansökan till ansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall 
för avfall från anläggningen. 

 
Förlängt hämtningsintervall får medges under förutsättning att det 
utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och 
beskaffenhet kan bedömas att hämtning inte behöver utföras med 
ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa 
och/eller miljön.  

 
Avloppsanläggningen ska också leva upp till gällande 
lagstiftning. Beslutet gäller i högst fem år. 

 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till 
anläggningens behov. 

 
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om 
kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är 
uppfyllda. 
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Sida 19 (21) 
Föreskrifter för avfallshantering 

 

11.4 Gemensamma avfallsbehållare 
  

37 §  Två närliggande fastigheter kan efter ansökan till ansvarig nämnd 
under viss tid medges rätt att dela 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 uppställningsplats. 

 
Tre eller fler närliggande fastigheter kan efter ansökan till 
ansvarig nämnd under viss tid medges rätt att använda 
gemensamma 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 uppställningsplats, är det inte möjligt ska en gemensam plats 
vara avtalad med uppställningsplatsens markägare genom ett 
nyttjanderättsavtal. 

 
Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om 
kommunen konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte 
längre är uppfyllda alternativt att meddelade råd eller anvisningar 
inte följs. 

 

11.5 Uppehåll i hämtning 
 
38 §  Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid permanentbostad 

kan efter ansökan till ansvarig nämnd medges 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte 
kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex 
månader. 

 
 

11.6 Eget omhändertagande 
 
39 §  Kommunen får efter ansökan, om det finns särskilda skäl, medge 

dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare 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.  
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Sida 20 (21) 
Föreskrifter för avfallshantering 

Även om dispens för eget omhändertagande av hushållssopor 
beviljas så kommer ändå sopabonnemangets grundavgift tas ut. 
Detta för att få tillgång till Tjörns ÅVC.  

 
Dispens ges för max fem år.  

 
Medgivande om eget omhändertagande kan återkallas om 
förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda 
alternativt att meddelade råd eller anvisningar inte följs. 
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Sida 21 (21) 
Föreskrifter för avfallshantering 

12 Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2021-01-01 då föreskrifter för 
avfallshantering för Tjörns kommun 2016-01-01 upphör att gälla. 
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Inledande bestämmelser 
 

Bemyndigande 
 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74 - 75§§ 
avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Tjörns kommun. 

 
 

Definitioner 
 

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som 
anges här. För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa 
föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen: 
 
1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga 
avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 
a) Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som läggs i kärl eller 

säck, det vill säga exklusive avfall till materialåtervinning, grovavfall och farligt 
avfall. 

b) Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

c) Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt 
nyttjande av trädgård vid bostadshus. 

d) Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat 
med * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 11b § a vfallsförordning (2011:927). 

e) Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrustning. 

f) Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 
livsmedelshantering i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som 
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör 
hushållsavfall. I begreppet matavfall som utgör hushållsavfall 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 avsedd för matavfall. 
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 förordningarna 1069/2009/EG och 
142/2011/EU. 

g) Med restavfall avses sorterat kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som 
kvarstår när matavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, 
el-avfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från 
hushållets kärl- och säckavfall. 
 

2. 
a) Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, 

minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till 
hushållsavfall. Oljeavskiljare och fettavskiljare omfattas inte av detta begrepp. 
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b) Med BDT-vatten avses Bad-, Disk- och Tvättvatten. 
c) Med fosforfällor avses behållare med filtermaterial med avsikt att ta upp fosfor ur 

avloppsvatten. 
d) Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 

kap 15 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska avses som fastighetsägare, 
exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening. 

e) Med dragväg avses den gångväg som räknas som enkel gångväg från behållarens 
uppställningsplats vid hämtningstillfället fram till närmsta plats där 
hämtningsfordonet kan och tillåts stanna på. 

f) Med renhållaren avses den som hanterar det hushållsavfall som omfattas av 
kommunens ansvar. 

g) Med ansvarig nämnd avses samhällsbyggnadsnämnden i Tjörns kommun. 
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Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och 
information 
 
3 § Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för 
hanteringen av hushållsavfall, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt 
avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering av det avfall som 
omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen anlitar för ändamålet, 
nedan kallad renhållaren. 
 

 
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av ansvarig nämnd. 
 
5 § Kommunstyrelsen informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar, 
returpapper 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 § miljöbalken. Se gällande avfallstaxa för Tjörns kommun. 
 
7 § Fastighetsinnehavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller dem som 
bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering. 
 
 

Sortering och överlämning av hushållsavfall 
 
 

Sortering av avfall 
 
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med 
gällande instruktioner och hålla dessa skilda från varandra. 
 
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 hushållsavfall 
 
10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i 
dessa föreskrifter. Hushållsavfall hämtas av renhållaren vid fastigheten, på överenskommen 
eller anvisad plats enligt 19 §. 
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Hushållsavfallet 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 hushållsavfall från fastigheten. Fastighetsinnehavare ska upplysa 
Avfallsavdelningen, Tjörns kommun om ändrade förhållanden av betydelse för 
avfallshanteringen för fastigheten. 
 
 

Emballering av hushållsavfall samt placering av 
behållare 
 
11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 
och utrymmet är avsedd. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren är ansvarig för 
att hushållsavfall emballeras på ett säkert sätt så att skador på person, miljö eller nedskräpning 
inte uppstår. 
 
OBS! Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 
 

 

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan 
utrustning 

 
 

Anskaffande och ägande 
 
12 § I kommunen får endast de behållare användas som föreskrivs genom kommunens 
avfallstaxa och som kan tömmas med den utrustning som används i kommunens 
insamlingssystem.  
 
13 § Kärl och säckar ägs av Tjörns kommun och tillhandahålls av renhållaren. Id-märkning på 
renhållarens utrustning får ej avlägsnas eller göras oläslig. Skada på id-märkning ska 
omgående anmälas till renhållaren. 
 
Kommunens avfallsverksamhet ansvarar för märkning, reparation och vid behov, utbyte av 
behållare. När sådant underhåll ska utföras så ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska 
ske enligt anvisning från kommunen. 
 
Container får ägas av annan än renhållaren. 
 
Bottentömmande behållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall 
anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom 
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. Vid oaktsamhet 
kan fastighetsinnehavaren bli ersättningsskyldig för skador på kommunens eller renhållarens 
egendom. 
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Vid om och tillbyggnation eller annan förändring som påverkar förutsättningarna för 
avfallshanteringen ska samråd ske med kommunens avfallsavdelningen.  
 
 

Anläggande 
 
14 §  

a) Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska 
avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning vara 
kortare än 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan 
fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter. 

b) Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att fordon 
utrustat med kran kan angöra i direkt anslutning till anläggningen.  

c) Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för 
hämtningsfordon. 

d) Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska 
anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras. Anläggandet ska 
ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck 
inte överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 1000 
kilogram eller har en volym på 1 kubikmeter. Om avståndet överstiger 10 meter 
åligger det fastighetsägaren att transportera fram filterkasett eller säck till en plats som 
ligger inom 10 meter från kranfordonets uppställningsplats. 

e) Inga hinder inom kranens rörelseområde får finnas. Lyft får ej heller ske över staket, 
buskar, väg/gata, gång- och cykelbana, parkeringsplats et cetera. 

f) Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för 
matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad 
som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen. 

 
 

Rengöring och tillsyn 
 
15 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av tilldelade kärl och säckställ 
samt egen utrustning och emballage vid anläggning. Behållare och anläggningar ska ges 
regelbunden service och tillsyn för att förebygga störningar i anordningens funktion och 
olägenhet såsom nedskräpning, 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 
 
16 § 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 och drag-/körvägar ska vara fri från snö och is och halkbekämpade vid 
hämtningstillfället. 
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Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens 
insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas.  
Kärl ska placeras och vändas med handtag mot dragväg så att de kan hämtas med baklastande 
bil där sådan används. 
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska omedelbart meddelas 
renhållaren. 
Överfull, för tung eller trasig avfallsbehållare hämtas/töms inte förrän avfallet paketerats om. 
Detsamma gäller om avfallsbehållaren innehåller dåligt emballerade, stickande eller skärande 
föremål. Efter åtgärd kan avfallsbehållare hämtas/tömmas vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller efter beställning av extra hämtning, mot avgift enligt kommunens 
avfallstaxa. Vid upprepad överfylld behållare är fastighetsinnehavaren skyldig att byta till 
större avfallsbehållare eller att inrätta flera behållare. 
Avfall som läggs i avfallsbehållare eller släpps ned till avfallsbehållare via sopnedkast ska 
vara sorterat enligt gällande instruktioner och väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem 
eller annan olägenhet inte uppkommer.  
Stickande och skärande avfall ska förpackas i skyddande hölje innan det läggs i behållare för 
restavfall så att inte skärskador eller annan olägenhet uppstår. Kanyler ska läggas i speciell 
behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek som kommunen har avtal med. 
Matavfall ska läggas i papperspåsar som kommunens entreprenör tillhandahåller efter avrop. 
 
 

Åtgärder inför hämtning av avfall från 
slamanläggningar och fettavskiljare 
 

17 § Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de 
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och 
belägenhet.  
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 omedelbart meddelas renhållaren. 
 
Tömning av slamavskiljare med anslutet wc sker minst en gång per år. Slamavskiljare i BDT-
anläggning töms minst vartannat år. I övrigt ska tömning ske efter behov för att upprätthålla 
en god funktion i tanken/avskiljaren. För förlängt tömningsintervall och/eller uppehåll ansöks 
om dispens vid ansvarig nämnd. 
 
 

a) Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan 
ske med det fordon som normalt används.  

b) Anslutning för slang ska passa renhållningens tömningsfordon. Om det krävs en 
adapter för anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren och finnas tillhands vid tömning. 

c) Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt 
tillgängliga för tömning.  

d) Fastighetsinnehavaren är skyldig att ge de instruktioner som behövs i samband med 
hämtning för att renhållaren ska kunna utföra tömningen.  
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e) När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med en tydlig 
skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör. 

f) Fastighetsinnehavaren ska inför hämtningstillfället placera storsäck, filterkasett eller 
annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, enligt 14 §. 

g) Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när 
tömning ska ske. Lock eller manlucka bör på grund av arbetsmiljökrav väga högst 15 
kilogram. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan bör 
locket väga högst 35 kilogram. 

h) Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart.  
i) Fastighetsinnehavaren ansvarar för att omedelbart tillföra nytt filtermaterial till 

anläggningen vid hämtning/byte av uttjänt filtermaterial från fosforfällor. 
j) Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd 

slamtömning. 
 
18 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som 
innebär att befintlig slamanläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske omedelbart. Sluttömning 
ska beställas av fastighetsinnehavaren.  
 
 

Hämtnings- och transportvägar 
 
19 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen 
plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs av avfallsavdelningen 
på delegation från ansvarig nämnd. I taxan ingår 10 dragmeter och därefter tas tilläggsavgift 
för gångavstånd ut enligt gällande taxa. 
 
20 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som 
används vid hämtning, hålls i farbart skick under hela året. Transportvägen ska inför hämtning 
ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Om farbar väg inte kan 
upprättas ska fastighetsinnehavaren lämna avfallet på plats som överenskommes med 
renhållaren eller anvisas enligt 19 §. 
 

a) Backning med hämtningsfordon utgör inte normalt ett arbetssätt, vilket innebär att 
vändmöjlighet ska finnas vid hämtningsplatsen. 

b) Transportväg får ej utgöras av gång- och/eller cykelbana, innergård, skolgård eller där 
lastbilstrafik ej är tillåten. 

c) Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad 
och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de 
hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet. 

d) Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför 
hämtningen hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska 
inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 

 

Återvinningscentralen (ÅVC)  
Regler för hushållen 
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21 § Person som är folkbokförd och/eller äger fastighet i Tjörns kommun samt betalar 
sophämtningsabonnemangets grundavgift har behörighet till återvinningscentralen med sitt 
körkort.  
 
22 § Vid varje besök får den som är behörig lämna en mängd avfall motsvarande det som 
normalt får lastas på en släpkärra, eller max 3 m3. 
 
23 § Det farliga avfallet och grovavfallet från hushåll ska sorteras enligt 
instruktioner/anvisningar på återvinningscentralen. 
 

Regler och kostnader för verksamheter 
24 § Kommunens återvinningscentral är i första hand avsedd för farligt avfall och grovavfall 
från hushåll.  
 
25 § Verksamheter och företag kan efter ansökan erhålla ett särskilt ÅVC-kort för inpassering 
till återvinningscentralen. ÅVC-kortet måste visas upp vid varje besök till återvinningscentral. 
Kortet får enbart användas för att lämna det grovavfall som har uppkommit i den egna 
verksamheten eller företaget. Varje inpassering faktureras enligt gällande taxa. 
 
 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 
 
26 § Kommunen utgör tre hämtningsområden. 

 Huvudön och öar med fast broförbindelse. 
 Öar med fast färjeförbindelse 
 Öar utan bro eller fast färjeförbindelse 

 
27 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av kommunens 
avfallstaxa. 
 
 

Åtgärder om föreskrift inte följs. 
 
28 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om någon av föreskrifterna i 16, 
17 eller 20 §§ inte följs. 
 
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa 
ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. Vid upprepade 
förseelser kan abonnemanget komma att ändras. Vid felsortering debiteras en 
felsorteringsavgift. 
 
 

Särskilt om verksamheter 
Hushållsavfall 
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29 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För 
hushållsavfall från verksamheter gäller 8-20 §§ om inte annat anges i dessa föreskrifter. 
 
 

Annat avfall än hushållsavfall 
 

Uppgiftsskyldighet 
 
30 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till 
annat avfall än hushållsavfall ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden 
eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 
 
Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om 
behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska 
lämnas till ansvarig nämnd. 
 
 

Undantag 
 
Handläggning av anmälnings- och 
ansökningsärenden 
 
31 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av hushållsavfall 
på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av ansvarig 
nämnd enligt vad som anges nedan. 

a) 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. 

b) Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de 
beräknade avfallsmängderna. Ansökan enligt bestämmelserna i 32, 33, 34 eller 35 §§ 
ska ske senast en månad före den avsedda uppehållsperioden. 

c) Även om dispens för eget omhändertagande av hushållssopor beviljas så kommer ändå 
sopabonnemangets grundavgift tas ut. Detta för att få tillgång till Tjörns ÅVC. 

 
31 a § Om hämtning ej ska ske vid tomtgräns enligt § 19 så kan fastighetsägaren ansöka om 
ändring av hämtningsplatsen hos kommunens avfallsavdelning. Fastighetsägaren ansvarar för 
hårdgörande av yta eller andra åtgärder på hämtningsplats. 
 
 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande 
av visst hushållsavfall 
 
32 § Eget omhändertagande av avfall får endast ske på den egna fastigheten enligt vad som 
anges i 33-35 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors 
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hälsa och miljön. Dispens ges för maximalt fem år åt gången och kan upphävas om 
förutsättningarna ändras alternativt att meddelade råd eller anvisningar inte följs.  
 
33 § Trädgårdsavfall från enskilda fastigheter får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan. 
 
34 § Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker 
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
Dispensen är personlig och gäller endast för den aktuella fastigheten. 
 
35 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan, medges i särskild därför avsedd 
anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för 
omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Ansökan om omhändertagande 
av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
Kompostering av latrin ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppstår. 
 
  

Utsträckt hämtningsintervall 
 
36 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare efter ansökan till ansvarig nämnd 
medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. 
Förlängt hämtningsintervall får medges under förutsättning att ansvarig nämnd 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 och/eller miljön. Avloppsanläggningen ska också leva upp till gällande lagstiftning. 
Beslutet gäller i högst fem år. 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att 
förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda. 
 
 

Gemensamma avfallsbehållare 
  
37 §  

a) Två närliggande fastigheter kan efter ansökan till ansvarig nämnd under viss tid 
medges rätt att dela 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 
uppställningsplats. 

b) Tre eller fler närliggande fastigheter kan efter ansökan till ansvarig nämnd under viss 
tid medges rätt att använda gemensamma 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 uppställningsplats, är det inte 
möjligt ska en gemensam plats vara avtalad med uppställningsplatsens markägare 
genom ett nyttjanderättsavtal. 
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Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att 
förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda alternativt att meddelade råd eller 
anvisningar inte följs. 
 
 

Uppehåll i hämtning 
38 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid permanentbostad kan efter ansökan till 
ansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte 
kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. 
 
 
Eget omhändertagande 
 
39 § Kommunen får efter ansökan till ansvarig nämnd, om det finns särskilda skäl, medge 
dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare 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. Även om dispens för eget omhändertagande av 
hushållssopor beviljas så kommer ändå sopabonnemangets grundavgift tas ut. Detta för att få 
tillgång till Tjörns ÅVC. Dispens ges för max fem år.  
Medgivande om eget omhändertagande kan återkallas om ansvarig nämnd konstaterar att 
förutsättningarför medgivandet inte längre är uppfyllda alternativt att meddelade råd eller 
anvisningar inte följs. 
 
 
 

Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2020-xx-xx då föreskrifter för avfallshantering för Tjörns 
kommun 2016-01-01 upphör att gälla. 
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Föreskrifter om avfallshantering 
för Tjörns kommun 
 
 

1 Inledande bestämmelser 
 

1.1 Tillämpliga föreskrifter 
1 § För kommunens avfallshantering gäller 
• Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) 
• Föreskrifter om avfallshantering i förordningar utförande med stöd av 

miljöbalken 
• Andra författningar 
 
Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om 
avfallshantering. 
 

1.2 Definitioner 
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 
som i 15 Kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande 
begrepp med de betydelser som här anges: 
 
• Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed 

jämförligt avfall från annan verksamhet. 
• Med grovavfall avses, i enlighet med 5§ Naturvårdsverkets föreskrifter 

(NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, 
hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som 
gör att det inte är lämpligt att samla in i säck, kärl eller box som till 
exempel skrot. 

• Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som 
enligt 1 kap. 5§ fastighetstaxeringslagen (1979:1 152) ska anses som 
fastighetsägare. 

• Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av 
fastighetsinnehavare-begreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

• Med den renhållningsansvariga nämnden avses kommunens 
Samhällsbyggnadsnämnd. 

• Med behållare avses säck, kärl eller box av plast, latrinbehållare eller någon 
annan behållare för uppsamling av hushållsavfallet. 

 

1.3 Kommunens ansvar för renhållning, information och 
tills yn 
3 § Samhällsbyggnadsnämnden har verksamhetsansvar för hantering av avfall i 
kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av att farligt 
avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. 
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Hantering av avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller 
dem som kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 
 
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt 
föreskrifter meddelande med stöd av miljöbalken utförs av Samhällsbyggnads-
nämnden. 
 
5 § Samhällsbyggnadsnämnden informerar hushållen om de insamlingssystem 
för förpackningar och för avfall från elektriska och elektroniska produkter som 
är tillgängliga i kommunen.  
 

1.4 Fastighetsinnehavares och nyttjanderättsinnehavares 
ansvar för 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 meddelat med stöd av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. 
 
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig 
omfattning informera den eller dem som bor i eller är verksamma i fastigheten 
om gällande regler för avfallshantering. 
 
8 § Då fastighet övergår till annan fastighetsinnehavare eller nyttjanderätts- 
havare, ska den tillträdande fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren, 
omedelbart efter tillträde, anmäla ändringen till kommunens Kundcenter. Vid 
fastighetsägarbyte övergår hämtningen av hushållsavfall till ordinarie 
hämtning.  
 
 

2 Hushållsavfall 
 

2.1 Sortering av avfall 
9 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande  
avfallsslag och hålla det skilt från annat avfall: 

• Annat avfall än hushållsavfall (inklusive bygg- och rivningsavfall från  
omfattande byggverksamhet på fastigheten) 

• Avfall som omfattas av producentansvar: förpackningar, returpapper, avfall 
från elektriska och elektroniska hushållsprodukter, glödlampor och vissa  
belysningsarmaturer samt däck och bilar 

• Kasserade bilbatterier och därmed jämförliga batterier. 

• Kasserade små batterier. Innehåller kasserade produkter lösa batterier ska 
dessa plockas ur. Är batterierna inbyggda i produkten behandlas den som 
el-avfall. 
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Dessutom ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare sortera ut 
följande avfallsslag: 

• Grovavfall 

• Hushållens som i utsorterad fraktion utgörs av farliga avfall 

• Läkemedel och kanyler 

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ska också sortera ut följande  
avfallsslag: 

• Restavfall (icke- brännbart eller biologiskt behandlingsbart avfall) 

• Brännbart avfall 

• Matavfall 

• Trädgårdsavfall 

• Slam 

• Stickande och skärande avfall 

• Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt 

Närmare anvisningar om sortering anges i bilaga B. 
 
10 § Fastighetsinnehavare ska säkerhetsställa möjligheter att sortera ut och 
hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas 
till renhållaren för borttransport. 
 

2.2 Skyldighet att överlämna hushållsavfall 
11 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om 
inte annat sägs i dessa föreskrifter eller i bilaga B till dessa föreskrifter. 
 
Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller kan 
lämnas på plats som anvisats i bilaga. Det utsorterade avfallet ska transporteras 
bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte 
uppstår. 
 

2.3 Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 
12 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för 
vilket behållaren och förvarningsplats är avsedd. Avfall som läggs i behållare 
ska vara inlagt i påse eller paketet 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. 
 
Utsorterat farligt avfall ska paketeras och lämnas på en av kommunen utsedd 
plats eller på Heås återvinningscentral.  
 
Restavfall ska sorteras ut och lämnas på Heås återvinningscentral.  
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Hushållens grovavfall ska avlämnas på Heås återvinningscentral. 
 
13 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte 
heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att 
arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses, max vikt på säck och box får högst vara 
15 kg.  
 

2.4 Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och 
annan utrust ning 
14 § En förteckning över de behållare och annan utrustning som används i 
kommunen anges i bilaga D.  
 
15 § Fr.o.m. 2011-10-01 ställs nya kärl och säckställ ut som ägs av kommunen 
eller dess entreprenör. Säckar tillhandahålls genom renhållaren. 
Fastighetsägaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl. 
Fastighetsägaren ska hantera kärl och säckställ varsamt. 
Skador och dylikt anmäls till kommunens Kundcenter.  
 
Andra behållare som latrinbehållare, slamtankar, fettavskiljare och köksavfalls- 
kvarn ska anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. 
Ansökan om tillstånd och bygganmälning för behållarna görs av fastighets- 
innehavaren eller verksamhetsutövaren till Samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av 
övriga inom fastigheten anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 
 
16 § Behållare ska vara tillgänglig och ges service i form av återkommande 
underhåll och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenheter så som 
buller, lukt och liknande. Såväl behållare som de inom fastigheten före- 
kommande anordningar och utrymmen för avfallshantering ska installeras och 
underhållas så att kraven på godkänd arbetsmiljö uppfylls och risken för 
sjukdom och olycksfall minimeras.  
 
Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som 
användas i kommunens renhållningssystem kan ske och att hämtning 
underlättas.  
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Slamavskiljare (ex trekammarbrunnar), fettavskiljare och slutna tankar ska vara 
lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en 
person och får inte vara övertäckt eller väga mer än 15 kg när tömning ska ske. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 
Avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordonet och slambrunn får 
inte överstiga 20 meter så vida inte särskilda skäl föreligger. Då tillkommer en 
extra avgift per extra slangmeter. 
 
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska 
utföras. Nycklar, portkoder och liknande ska vid begäran lämnas till 
renhållaren. Ändringar ska på begäran meddelas renhållaren. 
 

2.5 Hämtnings- och transportvägar 
17 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en 
av kommunen anvisad plats där renhållningsfordonet normalt har möjlighet att 
kunna stanna. I annat fall ska kommunen utse ny plats som i möjligaste mån 
uppfyller entreprenörens och fastighetsägarens behov.  
 
Om skäl föreligger kan fastighetsägare/nyttjanderättshavaren beställa hämtning 
av kärl inne på fastigheten mot gällande renhållningstaxa. Dörrar till avfalls- 
utrymmen skall vara minst 1 m breda, 2 m höga och utan trösklar. Dörrar ska 
vara utrustade med anordning som utan att vara till hinder, håller dörren öppen 
under arbetet med avfallsbehållaren.  
 
Behållare ska normalt ställas vid fastighetsgräns och så nära uppställningsplats 
för hämtningsfordon som möjligt så vida inte särskilda skäl föreligger häremot 
eller det är fråga om tömning av särskild behållare såsom slamtankar och 
fettavskiljare.  
 
18 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till behållarens 
hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart skick. 
 
Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas 
vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant 
skick att den är farbar för hämtningsfordon. Behövlig vändmöjlighet och fritt 
utrymme för hämtningsfordon ska finnas. Vägar ska ha ett fritt rum om höjd 
4,5 meter och bredd 3,5 meter samt vara dimensionerad för tung trafik, där så 
är möjligt.  
 
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på 
plats som utses av kommunen.  
 

2.6 Hämtningsområde  
19 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 
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2.7 Hämtningsintervall 
20 § Avfall ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljö inte uppstår. Hämtningsintervall för olika typer av 
hushållsavfall redovisas i bilaga C.  
 
21 § Abonnenterna är uppdelade enligt följande kategorier: 

• Helårsabonnemang 

• Ö utan broförbindelse 

• Verksamhet 

 
22 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall. En 
mer omfattande redovisning av olika hämtningsintervall klargörs i bilaga C.  
 
Hämtning av brännbart hushållsavfall för permanentboende sker var fjärde 
vecka, totalt 13 ggr/år. 
Hämtning av komposterbart hushållsavfall, även kallat matavfall, för hushåll 
sker varannan vecka förutom under perioden vecka 24 - 34 då hämtning sker 
varje vecka, totalt 31 ggr/år. 
Förpackningar av metall, papper, plast och glas samt tidningar kan hämtas i ett 
fastighetsnära system en gång var fjärde vecka, totalt 13 ggr/år. 
 
Farligt avfall ska paketeras och lämnas på en av kommunen utsedd plats. 
Möjlighet finns också att lämna sitt farliga avfall på Heås återvinningscentral  
 
Tömning av sluten tank eller slam från avskiljare avseende WC- och BDT-
avlopp ska utföras minst en gång per år eller enligt intervall som föreskrivits av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Tömning av sluten tank eller slam från avskiljare avseende BDT-avlopp ska 
utföras en gång vart annat år eller enligt intervall som föreskrivits av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Tömning av fettavskiljare ska utföras minst två gång per år eller enligt intervall 
som föreskrivits av Samhällsbyggnadsnämnden. Tömning av fettavskiljare 
skall ske i sådan omfattning att fett inte följer med avloppsvatten till ledningar, 
avloppsreningsverken eller enskilda avlopp samt i sådan omfattning och på 
sådant sätt att olägenhet för människors hälsa inte uppstår. Samhällsbyggnads- 
nämnden kan ålägga om ett tätare tömningsintervall.  
 
Tömning av avskiljningstank för utsorterat matavfall, behandlat genom 
köksavfallskvarn, sker enligt intervall som föreskrivits av 
Samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Utöver ordinarie hämtning enligt ovan kan en fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavaren begära extra tömning av hushållsavfall genom 
kommunens Kundcenter. Avgift uttags enligt gällande renhållningstaxa. 
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23 § Särskild hämtning kan beställas genom kommunens Kundcenter av 
nedanstående avfallsslag:  
 
Hämtning av grovavfall kan ske efter beställning och mot gällande 
renhållningstaxa. 

 
Hämtning av vitvaror från enskilda hushåll kan ske efter beställning och mot 
gällande renhållningstaxa.  
 
Hämtning av farligt avfall kan ske efter beställning och mot gällande taxa. 

2.8 Hämtning  
24 § Hämtning av hushållsavfall sker enligt hämtningsschema som skickas ut 
årligen, av den entreprenör kommunen anlitat. 
 

2.9 Hämtningstider  
25 § Planerad avfallshämtning påbörjas tidigast kl 06:00 och ska vara avslutat 
till kl 22:00 på vardagar samt helgdagar som infaller måndag-fredag. Avfallet 
ska vara tillgängligt för renhållaren senast kl 06:00 på hämtningsdag enligt 
hämtningsschema. Planerade ändringar i hämtningsschema ska meddelas 
fastighetsägaren i god tid.  
 

2.10 Särskilda hämtningsbestämmelser 

2.10.1 Öar utan broförbindelse  
26 § På öar utan broförbindelse kan hämtning av hushållsavfall beroende av 
besvärliga väderleksförhållanden förskjutas i tid. 
 
På öarna Flatholmen, Risö, Hättan och lilla Brattön med flera mindre öar sker 
hämtning av hushållsavfall på särskild plats, som är utsedd av kommunen. 
Under juli månad sker även en hämtning av farligt avfall på öarna Flatholmen, 
Risö och Hättan. Hämtningen sker på särskild plats som är utsedd av 
kommunen. Fastighetsägaren är skyldig att ombesörja transporten av 
hushållsavfallet till anvisas plats.  
 
På öarna Tjörnekalv, Stora Dyrön, Åstol och Härön sker årligen en allmän 
hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall och vitvaror. Hämtningen ingår i 
grundavgiften för öar utan broförbindelse. Möjlighet finns även att lämna 
restavfall och farligt avfall vid detta tillfälle.  
  

2.10.2 Verksamheter 
27 § Från fastigheter där det bedrivs affärs, industri eller liknande verksamhet 
hämtas avfall motsvarande hushållsavfall enligt samma princip som för året 
runt boende, om inte Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om annat. 
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Från sommarpensionat, koloniverksamhet, campingplatser, läger och 
gäststugor eller motsvarande sker hämtning av hushållsavfall enligt samma 
princip som för fritidsboende under perioden 1 april – 30 september. 

2.10.3 Avfall från hamnar 

28 § Från hamn för fartyg och hamn för fritidsbåtar hämtas hushållsavfall från 
mottagningsanordningar. Mottagningsanordningen ska iordningställas av 
fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren. 
 
 

3 Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 
 
29 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än 
hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 9 – 28 §§ om ej 
annat anges nedan. 
 
Hushållsavfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter lämnas till 
kommunens insamlingsställe eller vid annat ställe som anges i bilaga B. 
Tömning av slam från enskilda tankar och slamavskiljare sker minst en gång 
per år samt från fettavskiljare två gånger per år och i övrigt efter behov för att 
upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren. 
 
 

4 Annat avfall än hushållsavfall 
 

4.1 Uppgiftsskyldighet 
30 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 
hushållsavfall ska på begäran av Samhällsbyggnadsnämnden lämna de 
uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som 
behövs som underlag för kommunens renhållningsordning och 
avfallsplanering. 
 
31 § Den som yrkesmässigt tillverkar, importerar till Sverige eller säljer en 
förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på 
anmodan av Samhällsbyggnadsnämnden lämna de uppgifter i fråga om 
förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 
som underlag för kommunens renhållningsordning och avfallsplanering. 
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5 Undantag 
 

5.1 Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
32 § Anmälan om kompostering eller ansökan om omhändertagande av 
hushållsavfall på den egna fastigheten handläggs av miljöavdelningen, Tjörns 
kommun, och prövas av Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Anmälan och ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som 
avses att omhändertas samt för annat avfall än vegetabiliska köksavfall, en 
redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär 
risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. I redogörelse ska även en 
tidsperiod redovisas som anmälan eller ansökan avser.  
 
Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla 
en detaljerad beskrivning av anläggningen och uppgifter på beräknade 
avfallsmängder. 
 

5.2 Eget omhändertagande av hushållsavfall 
33 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som 
anges nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för 
människors hälsa och miljön. 
 
34 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan 
särskild anmälan.  
 
Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas 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, till skydd för människors 
hälsa och miljö utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot 
olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas. 
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35 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att 
kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten, t.ex. 
matavfall, ska anmäla detta skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare 
och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
Fastigheten ska ge utrymme för det färdiga kompostmaterialet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska översända kopia av godkänt beslut till 
kommunens Kundcenter. 
 
36 § Kompostering av latrin från fastigheten får efter ansökan till 
Samhällsbyggnadsnämnden ske i särskild därför avsedd anläggning på 
fastigheten, så kallad förmultningsanläggning eller annat liknande 
omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten. Ansökan 
om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en 
komplett beskrivning av anläggningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska översända en kopia av beslutet till kommunens 
Kundcenter. 
 

5.3 Utsorterat matavfall som behandlas genom 
köksa vfallskvarn 
37 § Köksavfallskvarn får installeras där kommunen bedömer att detta är 
lämpligt. 
 
Köksavfallskvarn som ansluts till en gemensam avskiljningstank som töms av 
hämtningsfordon får installeras efter avtal med kommunen. Placering och 
skötsel av avskiljningstank ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska översända en kopia av beslutet till kommunens 
Kundcenter. 
 
 

5.4 Gemensam hämtning 
39 § Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare 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 görs hos Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

5.5 Uppehåll i hämtning 
40 § Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter ansökan medges 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att 
utnyttjas under en sammanhängande tid av minst sex månader och max 24 
månader. Det krävs en ny anmälan vartannat år.  
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Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer ett 
nyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader och max 24 
månader. Det krävs en ny anmälan vartannat år. 
 
Ansökan ska lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden senast en månad innan 
den avsedda uppehållsperioden. 
 
Grundavgiften i avfallstaxan kommer att tas ut vid uppehåll i hämtning. 

5.6 Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall 
till kom munen 
41 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om 
sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 
miljön, kan efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden om det finns 
särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna visst avfall till kommunen 
för transport, bortskaffande och återvinning. Befrielsen omfattar ej det avfall 
som omfattas av grundavgiften i renhållningstaxan. 
 
 

6 Ikraftträdande och omprövning av dispens 
 
42 § Dessa föreskrifter om avfallshantering för Tjörns kommun träder i kraft 
2012-03-01 då Renhållningsordning 2004 för Tjörns kommun antaget den 
2005-03-01 upphör att gälla. Undantag/dispenser som inte strider mot nu 
gällande föreskrifter och som kommunen medgett med stöd av tidigare 
föreskrifter gäller tills vidare, eller tills samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
annat 
 
43 § Beviljade undantag enligt §§ 33-42 kap 5 kan omprövas av 
Samhällsbyggnadsnämnden om olägenhet för människors hälsa och miljön 
konstateras eller om andra villkor för beviljat undantag inte följs. Omprövning 
av dispens görs på kundens begäran och kräver en ny ansökan eller anmälan.  
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Bilaga A Termer och begrepp 
 
 
Annat avfall än 
hushållsavfall 

Avfall från företag, industrier och allmänna inrättningar, som inte 
kan hänföras till hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall enligt 
naturvårds- verkets definition. Exempel är bygg och rivningsavfall 
från omfattande byggverksamhet, uttjänta bildelar och annat avfall 
från verkstäder och bensinmackar, mm.  

  
Avfall Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori 

och som innehavaren gör sig av med eller avser att göra sig av med 
eller är skyldig att göra sig av med. 

  
Avfall under 
producentansvar 

Exempel är förpackningar, returpapper, tidningar, batterier, 
bilbatterier, kyl, frys, glödlampor, däck, bilar, elektriska och 
elektroniska produkter.  

  
Avfallsbehållare Uppsamlingsanordning för avfall, exempelvis säck, plast- eller 

plåtkärl, latrinkärl, container och övriga behållare. Med 
avfallsbehållare avses inte behållare och brunnar för slam och 
spillvatten. 

  
Avloppsslam Hushållsavfall i form av slam från enskilda avloppsanläggningar. 
  
BDT-avlopp Vatten som använts inne i en byggnad och som måste renas. 

Hushållsvatten från bad, disk och tvätt. WC/toalett får inte vara 
inkopplat till avloppet. 

  
Brännbart avfall Avfall som brinner utan energitillskott efter det att 

förbränningsprocessen startat. 
  
Brännbart 
hushållsavfall 

Avfall som brinner utan energitillskott efter det att 
förbränningsprocessen startat. Exempel bakplåtspapper, 
diskborstar, cd-skivor, kassettband, tops, bindor, blöjor, 
nylonstrumpor, näsdukar, tvättlappar, kläder, täcken, tyg, smutsiga 
plastförpackningar, husgeråd av plast, tapeter i mindre mängd, 
nedsmutsat papper, handdukar, böcker, kuvert, mindre delar och 
föremål av trä, dammsugarpåsar, cigarettfimpar, tuggummi, snus 
mm. 

  
Bygg och 
ri vningsavfall från 
omfattande 
byggverksamhet 

Avfall från husbyggnad, ombyggnad, reparationer, 
anläggningsarbeten och rivning, inklusive schaktmassor med 
inblandning av andra material. Det ingår inte i kommunens ansvar 
att samla in eller omhänderta sådant avfall och det får inte heller 
lämnas som grovavfall. Möjlighet finns att lämna detta avfall på 
Heås återvinningscentral vid anvisad plats och mot gällande 
renhållningstaxa.  
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Elektriska och 
elektroniska 
produkter 

Alla kasserade el- eller batteridrivna produkter samt ljuskällor. 
Blandade kasserade elektriska och elektroniska produkter som 
innehåller farliga komponenter, samt där osäkerhet föreligger om 
innehåll av sådana komponenter, ska hanteras som farligt avfall. 

  
Enskild 
avloppsanläggning 

Anläggning som ska rena spillvatten från enskild fastighet, 
samfällighet eller dylikt.  

  
Entreprenör (för 
avfallshantering) 

Företag som efter upphandling anlitas av kommunen för att utföra 
hämtning och/eller behandling av hushållsavfall.  

  
Fastighetsinnehavare Den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5§ 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 
  
Fettavskiljare  Anordning som skiljer fettslam från spillvatten. Alla verksamheter 

som i någon form hanterar eller bereder livsmedel ska ha 
fettavskiljare. Vid hantering eller beredning av livsmedel skapas ett 
spillvatten som innehåller stora mängder fett och detta kan sätta 
igen avloppsnätet och skapa problem i avloppsreningsverket.  

  
Farligt avfall Sådant avfall som finns upptaget i bilaga 2 i avfallsförordningen 

(2001:1063) och är betecknat med asterisk eller annat avfall som 
företer någon eller några av de egenskaper som anges i bilaga 3 till 
samma förordning.  
 
Följande produkter eller ämne utgör exempel på vad som ska 
hanteras som farligt avfall:  
Färg-, lackavfall samt hartser  
Limavfall, exempel kontaktlim, epoxilim, spackel  
Lysrör, exempel lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, 
vanliga lysrör 
Lösningsmedel 
Fotokemikalier, exempel fix, framkallare 
Bekämpningsmedel 
Sprayburkar 
Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall, exempel frätande 
ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, 
avkalkningsmedel 
Avfall som innehåller kvicksilver, exempel termometrar, 
barometrar, reläer  
Cytostatiska och cytotoxiska läkemedel 

  
Förpackningar och 
returpapper 

Material som omfattas av producentansvarsförordningar för 
förpackningar, returpapper och som ska sorteras ut separat. 
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Grovavfall Skrymmande avfall från hushållen som på grund av storlek eller 

vikt inte kan avlämnas i kärl eller säck för brännbart avfall. 
Exempel på grovavfall är möbler, cyklar, julgran. Bygg och 
rivningsavfall räknas inte som grovavfall. Spisar, tvättmaskiner och 
dylikt är kasserade elektriska och elektroniska produkter och måste 
hanteras särskilt, liksom kylar och frysar. 

  
Hantering av avfall Verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, 

sortering, återvinning och bortskaffande av avfall. 
  
Helårsabonnemang Fastigheter som bebos permanent eller på annat sätt nyttjas under 

året ska omfattas av helårsabonnemang 
  
Hushållsavfall  Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från 

annan verksamhet. Med avfall från annan verksamhet som är 
jämförlig med hushållsavfall menas sådant avfall som uppkommer 
som en direkt följd av människor oavsett ändamål eller verksamhet 
uppehåller sig inom en lokal eller anläggning. Som exempel kan 
nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och 
toalettavfall. Exempel på verksamheter där brännbart hushållsavfall 
uppkommer är boenden, arbetsplatser samt andra uppehållsplatser 
som skolor, kaféer eller daghem. 

  
Huvudman Den som äger en allmän VA-anläggning 
  
Matavfall  Köksavfall med biologiskt ursprung som genom sin struktur och 

sammansättning lätt bryts ned och som är utan inblandning av annat 
avfall. 

  
Nyttjanderättshavare Den som träffat överenskommelse med fastighetsinnehavaren om 

rätt att nyttja hela eller delar av en fastighet och vilken kommunen 
godkänt för abonnemang på renhållningstjänster. 

  
Producent Lagen om producentansvar innebär att en tillverkare tar fullt 

miljöansvar för sin produkt även när den slängs. Till exempel måste 
ett företag som tillverkar, importerar, fyller eller säljer 
förpackningar samla in och ta hand om dem på ett miljömässigt 
acceptabelt sätt. Företaget måste även informera allmänheten hur de 
ska hantera sina förpackningar. Lagen om producentansvar omfattar 
också tidningar, bilar, däck, elektriska och elektroniska produkter. 

  
Restavfall Avfall som inte kan återanvändas, återvinnas eller brännas. 

Exempel PVC-plast, porslin, dricksglas, vaser, keramik, glasögon, 
spegelglas mm. 

  
Slam Hushållsavfall i form av restprodukt vid rening av vatten från 

hushåll i enskilda avloppsanläggningar.   
  
Slamavskiljare Del av enskild avloppsanläggning som samlar upp slam. Exempel 

trekammarbrunn. 
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Sluten tank Behållare som används för att samla upp BDT-vatten eller 
spillvatten. 

  
Spillvatten Vatten som använts inne i en byggnad och som måste renas, ex 

hushållsvatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande. 
  
Trädgårds- och 
parkavfall 

Biologiskt avfall från trädgårds- och parkskötsel. Trädgårdsavfall 
från enskilda hushåll räknas som hushållsavfall medan trädgårds- 
och parkavfall från flerbostadshus räknas som annat avfall än 
hushållsavfall. Exempel gräs, rabattrens, klipp från häck, mossa, 
löv, kvistar, mindre grenar. 

  
Vitvaror Exempel: kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin och dylikt 
  
WC-avlopp Spillvatten 
  
Återvinningscentral En bemannad mottagningscentral för grovavfall från hushåll, här tar 

man exempelvis emot trädgårdsavfall, metallskrot och gamla 
möbler. Även farligt avfall, elektriska och elektroniska produkter, 
kyl – och frysskåp, returpapper och kläder mottages. 

  
Återvinningsstation En obemannad mottagningsplats för hushållens förpackningar och 

returpapper. 
  

238



 
 
 

Sida 16 (21)   
Föreskrifter om avfallshantering för Tjörns kommun, 2010-04-10  

Bilaga B Sorteringsföreskrifter 
 

Sorteringsföreskrifter för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
Avfall från hushållen och därmed jämförligt avfall ska sorteras ut, förvaras, transporteras och lämnas 
åtskilda enligt nedan. 
 
 
AVFALLSSLAG HANTERING 
  
Brännbart avfall Brännbart avfall ska förpackas i avfallsbehållare. 

 
Avfallsbehållaren ska lämnas till den entreprenör kommunen anlitat 
för borttransport av avfallet. 
 
I flerbostadshus kan enskilda hushåll även lämna brännbart avfall i 
av fastighetsägaren iordningsställda utrymmen/behållare där sådana 
finns. 

  
Matavfall  Avfallet ska förpackas i avsedd kompostpåse och därefter placera i 

särskild avfallsbehållare ämnad för matavfall. 
 
Avfallsbehållaren ska lämnas till den entreprenör kommunen anlitat 
för borttransport av avfallet. 
 
I flerbostadshus kan enskilda hushåll även lämna matavfall i av 
fastighetsägaren iordningsställda utrymmen/behållare där sådana 
finns. 

  
Farligt avfall Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra. Farligt 

avfall får inte heller blandas med andra slags avfall eller ämnen och 
material. 
 
Farligt avfall ska lämnas på en av kommunen utsedd plats eller på 
Heås återvinningscentral.   

  
Elektriska eller 
elektroniska 
produkter 

 
Elektriska eller elektroniska produkter inklusive glödlampor, 
lågenergilampor och lysrör ska lämnas vid kommunens 
återvinningscentral eller i annat insamlingssystem som kommunen 
tillhandahåller. 
 
. 

  
Batterier Enligt förordningen (1997:645) om batterier är hushållen skyldiga 

att sortera ut batterier.  
 
Små batterier ska lämnas i utplacerade batteriholkar på 
återvinningsstationer, på återvinningscentralen eller på en av 
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kommunen annan utsedd plats. 
 
Produkter med inbyggda småbatterier ska lämnas till 
återvinningscentralen eller på en av kommunen annan utsedd plats.  
 
Bilbatterier och andra större startbatterier ska lämnas till 
försäljningsställen eller på återvinningscentralen. 

  
Vitvaror som kyl, 
frys, tvättmaskin, 
torktumlare, disk- 
maskin och dylikt 

Enskilda hushåll kan lämna kasserade vitvaror på kommunens 
återvinningscentral. 
 
Enskilda hushåll kan genom beställning och mot gällande 
renhållningstaxa få hämtat vitvaror vid fastigheten.  

  
Läkemedel och 
kanyler 

Enskilda hushåll ska i första hand lämna läkemedelsrester och 
kasserade kanyler på apoteket. Kasserade kanyler ska lämnas i 
behållare som man kan hämtas kostnadsfritt på apoteket. 
 
Cytostatiska och cytotoxiska läkemedel är farligt avfall och ska 
hanteras som övrigt farligt avfall, enligt ovan. 

  
Förpackningar och 
returpapper 

Enskilda hushåll kan lämna förpackningar och returpapper i det 
insamlingssystem som kommunen anvisar vilket innebär en typ av 
fastighetsnära insamling.  
Förpackningar och returpapper kan också lämnas på återvinnings-
stationerna eller på Heås återvinningscentral.  
 
I flerbostadshus kan hushållen även lämna förpackningar och 
returpapper i av fastighetsägarens iordningställda behållare/ 
utrymmen där sådan finns. 
 
Insamlat material på återvinningsstationerna hämtas av 
producenternas anlitade entreprenörer. För övrig insamling ansvarar 
kommunen. 

  
Restavfall Restavfall ska lämnas på Heås återvinningscentral. 

 
I flerbostadshus kan enskilda hushåll även lämna restavfall i av 
fastighetsägaren iordningställda utrymmen/behållare där sådan 
finns. 
 

  
Grovavfall Enskilda hushåll kan lämna grovavfall på kommunens 

återvinningscentral eller mot betalning få hämtning vid 
fastighetsgränsen. Grovavfallshämtning sker även på följande öar: 
Tjörnekalv, St Dyrön, Åstol och Härön.  
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Sorteringsföreskrifter för verksamheter 
Avfall från industrier och annan verksamhet, inklusive bygg- och rivningsavfall, ska sorteras ut vid 
källan, förvaras, transporteras, och lämnas åtskilt enligt nedan. 
 
Det sorterade avfallet som inte är hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall ska transporteras till en, av 
myndighet godkänd behandlingsanläggning. Transportens ska ske genom verksamhetsutövarens/ 
fastighetsutövarens försorg. 
 
Observera den lagstadgade tillstånds/ anmälningsplikten för transport av avfall samt 
anteckningsskyldighet för det farlig avfallet i enlighet med avfallsförordningen (2001:1063). 
 
 
AVFALLSSLAG HANTERING 
  
Hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall 

Verksamheter ger upphov till hushållsavfall, se definition på 
hushållsavfall i bilaga 1. 
 
Detta hushållsavfall, ska liksom annat hushållsavfall, 
borttransporteras av den entreprenör kommunen anlitat. 
Abonnemang på avfallstjänsten ska tecknas hos 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

  
Brännbart avfall från 
verksamheter 

Brännbart avfall som uppkommer i verksamheter ska sorteras ut 
vid källan från avfall som inte är brännbart. 

  
Förpackningar och 
returpapper från 
verksamheter 

Förpackningar och returpapper ska sorteras ut och lämnas i de 
insamlingssystem producenterna anvisar. 

  
Restavfall från 
verksamheter 

Restavfall ska sorteras ut vid källan från avfall som är 
brännbart. 

  
Farligt avfall och 
saneringsavfall från 
verksamheter 

Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra eller 
med andra slag av farligt avfall, andra ämnen eller material. 
 
Farligt avfall ska i avvaktan på borttransport förvaras åtskilt och 
på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt betryggande sätt. 

  
Stickande/skärande 
avfall från verksamheter 

Stickande/skärande avfall ska förvaras i behållare/förpackningar 
som skyddar mot skär- och stickskador. 

  
Smittförande avfall från 
verksamheter 

Smittförande avfall är farligt avfall, hantering av smittförande 
avfall från hälso- och sjukvård regleras genom socialstyrelsen 
(SOSFS 1999:27). Smittförande avfall ska hanteras av 
entreprenör/anläggning med erforderliga tillstånd. 

  
Kyl och frys från 
verksamhet 

Kasserade kylar och frysar lämnas till kommunens 
återvinningscentral  
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Elektriska eller 
elektroniska produkter 
från verksamheter 

 
Blandade kasserade elektriska eller elektroniska produkter som 
inte innehåller farliga komponenter, samt där osäkerhet 
föreligger om innehåll av sådana komponenter, ska hanteras 
som farligt avfall. 
 
Brunvaror (TV, Radio, musikanläggningar etc.) kan lämnas mot 
avgift på återvinningscentralen. 
 
Små ringa mängder (0,5 m3) av övrigt kasserade elektriska eller 
elektroniska produkter ska lämnas sorterat enligt anvisning på 
Heås återvinningscentral. 

  
Uttjänta bildelar och 
annat avfall  

Uttjänta bildelar och annat avfall från hyrgarage och gör-det-
själv verkstäder på bensinmackar ska lämnas sorterat enligt 
anvisning på Heås återvinningscentral. 
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Bilaga C Hämtningsintervall 
 
Ändring av hämtningsintervall beställs hos kommunens Kundcenter. 
 

Hämtningsintervall vid:  

Typ av avfall 
 

Helårs- 
abonnemang 

Ö utan  
broförbindelse 

Verksamheter 

Brännbart 
hushållsavfall 

Varje vecka, var 
fjortonde dag, var 
fjärde vecka 

Varje vecka, var 
fjortonde dag, var 
fjärde vecka 

Varje vecka, var 
fjortonde dag eller 
var fjärde vecka 

Matavfall 

Var fjortonde dag 
förutom under 
veckorna 24 – 34 då 
hämtning sker varje 
vecka  

Var fjortonde dag 
förutom under 
veckorna 24 – 34 då 
hämtning sker varje 
vecka 

Varje vecka eller 
var fjortonde dag 
förutom under 
veckorna 24 – 34 då 
hämtning sker varje 
vecka 

Grovavfall  
Efter beställning 
och mot gällande 
taxa 

1 gång per år enligt 
anvisningar från 
entreprenör  

 

Förpackningar 
av papper, glas, 
metall och plast 
samt tidningar 

Fastighetsnära 
insamling. 
Hämtning var fjärde 
vecka 

Fastighetsnära 
insamling. 
Hämtning var fjärde 
vecka 

 

Vitvaror 
Efter beställning 
och mot gällande 
taxa 

1 gång per år enligt 
anvisningar från 
entreprenör 

 

Farligt avfall  
Efter beställning 
och mot gällande 
taxa 

Efter beställning 
och mot gällande 
taxa 

 

Avloppsslam  
Utförs en gång per 
år eller efter 
beställning 

Utförs en gång per 
år eller efter 
beställning 

Utförs en gång per 
år eller efter 
beställning 

Fett från 
fettavskiljare 

  
Utförs 2 gånger per 
år eller efter 
beställning 
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Bilaga D Behållare och utrustning för uppsamling av hushållsavfall  

 
Ändring av behållare och utrustning beställs hos kommunens Kundcenter. 
 
Behållare och utrustning för brännbart hushållsavfall  
 

Helårsabonnemang, och verksamheter 
− 190 l kärl för brännbart hushållsavfall (endast för hushåll) 
− 240 l kärl för brännbart hushållsavfall (endast för hushåll) 
− 370 l kärl för brännbart hushållsavfall (endast för verksamheter) 
− 650/660 l kärl för brännbart hushållsavfall (endast för verksamheter) 
− 2, 5 eller 10 m3 container för brännbart hushållsavfall (endast verksamheter) 

 
Öar utan broförbindelse och delar av Klädesholmen samt svårtillgängliga ställen inom tätbebyggelsen 
− 210 l säck till brännbart som max får väg 15 kg/säck 
− 210 l säck ingår i abonnemanget och hämtas vid anvisad plats 
− BSL-ställ, plåtställ, till 210 l säck 
 

Behållare och utrustning för matavfall 
 

Helårsabonnemang och verksamheter 
− 130 l kärl för komposterbart avfall  
− 8 l kompostpåse, brun papperspåse, ingår i abonnemanget  
 
Kompostpåsar till förpackning av komposterbart avfall delas ut via:  
− Renhållaren – fäst en kompostpåse under locket på kärlet när dina kompostpåsar börjar ta slut. Du kan även 

skriva en lapp och fästa den under locket på kärlet.  
− Kundcenter för avhämtning, Kommunhuset, Skärhamn  
− Heås återvinningscentral för avhämtning, Sibräcka 
Du kan även beställa kompostpåsar genom kommunens Kundcenter för leverans till ditt kompostkärl i samband 
med nästa ordinarie hämtning.  

 
Öar utan broförbindelse och delar av Klädesholmen samt svårtillgängliga ställen inom tätbebyggelsen 
− 60 l säck till matavfall som max får väg 15 kg/säck 
− 60 l säck ingår i abonnemanget och hämtas vid anvisad plats 
− 8 l kompostpåse, brun papperspåse, ingår i abonnemanget  
− BSL-ställ, plåtställ, till 60 l säck 

 
Behållare för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar  
 

− Stor återvinningssäck (ÅV-säck) av plast samt mindre olikfärgade plastpåsar för förpackningar av metall, 
plast, papper och plast. De mindre påsarna läggs i ÅV-säcken. 

− Tidningar och glas hanteras separat och läggs i kärl eller lämnas på insamlingsställe som anvisas av 
kommunen. På öar utan broförbindelse erbjuds säckställ för ÅV-säcken. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§75 
 
Lokala avfallsföreskrifter 2020 
 
2020/32 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Avfallsföreskrifter 2020.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

 
Sammanfattning 
Alla kommuner ska ha en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter och 
hantering av avfall som gäller för kommunen. Kommunens avfallsföreskrifter 
framgår av de nu gällande avfallsföreskrifterna. Anledningen till revideringen är att 
mycket har förändrats på avfallsområdet de senaste åren. Kommunens 
avfallsföreskrifter behöver vara mer flexibla för att kunna möta de förändringar som 
väntas komma inom området framöver. Det nya förslaget på föreskrifter möjliggör 
en snabbare anpassning vid förändringar och lämnar mindre tolkningsutrymme för 
frågor gällande bland annat hämtställe, dragväg och transportväg. 
 
I miljöbalkens 15 kapitel 11§ stadgar står det att ”för varje kommun ska det finnas 
en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter och hantering av avfall 
som gäller för kommunen och en avfallsplan”. Både avfallsföreskrifter och 
avfallsplan ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Gällande avfallsplan, som är gemensam för alla kommuner inom GR 
(Göteborgsregionen), (Tjörns, Stenungsund, Kungälv, Lilla Edet, Ale, Lerum, 
Härryda, Partille, Kungsbacka, Göteborg, Öckerö, Mölndal och Alingsås.) är från 
2008 och gäller till och med 2020. Avfallsplanen har därmed arbetats om och 
kommer till kommunerna för antagande under höst 2020. Den nya planen är 
beräknad att stäcka sig fram till och med 2030. 
 
Avfallsföreskrifterna beskriver i detalj vilka regler som gäller för respektive 
kommun i avfallsfrågan. 
Det aktuella förslaget till avfallsföreskrifter 2020 har arbetats fram av förvaltningen, 
med hjälp av Avfall Sveriges underlag för renhållningsordningens 
avfallsföreskrifter som är uppdaterade efter gällande lagar och förordningar. 
Avfallsföreskrifterna är framtagna i samarbete med Tjörns kommun då 
avfallsverksamheten har ett kommunöverskridande samarbete för drift av 
avfallsfrågorna.  
 
De nya avfallsföreskrifterna är skrivna på ett mer övergripande sätt, detaljerna finns 
istället i informationsmaterial och guider. Förvaltningen tror att detta kommer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

förenkla och säkerställa en smidig omställning till de förändringar och lagar som 
förväntas komma framöver. Det nya förslaget på föreskrifter möjliggör också en 
snabbare anpassning till kommande förändringar i samhället och krav från våra 
invånare.  
 
Förslaget innehåller en ökad tydlighet bland annat kring begreppen transportväg, 
hämtställe och dragväg samt kring reglerna för tömning av avloppsfraktioner från 
enskilda avloppsanläggningar. 
 
Tydligare hänvisningar för verksamheter och företag vid Återvinningscentralen, 
samt förtydligande gällande hur avgifter för avfallshanteringen tas ut. 
 
Beslutsunderlag 
Avfallsföreskrifter Tjörn 2020 

Tjänsteutlåtande 2020-03-04 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S), Robert Johansson (M) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska anta Avfallsföreskrifter 2020.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§225 

Antagande av avfallsplan Göteborgsregionen minskar 
avfallet - avfallsplan för 13 kommuner till 2030 

2020/240 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1 Anta avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan 
för tretton kommuner till 2030”. 

2 Avfallsplanen träder i kraft den 1 januari 2021 då tidigare 
avfallsplan upphör att gälla. 

Barnkonventionen 
Antagandet av avfallsplan förväntas ha positiv påverkan för barn 
eftersom det medför att avfall tas om hand på ett bra sätt i 
kommunen. 

Sammanfattning 
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning 
som består av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen 
ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om 
kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.  

Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt 
arbetet fram förslag till avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar 
avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030”. Planen har 
antagits av Göteborgsregionens kommunalförbund och 
medlemskommunerna ges nu möjlighet att anta avfallsplanen som 
sin egen. 

Avfallsplanen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 då tidigare 
avfallsplan upphör att gälla.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 213 den 15 oktober 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 247, den 16 september 2020 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-08 
Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltingen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (SD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§213 
 
Antagande av avfallsplan Göteborgsregionen minskar avfallet - 
avfallsplan för 13 kommuner till 2030 
 
2020/240 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att  
1 Anta avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 

kommuner till 2030”. 
2 Avfallsplanen träder i kraft den 1 januari 2021 då tidigare avfallsplan upphör att 

gälla. 

Barnkonventionen 
Antagandet av avfallsplan förväntas ha positiv påverkan för barn eftersom det 
medför att avfall tas om hand på ett bra sätt i kommunen. 
 
Sammanfattning 
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av 
avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall 
inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och 
farlighet.  

Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetet fram förslag till 
avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030”. Planen har antagits av Göteborgsregionens kommunalförbund 
och medlemskommunerna ges nu möjlighet att anta avfallsplanen som sin egen. 

Avfallsplanen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 då tidigare avfallsplan 
upphör att gälla.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden § 247, den 16 september 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-08 
Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltingen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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Tjänsteutlåtande - Antagande av ny avfallsplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige att  

1 Anta avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan 
för tretton kommuner till 2030”. 

2 Avfallsplanen träder i kraft den 1 januari 2021 då tidigare avfallsplan 
upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som 
består av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla 
uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att 
minska avfallets mängd och farlighet.  

Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetet fram 
förslag till avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan 
för tretton kommuner till 2030”. Planen har antagits av 
Göteborgsregionens kommunalförbund och medlemskommunerna ges nu 
möjlighet att anta avfallsplanen som sin egen. 

Avfallsplanen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 då tidigare 
avfallsplan upphör att gälla.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden § 247, den 16 september 2020 

Bilagor 
Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner 
till 2030 

Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltingen 
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Ärendet  
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som 
består av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska 
innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens 
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.  

Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetat fram 
en avfallsplan, ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 
tretton kommuner till 2030”. Planen har antagits av Göteborgsregionens 
kommunalförbund och nu ges respektive kommun möjlighet att anta 
avfallsplanen som sin egen. 

Avfallsplanen har tagits fram av arbetsgrupper med representation från 
alla Göteborgsregionens medlemskommuner. Från Tjörns kommun har 
tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit.  

Kommunen har haft avfallsplanen utställd för granskning. Några 
synpunkter på avfallsplanen har inte kommit in.  

Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt beslut gjort en notering om att 
avfallsplanen innehåller fel gällande placering av Heås 
återvinningscentral i Tjörns kommun (s.97). Detta då kommunen inte har 
för avsikt att utreda ändring i placering av återvinningscentralen, utan 
står fast vid tidigare beslut i frågan. 

Vad som anges i avfallsplanen är emellertid vilka avfallsanläggningar 
som finns angivna i nu gällande översiktsplan och vilken information 
som lämnas om dessa anläggningar i översiktsplanen. Avfallsplanen är 
således inte felaktig i detta avseende. En annan sak är att avfallsplanens 
information är inaktuell i denna del. 

Förvaltningen ser inga hinder mot att anta den nya avfallsplanen.  

Avfallsplanen föreslås träda i kraft 1 januari 2021 då tidigare avfallsplan 
upphör att gälla.  

Barnperspektivet 
Antagandet av avfallsplan förväntas ha positiv påverkan för barn 
eftersom det medför att avfall tas om hand på ett bra sätt i kommunen. 

 

 

Evike Sandor 
Tf. kommunchef 
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Göteborgsregionen 2020
Box 5073, 402 22 Göteborg
gr@goteborgsregionen.se
Antagen av: Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2020-04-03
Layout: Göteborgsregionen
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Göteborgsregionen har växt. Fler och fler 
har lockats av att leva nära de saltstänkta 
klipporna, de frodiga skogarna och de 
blanka sjöarna. Fler och fler har lockats av 
kulturen, nöjena, arbetet och människorna. 
Vi har blivit fler i regionen - men ändå har 
avfallet minskat. För mitt i denna tillväxt 
har det hänt någonting. Brinnande skogar 
och en hotande klimatkris har påverkat oss 
och vi har förstått att vi behöver göra flera 
insatser tillsammans för att vända trenden. 
Avfallsmängderna var ett resultat av en 
lång tid av överkonsumtion och felhante-
ring av värdefulla resurser. Vi valde därför 
att möta problemet – och vi lyckades!  

Idag förstår vi värdet i våra saker, vi  
gillar det vi har och behöver inte alltid köpa  
nytt. När något går sönder så lagar vi det 
och när vi vill förnya så byter vi med  
varandra eller handlar begagnat. Våra gre-
jer har gått från att vara slit-och släng till 
att räcka livet ut och generationer vidare. 

De stora högarna med avfall represente-
rar en svunnen tid som vi nu har svårt att 
föreställa oss. Vi minns knappt tiden då 

plastflaskor flöt förbi när vi badade i havet. 
Idag hamnar inte plast i havet eftersom vi 
har slutat skräpa ner och städat upp efter 
oss. Vi minns knappt 
tiden då vi slängde mat som fortfarande 
gick att äta. Idag använder vi våra sinnen 
och tar tillvara på våra rester. Det lilla 
matavfall som blir över sorterar vi så att det 
kan komma till nytta.

Hur har vi kommit till den här insik-
ten? Kommunen har tagit en ledande 
roll genom att inspirera, utgöra ett gott 
exempel och göra det lätt för medborgare 
och verksamheter att förebygga att avfall 
uppstår. I hemmet, på jobbet, i skolan, i 
staden - var vi än befinner oss så finns det 
tjänster och hjälpmedel som gör det så 
enkelt att förebygga avfallet att det känns 
krångligt att låta bli. Det var en gemensam 
insats som ledde oss till den region vi ser 
idag. En region där allt är ett kretslopp och 
det egentligen inte finns något avfall, utan 
bara saker som hamnar på nya platser.  

En region utan avfall
Vision
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Avfall är en viktig fråga som både berör 
och engagerar. Enligt miljöbalken ska alla 
kommuner ha en avfallsplan som omfattar 
allt avfall i kommunen. En avfallsplan ska 
innehålla mål och åtgärder för hur kommu-
nen långsiktigt planerar för förebyggande 
och hantering av avfall inom kommunen. 

Den första gemensamma avfallsplanen 
(A2020) antogs av Göteborgsregionen 
(GR) 2010, och antogs efter det av  
respektive medlemskommun. 

Kommunerna har tillsammans med 
GR arbetat för att uppnå målen i planen. 
Under 2017 beslutades även att nästa 
avfallsplan skulle tas fram gemensamt då 
det värdefulla samarbetet med A2020 har 
bidragit till måluppfyllelse och utveckling 
av avfallsarbetet i kommunerna.

Arbetet med en ny avfallsplan (Göte-
borgsregionen minskar avfallet) påbör-
jades 2018 med en workshop där priori-
terade områden arbetades fram. Krav i 
lagstiftning och utvärdering av tidigare 
avfallsplan (A2020) togs hänsyn till vid 
planering av den nya planens målområ-
den. Utifrån dessa områden tillsattes sju 
arbetsgrupper med representanter från alla 
kommuner och flera olika förvaltningar och 
verksamheter. De fick i uppdrag att ta fram 
förslag till mål och åtgärder till den nya av-
fallsplanen. Arbetet med framtagandet av 
avfallsplanen har rapporterats till chefsnät-
verk för avfall, vatten och avlopp (VA) samt 
till den politiska styrgruppen för Miljö och 
samhällsbyggnad 
på GR. Det har även förts dialog med 
medlemskommunernas politiska 
församlingar. 

Tillsammans har arbetsgruppernas in-
satser resulterat i avfallsplanen Göteborgs-
regionen minskar avfallet som kommer att 
ligga till grund för kommunernas arbete 
med att hantera och förebygga avfall. Både 
gemensamt och i den egna kommunen, 
fram till 2030. 

 Planen är framåtsträvande och har ett 
stort fokus på förebyggande av avfall och 
innehåller mål för relevanta steg i avfall-
strappan (se figur på s.6).
Avfallsplanen utgör en av två delar i  
kommunens renhållningsordning, den 
andra delen är avfallsföreskrifter. 
 
Syftet med avfallsplanen är att förebygga 
avfall och utveckla hantering av det avfall 
som trots det uppstår.

Avfallsområdets styrning
Avfallsområdet styrs både av EU-lagstift-
ning och nationell lagstiftning. Sedan den 
tidigare avfallsplanen, A2020, togs fram 
har direktiv och program ändrats och till-
kommit på EU nivå. 

Avfallsdirektivet ställer krav på med-
lemsstaterna att förebygga avfall, främja 
återanvändning och materialåtervinning 
samt innehåller mål för materialåter- 
vinning av kommunalt avfall och bygg- 
och rivningsavfall. Under 2018 beslutades 
ändringar i avfallsdirektivet med bindan-
de avfallsmål som ska uppnås till 2025, 
2030 och 2035. Bland annat ställs krav på 
källsortering av farligt avfall från hushåll, 
textilavfall och biologiskt avfall. Det finns 
dessutom krav på att medlemsstaterna 
ska ha avfallsförebyggande program och 
EU har även antagit ett paket för cirkulär 
ekonomi som innehåller initiativ för att 
påverka produkters hela livscykel. 

Naturvårdsverkets föreskrifter om kom-
munala avfallsplaner om förebyggande 
och hantering av avfall (NFS 2017:2) har 
en större omfattning jämfört med tidigare 
föreskrifter för avfallsplaner. I föreskrif-
terna lyfts samverkan inom kommunerna 
som en viktig framgångsfaktor både i 
framtagande och genomförande av avfalls-
planer. En samordning inom kommunens 
förvaltningar och bolag är nödvändig för 

Bakgrund

Bakgrund
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att kunna uppnå mål kring avfallsföre- 
byggande, ökad återanvändning, nedskräp-
ning och avfallshantering i samhällspla-
neringen. Dessa områden är nya eller har 
fått en tydligare innebörd i föreskrifterna 
jämfört med tidigare. 

Den nya omfattningen innebär att av-
fallsplanens mål behöver hanteras på en  
kommunövergripande nivå. Avdelningar  
för avfall och återvinning har i stor  
utsträckning tidigare arbetat med  
avfallsplanens mål och genomförande, och 
detta arbete har finansierats av medel från 
avfallstaxan. De nya föreskrifterna medför 
att avfallsplanen nu även innehåller mål 
med åtgärder som behöver finansieras av 
skattemedel. 

Avfallshierarkin, även kallad avfall-
strappan, har en central roll inom avfalls-
området. Avfallstrappan återfinns i EU:s 
avfallsdirektiv och i miljöbalken. Den är en 
prioriteringsordning för hur EU:s med-
lemsstater ska arbeta med avfallsområdet. 
Ju högre upp i trappan, desto bättre för 
miljö och klimat. I Miljöbalkens 15e kapitel 
regleras att kommunerna ansvarar för han-
tering av kommunalt avfall samt avlopps-
fraktioner och bygg- och rivningsavfall från 
icke yrkesmässig verksamhet. Producenter 
ansvarar för vissa utpekade avfallslag med 
producentansvar. För allt annat avfall an-
svarar innehavaren.

Storstadsregionens  
utmaningar
Göteborgsregionen passerade en miljon 
invånare 2017 och regionen har de senaste 
åren växt med 15 000 invånare per år. Den 
snabba expansionen av storstadsregionen 

ställer stora krav på infrastruktur, inte 
minst på avfallshanteringen.

En storstadsregion är i stor utsträckning 
gränslös för invånarna. Genom samordning 
kan kommunerna underlätta för invånare 
genom att tillhandahålla liknande system 
och målsättningar. Inom regionen finns det 
redan idag samordning och samarbete som 
kan utvecklas ytterligare.

Avfallsområdet behöver liksom övriga 
samhället bidra till att minska klimatpå-
verkan och inte minst möta en ökad tillväxt 
och ökad konsumtion. Samtidigt som en 
stadigt växande folkmängd innebär öka-
de krav på tillräcklig plats för hantering 
av både hushållens och verksamheternas 
avfall. 

Avfallsområdet behöver därför vara 
anpassningsbart och hantera de utmaning-
ar och förutsättningar som följer ett ökat 
invånarantal och förtätning av samhällena. 

Disposition
Planen innehåller sex olika målområden 
som i den mån det är möjligt följer avfall-
strappans struktur. Till målområden finns 
mål och åtgärdsområden.

Antalet mål inom respektive målområde 
varierar. Åtgärdsområdena i planen visar 
inom vilka områden det krävs åtgärder för 
att uppnå målen. 

För att målen i planen ska uppnås behövs 
samverkan inom kommunens egna  
verksamhet men även med övriga aktörer. 
Inom varje målområde listas därför aktörer 
som under framtagandet av planen utpe-
kats vara viktiga för att bidra till områdets 
måluppfyllnad.  

Figur. Avfallstrappan

Bakgrund

257



Göteborgsregionen minskar avfallet

7

Målår och utgångsläge
För samtliga mål är målåret 2030 med 
basår 2020. Hur målen mäts och följs upp 
anges i avsnittet ”Så följs målen upp”. 

Genomförande
Genomförandet av Göteborgsregionen 
minskar avfallet kommer att skilja sig från 
tidigare avfallsplan, A2020, då den om- 
fattar alla kommunernas verksamheter.  
Respektive kommunledning ansvarar för 
att förankra genomförandet av avfallspla-
nen i berörda förvaltningar och bolag. I och 
med de utmaningar som avfallsområdet 
står inför finns ett stort behov av samver-
kan och kommunikation. Samverkan inom 
Göteborgsregionen (GR) är en förutsätt-
ning för att alla kommuner ska kunna 
arbeta med planens mål. Erfarenheter från 
tidigare arbete visar att kommunikation 
med användare och andra viktiga aktörer 
är en framgångsfaktor för att uppnå målen 
i planen. 

GR kommer att ha en samordnande roll 
för att stötta kommunerna i genomförandet 
av avfallsplanen. Medlemskommunerna 
kommer tillsammans med Göteborgsregio-
nen årligen arbeta fram förslag till 

tvååriga handlingsplaner för genomföran-
det av avfallsplanen.  Detta med utgångs-
punkt i det fördjupade regionala samarbe-
tet kring avfall och vatten och avlopp (VA) 
som redan är etablerat. 

Förslag till handlingsplaner ska innehålla 
åtgärder som ska bidra till uppfyllnad av 
avfallsplanens mål. Åtgärderna i hand-
lingsplanerna ska konsekvensbeskrivas 
avseende ekonomi, miljöeffekter och 
måluppfyllelse. Åtgärdernas genomförande 
och genomförandeansvar beskrivs i hand-
lingsplanerna.

Chefsnätverket för avfall och VA god- 
känner förslagen till handlingsplaner och 
lyfter dem sedan för beslut i respektive 
kommun. Det är respektive representant i 
chefsnätverk för avfall och VA som ansva-
rar för att förankra handlingsplanerna i 
kommunledning, berörda förvaltningar  
och bolag i sin kommun. 

Handlingsplanerna införlivas i övergri-
pande kommunal budget för respektive 
kommun och beslutas på så sätt politiskt i 
samtliga medlemskommuner. 

Avfallsplanen följs upp årligen. Planen 
aktualitetsprövas efter halva planperioden.

Bakgrund
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Styrmedel som planeras att användas

Lokala avfallsföreskrifter 
Enligt Miljöbalken ska det för varje 
kommun finnas en renhållningsordning 
som består av en avfallsplan och loka-
la föreskrifter för hantering av avfall. 
Renhållningsföreskrifterna är ett av de 
viktigaste styrmedlen för den kommunala 
avfallshanteringen och de innehåller de 
lokala bestämmelserna för hanteringen 
av avfall som kommunen ansvarar för. I 
föreskrifterna beskrivs bland annat vilka 
skyldigheter fastighetsinnehavare och 
verksamhetsutövare har för det avfall de 
genererar. Där beskrivs även hur avfall ska 
sorteras och lämnas. Avfallsföreskrifterna 
är ett komplement till gällande lagstiftning 
på området och det dokument som ligger 
till grund för hur frågor hanteras i det 
dagliga arbetet och vid tvister.

Avfallstaxan
I avfallstaxan finns avgifter för hämtning 
och behandling av kommunalt avfall. Lik-
som för renhållningsordningen fattar res-
pektive kommuns fullmäktige beslut om 
att anta taxan. Likställighetsprincipen är 
en viktig grund för taxan och den innebär 
att alla kommuninvånare ska behandlas 
på samma sätt. Exempelvis ska en viss typ 
av sophämtningstjänst kosta lika mycket 
oavsett var i kommunen invånaren bor. 
Taxan ska vara konstruerad enligt själv-
kostnadsprincipen, vilket innebär att de 
avgifter som totalt sett tas ut för hantering 
av kommunalt avfall inte får vara större 
än de totala kostnaderna. Avgifterna kan 
ändå vara ett viktigt ekonomiskt styrmedel 
för att påverka invånare och verksamheter 
att exempelvis sortera ut matavfall för 
separat hämtning. Enligt miljöbalken får 
avfallstaxan miljöstyras.

Kommunikation och  
information
Väl fungerande kommunikation och 
information omfattar både att invånare 
och verksamhetsutövare enkelt ska kunna 
få svar på sina frågor och att den informa-
tion de behöver för att kunna hantera sitt 
avfall på rätt sätt når ut till dem och att de 
förstår den. Det sker en mängd kom-
munikationsinsatser och informations-
kampanjer för att påverka invånare och 
verksamhetsutövare att hantera sitt avfall 
på ett miljöriktigt sätt och låta avfallshan-
teringen klättra i avfallstrappan. Informa-
tionsinsatser kommer få ökad betydelse 
framöver.

Tillsyn
De kommunala tillsynsmyndigheter-
na (miljö- och hälsoskyddskontor eller 
motsvarande) utövar tillsyn över företag 
och andra verksamheter. Tillsynsmyndig-
heterna kan ge råd, men vid behov också 
förelägga verksamhetsutövare att förbättra 
sin avfallshantering. 

Fysisk planering 
Genom att avfallsfrågor lyfts tidigt i den 
kommunala planprocessen säkerställs att 
avfallsfrågor beaktas under planering av 
nya områden och vid ny- och ombyggnad. 
Det är viktigt att representanter med 
avfallskompetens följer projekten under 
hela planeringsprocessen och att bygglov 
granskas utifrån ett avfallsperspektiv. 

Upphandling 
Offentlig upphandling och offentliga inköp 
är viktiga styrmedel där kommunerna har 
stora möjligheter att påverka. Genom att 
ställa miljökrav vid upphandlingar och 
skapa rutiner för avfallsförebyggande  
arbete i samband med inköp och upphand-
ling kan kommunerna aktivt förebygga 
avfall och bidra till hållbar utveckling.

Bakgrund
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Avfallet ska minska -
då minskar miljöpåverkan 
och kostnader

Förebyggande

260



Göteborgsregionen minskar avfallet

10

En stor del av miljöbelastningen i en  
produkts liv sker vid tillverkningen av  
produkten och utvinningen av de råvaror 
den består av. Att förebygga avfall är att 
minska avfallets mängd och farlighet. 
Det är det högst prioriterade steget i 
avfallstrappan, som är en del av EU:s och 
Sveriges lagstiftning. Även om materialet 
i avfallet kan återvinnas är det bättre för 
klimatet och miljön att undvika att avfallet 
överhuvudtaget uppstår. Det förebyggande 
arbetet handlar alltså inte om avfallssor-
tering utan om åtgärder som görs innan 
avfallet uppstår. När avfallet minskar 
sjunker också kostnaderna för inköp och 
avfallshantering.

Kommunerna har möjlighet att påverka 
både hushållens och verksamheternas av-
fallsmängder. Det är kommunerna som  
sätter avfallstaxan och utformar vissa 
insamlingssystem. Kommunerna kan också 
vidta åtgärder i kommunalt ägda bostads-
bolag, bedriva miljötillsyn och näringslivs-
utveckling för att skapa förutsättningar 
som gör det enkelt förebygga avfall i  
hushåll och verksamheter.

För ett enskilt hushåll finns det många små 
och stora åtgärder att välja mellan, allt 
ifrån att sätta upp en reklam nej tack-skylt 
på dörren till att välja att byta ut köket 
mindre ofta. Kommunerna kan i sin kom-
munikation underlätta för invånarna att 
hitta åtgärder som passar dem. 

Avfallsplanen innehåller både mål för det 
samlade avfallet i hushåll och för olika pri-
oriterade avfallsslag. Elavfallet är priorite-
rat eftersom det är det avfallsslag som har 
högst klimatpåverkan per viktenhet.

Mängden plast ökar ständigt. Många oro-
as över ökade plastmängder och vill minska 
plastavfallet såväl i den egna soppåsen som 
i miljön. Plastavfallet är prioriterat både på 
nationell och EU-nivå. 

Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan 
men hushållen står för den absolut störs-
ta delen. Att minska matsvinnet är högst 
prioriterat ända upp på FN-nivå och är ett 
utpekat område i Klimat 2030. 

Avfallsförebyggande i hushåll

Förebyggande 2020-2030

261



Göteborgsregionen minskar avfallet

11

Övriga aktörer
• Civilsamhället
• Göteborgsregionen (GR)
• Hushåll
• Privata fastighetsägare
• Producentansvarsorganisationer
• Universitet och högskolor

I den kommunala organisationen
• Avfallsverksamheter 
• Business Region Göteborg 

(BRG)
• Kommunala bostadsbolag
• Kommunikationsenheter 
• Näringslivskontor
• Pedagogiska verksamheter

Viktiga aktörer för att uppnå målen

Mål Avfall från hushåll ska minska  
med 30 % per invånare

Plastavfallet från hushåll ska minska 
med 50 % per invånare

Matsvinnet från hushåll ska minska 
med 50 % per invånare

Elavfallet från hushåll ska minska 
med 50 % per invånare

Delmål

Avfallsförebyggande i hushåll

Delmål

Delmål

Förebyggande 2020-2030
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När verksamhetens avfall minskar, mins-
kar också påverkan på klimat och miljö. 
Kostnaderna för inköp sjunker och avfalls-
avgifterna reduceras. Det går åt mindre 
arbetstid för att ta emot leveranser och att 
hantera avfall vilket i sin tur förbättrar  
arbetsmiljön. Verksamhetens utrymmen 
kan utnyttjas effektivare då avfall och varu-
lager tar mindre plats. Med minskade 
utgifter för inköp och avfall kan en större 
andel av resurserna läggas på kärnverk-
samheten, vare sig det handlar om äld-
reomsorg, parkförvaltning eller annan 
kommunal service.

Kommunerna är stora organisationer 
med betydande avfallsmängder och stor 
miljöpåverkan. Det gör dem till viktiga ak-
törer för att minska sitt eget avfall och för 
att föregå med gott exempel för kommun-
invånarna. Därför går målet för att minska 
kommunens eget avfall lite längre än målet 
för avfall från hushåll. Att förebygga avfall 
är ett sätt att minska klimatpåverkan och 
kommunen kan vara föregångare på flera 
sätt. För att nå bästa möjliga miljöeffekt 
behöver kommunerna konsumera annor-
lunda och på så sätt påverka produktion via 
inköp. Att minska matsvinnet från kommu-
nala kök och serveringar är ett nationellt 

och internationellt prioriterat område med 
goda möjligheter till resultat. 

Genom flera olika åtgärder kan livsläng-
den på bärbar elektronik i kommunerna 
öka. Mycket elektronik kasseras trots att 
den är fullt fungerande. Genom rätt han-
tering, ominstallation och uppgraderingar 
kan den bärbara elektroniken få ett längre 
liv. 

I en kommun används många olika typer 
av engångsartiklar, alltså saker som bara 
används en gång innan de slängs. Att mins-
ka mängden engångsartiklar, framförallt 
sådana av plast, är prioriterat inom EU. 
Flera av engångsartiklarna i kommunen 
kan minskas rejält utan att påverka funk-
tion eller hygien. 

Vare sig det handlar om måltidsverksam-
het, förskolor eller kommunala evenemang 
visar erfarenheter att kommunala verksam-
heter har stora möjligheter att minska sitt 
avfall. 

Åtgärderna handlar om vad som köps in 
och upphandlas, om hur lokaler förvaltas 
och inreds, om stödsystem som IT-utrust-
ning och skrivare, om rutiner och styrdoku-
ment och om att ge medarbetarna kunskap 
och motivation. Många små, och ofta enkla, 
åtgärder ger tillsammans stora vinster.

Avfallsförebyggande i  
kommunens verksamheter

Förebyggande 2020-2030
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Avfall från kommunens verksamheter ska 
minska med 40 % per heltidsanställd

Mål

Avfallsförebyggande i
kommunens verksamheter

Matsvinnet från kommunens verksamheter ska  
minska till maximalt 30 gram per serverat huvudmål

Livslängden på bärbar elektronik inom kommunens 
verksamheter ska öka

Mängden engångsartiklar i kommunens 
verksamheter ska minska med 50 %

• Måltidsenheter
• Näringslivskontor
• Omsorgsenheter
• Pedagogiska verksamheter

Övriga aktörer
• Göteborgsregionen (GR)

I den kommunala organisationen
• Avfallsverksamheter 
• Inköp och upphandlingsen-

heter
• IT-enheter
• Kommunala bostadsbolag 

och lokalförvaltare
• Kommunikationsenheter 
• Kommunledning
• Miljötillsyn 

Viktiga aktörer för att uppnå målen

Delmål

Delmål

Delmål

Förebyggande 2020-2030
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Åtgärdsområden förebyggande 
för hushåll och kommunens 
verksamheter
Följande åtgärdsområden har identifierats för målområdet. Åtgärder förverkligas genom regionala 
handlingsplaner som beslutas i varje kommun och finansieras i huvudsak av skattemedel. 

Avfallsförebyggande i styrdokument

Anta rutiner för avfallsförebyggande i den kommunala organisationen  

Inköp och upphandling

Tillgänglighet

Näringslivsutveckling

Kunskap och motivation

Sprida gemensam metod för avfallsförebyggande vid inköp och upphandling i regionen

Skapa förutsättningar för boende hos kommunala bostadsbolag att förebygga avfall

Genomföra näringslivsutveckling genom bland annat BRG för fler och nya företag, 
affärsidéer och affärsmodeller inom avfallsförebyggande och cirkulära samarbeten

Ge användare och avfallskunder råd om enkla åtgärder för att minska sitt avfall och  
utbilda tjänstepersoner om hur den egna verksamheten kan förbygga avfall

Förebyggande 2020-2030

265



Göteborgsregionen minskar avfallet

15

Allt som kan återanvändas 
ska återanvändas

Återanvändning
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Återanvändning av befintliga produkter 
innebär att nyköp kan undvikas. Då 
minskar påverkan på klimat och miljö som 
produktionen gett upphov till. Återanvänd-
ningen minskar dessutom miljöbelastning-
en från avfallshanteringen eftersom det blir 
mindre avfall att behandla. 

Många aktörer i samhället, både från ci-
vilsamhället och näringslivet, är engagera-
de i återanvändning. Det finns till exempel 
digitala marknadsplatser och loppisar som 
drivs av företag, organisationer eller 
privatpersoner. Under perioden som  
avfallsplanen gäller så kommer marknaden 
för återanvända produkter att förändras. 
På så vis påverkas återanvändningen och 
därmed vad som finns i det kommunala 
avfallet. 

En betydande del av grovavfallet består 
tyvärr idag av fullt fungerande produkter. 
Kommunen är ansvarig för insamling av 
det kommunala avfallet och kan se till att 
dessa produkter istället tas om hand och 
förbereds för återanvändning. För att det 
ska få någon positiv miljöeffekt krävs det 
att det finns en avsättning för produkter-
na och aktörer som kan ta hand om dem. 
Kommunen behöver därför vara lyhörd för 
behov hos aktörer som vill utveckla och 
möjliggöra återanvändning. 

Genom att förbättra förutsättningarna 
för invånarna att lämna produkter till 
återanvändning kan ännu mer återanvän-
das. Kommunens avfallsverksamhet och 
kommunala bostadsbolag är viktiga aktörer 
som kan bidra till att göra det enkelt att 
lämna produkter till återanvändning, även 
för de som inte har tillgång till bil. 

Kommunens egna verksamheter har 
möjlighet att styra vad som köps in och vad 
som händer med det som förbrukats. Det 
finns en stor potential att öka återanvänd-
ningen men i dagsläget saknas förutsätt-
ningar för att återanvända i större skala. 
Därför behöver system för återanvändning 
utvecklas och mer kunskap om vilka  
produkter som är lämpliga att återanvända  
utifrån miljönytta och hälsoaspekter 
behövs. Systemen kan vara en kombina-
tion av att återanvända inom kommunens 
verksamheter och samtidigt kunna köpa in 
och sälja av andrahandsprodukter.  
Exempelvis har behovet av återanvända 
möbler i Göteborgs Stad lett till att det 
tagits fram ramavtal för både återanvända 
möbler och tjänster kopplat till återan-
vändning. Fler ramavtal kan tas fram 
utifrån behov. Kommunen, som är en stor 
inköpare, kan därför påverka utbudet av 
tjänster och produkter för ökad återan-
vändning på hela marknaden. 

Allt som kan återanvändas 
ska återanvändas

Återanvändning 2020-2030

267



Göteborgsregionen minskar avfallet

17

Minst 20 % av det grovavfall som kommunen 
samlar in ska förberedas för återanvändning

Mål

Alla invånare ska ha fastighetsnära möjligheter 
att lämna produkter till återanvändning

Mål

Det ska finnas förutsättningar för kommunens 
verksamheter att återanvända produkter

Mål

Återanvändning

Övriga aktörer
• Civilsamhälle
• Göteborgsregionen (GR)
• Hushåll
• Idéburen verksamhet
• Näringsliv
• Privata fastighetsägare
• Universitet och högskolor

I den kommunala organisationen
• Avfallsverksamheter 
• Business Region Göteborg 

(BRG)
• Inköp och upphandlingsen-

heter 
• Kommunala bostadsbolag
• Kommunledning
• Lokalförvaltning
• Näringslivskontor 

Viktiga aktörer för att uppnå målen

Återanvändning 2020-2030
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Åtgärdsområden återanvändning
Följande åtgärdsområden har identifierats för målområdet. Åtgärder förverkligas genom regionala  
handlingsplaner som beslutas i varje kommun och finansieras i huvudsak med medel från avfallstaxan  
och skattemedel.

Återanvändning 
i styrdokument

Inköp och upphandling

Näringslivsutveckling Tillgänglighet

Säkerställa att inköp och användning 
av återanvända produkter finns i  
kommunens riktlinjer och policys  
för inköp

Ställa krav på återanvändning vid  
upphandling av bygg- och rivnings- 
entreprenader

Tjänste-och system-
utveckling i kommunen

Kunskap och motivation

Identifiera aktörer och föra dialog 
med viktiga samarbetsparter inom 
näringsliv och civilsamhälle

Skapa förutsättningar för boende i komm- 
unala bostadsbolag att återanvända till  
exempel genom återanvändningsrum

Teckna avtal med återanvändnings-
organisationer som tillhandahåller 
fastighetsnära återanvändning och 
utveckla mobil ÅVC

Utveckla ett regionalt samarbete  
med bygg- och rivningsbranschen

Återanvändning 2020-2030
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Avfallshantering på bästa 
möjliga vis 

Insamling & återvinning
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Göteborgsregionen minskar avfallet ska 
bidra till att avfallet minskar men även att 
det avfall som ändå uppstår ska tas om 
hand på bästa möjliga sätt med avseende 
på miljö, resurseffektivitet och ekonomi. 
Kommunerna inom Göteborgsregionen 
strävar efter att flytta avfallet uppåt i av-
fallstrappan i enlighet med EU:s avfallshie-
rarki. Det avfall som inte kan förebyggas, 
ska återanvändas, materialåtervinnas och i 
sista hand energiåtervinnas.

Kommunen har ansvar för att samla in 
kommunalt avfall och för att informera 
användare om hur avfall ska tas om hand 
på bästa möjlig vis.

Matavfall kan flyttas uppåt i avfalls- 
trappan genom att samlas in och behandlas 
separat. Då kan till exempel biogas ut- 
vinnas och näringsrik biogödsel produce-
ras. Biogas kan ersätta fossila bränslen och 
biogödsel kan ersätta mineralgödsel som 
är en ändlig resurs. För att så mycket som 
möjligt av matavfallet ska kunna tas tillvara 
krävs det att det är rätt sorterat och be-
handlas i en optimerad anläggning. 

Textil har en stor påverkan på miljön, 
särskilt vid produktionen. En stor andel 

av den textil som idag slängs i restavfal-
let hade kunnat leva vidare men slängs i 
onödan. Det är därför viktigt att arbeta 
förebyggande med textil men även förbätt-
ra förutsättningarna för att samla in textil 
separat. 

Mycket förpackningar och tidningar 
hamnar i restavfallet istället för att lämnas 
till återvinning. Att förbättra användarnas 
möjligheter att lämna förpackningar och 
tidningar, till exempel nära sina hem,  
bidrar till bättre utsortering med ökad 
materialåtervinning som följd. Ju bättre 
sorterat avfall desto effektivare återvinning. 

Kommunens egna verksamheter bör vara 
föregångare och visa vägen, både inom 
sin egen avfallsverksamhet och genom att 
se till att alla kommunala arbetsplatser 
sorterar ut sitt avfall. När avfallet hanteras 
bör det ske på ett så effektivt och miljörik-
tigt sätt som möjligt. Det innebär bland 
annat att fordon för avfallshantering samt 
maskiner, arbetsredskap och anläggningar 
ska drivas fossilfritt och så energisnålt som 
möjligt. 

Avfallshantering på bästa 
möjliga vis

Insamling & återvinning 2020-2030
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Mål

Mål

Insamling och återvinning

Minst 90 % av allt inlämnat avfall på  
återvinningscentraler ska vara rätt sorterat,  
varav inget farligt avfall i fel fraktion

Minst 70 % av uppkommet matavfall ska gå till 
näringsåtervinning och biogasproduktion eller 
annat miljömässigt motsvarande ändamål

Mål

Mål

Avfallstransporter ska vara 10 % mer  
energieffektiva

Fordon, maskiner och anläggningar inom 
kommunens avfallsverksamhet ska drivas fossilfritt

Insamling & återvinning 2020-2030
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Övriga aktörer
• Göteborgsregionen (GR)
• Hushåll
• Idéburen verksamhet
• Privata fastighetsägare
• Producentansvarsorganisationer
• Renova
• Universitet och högskolor

I den kommunala organisationen
• Avfallsverksamheter
• Inköp och upphandlingsenheter
• Kommunala bostadsbolag
• Samtliga kommunala  

förvaltningar och bolag

Viktiga aktörer för att uppnå målen

Mål

Delmål

Minst 70 % av innehållet i restavfallet ska vara 
rätt sorterat. Dessutom får inget av innehållet 
vara farligt avfall

Textil i restavfallet ska minska med 60 %

Alla kommunala arbetsplatser ska  
sortera sitt avfall

Delmål

Insamling & återvinning 2020-2030
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Åtgärdsområden insamling 
och återvinning
Följande åtgärdsområden har identifierats för målområdet. Åtgärder förverkligas genom 
regionala handlingsplaner som beslutas i varje kommun och finansieras i huvudsak med 
medel från avfallstaxan.

Optimera och effektivisera

Tillgänglighet

Främja optimering och effektivisering vid transport och på behandlingsanläggningar

Kunskap och motivation

Utreda hur tillgänglighet på återvinningscentraler kan förbättras genom 
till exempel bättre flöde och skyltning 

Utbilda personal inom kommunala verksamheter i avfallshantering

Skapa förutsättningar för separat textilinsamling

Tjänste-och systemutveckling i kommunen

Insamling & återvinning 2020-2030
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Avfallshanteringen ska ha en 
självklar roll i alla skeden av 
samhällsplaneringen

Fysisk planering

275
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Avfallshanteringen är en viktig sam-
hällsfunktion som bidrar till att göra vårt 
samhälle mer resurseffektivt. För att av-
fallshanteringen ska fungera och tillgodose 
användarnas behov finns en infrastruktur 
med behållare, avfallsutrymmen, fordon, 
angöringsplatser, transportvägar, omlast-
ningsstationer och sorterings- och behand-
lingsanläggningar för olika avfallsslag. 
Under de senaste femtio åren har avfalls-
mängderna ökat, avfallet har sorterats i fler 
fraktioner och aktörerna som ansvarar och 
hanterar avfall har blivit fler. Detta innebär 
att avfallshanteringen är mer komplex och 
tar mer plats än någonsin förr. 

Om avfallshanteringen finns med i alla 
skeden av samhällsplaneringen, från 
översiktsplan till bygglov, uppnås många 
fördelar. Det ger en avfallshantering med 
effektiva transporter, säker arbetsmiljö och 
ökad återvinning. Avfallshanteringen blir 
även mer tillgänglig och säker för använ-
darna. Samhällsplaneringen ska också 
möjliggöra minskade avfallsmängder och 
ökad återanvändning. Bättre planering kan 
förhindra intressekonflikter och ge mer 
nöjda användare.

Inom Göteborgsregionen finns ett behov av 
att säkra plats för stora regionala anlägg-
ningar som hanterar avfall. Genom sam-
ordnad fysisk planering kan lokalisering av 
stora anläggningar bli möjlig. 

Planeringsprocessen och bygglovshante-
ringen går snabbare om det görs rätt från 
början och man slipper bygga om för att 
lösa avfallshanteringen. Om avfalls- 
hanteringen tas hänsyn till tidigt i  
processen (från översiktsplan till färdigt 
bygglov) blir det lättare för användare  
och utförare att göra rätt och därför bidra 
till ett mer hållbart samhälle. 

Genom ändringar i plan- och bygglagen 
(PBL) 2011 fick avfallshanteringens plats i 
samhällsplaneringen ett starkare lagstöd, 
däremot saknas reglering av avfallsföre- 
byggande. I Boverkets byggregler (BBR) 
och respektive kommuns avfallsföreskrifter 
finns ytterligare regleringar. Det som 
återstår är att förbättra tillämpningen. 
Avfallsplanens mål och åtgärder för avfalls-
hantering i samhällsplaneringen stärker 
processerna i dessa regelverk. 

Avfallshanteringen ska ha en 
självklar roll i alla skeden av 
samhällsplaneringen

Fysisk planering 2020-2030
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Viktiga aktörer för att uppnå målen  

I den kommunala organisationen
• Avfallsverksamheter
• Bygglovsenheter
• Kommunala bostadsbolag
• Kommunledning
• Markägarfunktioner
• Planmyndigheter
• Tillsynsmyndigheter

Övriga aktörer
• Exploatörer
• Göteborgsregionen (GR)
• Privata fastighetsägare
• Producentansvarsorganisationer
• Universitet och högskolor

Mål
Lokalisering av större avfallsanläggningar  
för både dagens och framtidens behov säkras  
genom fysisk planering

Mål

Fysisk planering

Plats för avfallets infrastruktur, från uppkomst 
till mottagningsanläggning, säkras i detalj- 
planer och bygglov 

Fysisk planering 2020-2030
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Åtgärdsområden fysisk  
planering
Följande åtgärdsområden har identifierats för målområdet. Åtgärder förverkligas genom 
regionala handlingsplaner som beslutas i varje kommun och finansieras i huvudsak 
med skattemedel.

Styrdokument

Samverkan

Ställa krav på utrymmen för avfallshantering och avfallsförebyggande vid 
markanvisning och tecknande av exploateringsavtal

Kunskap och motivation

Skapa ett regionalt samarbete för att samordna hantering av schaktmassor

Genomföra återkommande utbildning för dem som arbetar med planering och tillstånd

Fysisk planering 2020-2030
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Användare ska vara nöjda 
och tycka att det är enkelt  
att bidra till en hållbar  
avfallshantering

Användarfokus
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Gott bemötande och god service är en 
förutsättning för att de som använder av-
fallssystemen i Göteborgsregionen ska vara 
nöjda. De som är nöjda är mer benägna att 
göra rätt, alltså hantera sitt avfall på kor-
rekt sätt genom att exempelvis sortera det.  

Kommunen möter invånare och företag 
dagligen och ska vara en självklar förebild 
inom hållbar avfallshantering, konsum-
tion och miljöarbete. Både som offentlig 
verksamhet och som arbetsgivare. Genom 
tydlig kommunikation och genom att föra 
dialog med användare kan kommunen 
positivt bidra till en mer hållbar avfallshan-
tering, bland annat genom att utveckla bra 
system och tjänster som är anpassade efter 
användarnas behov. För att lyckas med det-
ta krävs samverkan mellan olika aktörer, 
invånare, kommunen och fastighetsägare. 

Alla ska ha samma möjlighet att använda 
tjänster för avfallshantering. Fysiska och 
digitala platser för avfallshantering ska 
vara tillgängliga för användaren oavsett 
funktion, språk, boendeförhållande eller 
ekonomiska förutsättningar. Alla ska också 
känna sig trygga när de använder avfalls-
systemen. Det är viktigt att information och 
service är förtroendegivande och transpa-
rent för att användare ska förstå hur och 
varför avfall förebyggs och hanteras. 

Genom ökad kunskap och tillgänglighet, 
tjänster som uppfyller användarnas behov 
och ett gott bemötande blir det enkelt för 
användarna. Då ökar nöjdheten och moti-
vationen att göra rätt.

Användare ska vara nöjda  
och tycka att det är enkelt  
att bidra till en hållbar  
avfallshantering

Användarfokus 2020-2030
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Viktiga aktörer för att uppnå 
målen  

I den kommunala organisationen
• Avfallsverksamheter
• Kommunala bostadsbolag

Övriga aktörer
• Idéburen verksamhet
• Näringsliv
• Privata fastighetsägare
• Producentansvarsorganisationer
• Universitet och högskolor

Minst 90 % av användarna ska vara nöjda 
med avfallshanteringen

Mål

Minst 90 % av användarna ska tycka att det  
är enkelt att förebygga, återanvända och  
hantera avfall på rätt sätt

Mål

Minst 90 % av användarna ska uppleva ett 
bra bemötande i kontakt med kommunens 
avfallsverksamhet

Mål

Vad menas med  
användare?

Användare är de som använder och 
kommer i kontakt med avfallshante-
ringen i kommunen. Begreppet är 
bredare än kunder eftersom det 
innefattar till exempel boende i 
flerbostadshus och anställda inom 
verksamheter i kommunen.

Användarfokus

Användarfokus 2020-2030
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Åtgärdsområden användarfokus
Följande åtgärdsområden har identifierats för målområdet. Åtgärder förverkligas genom  
regionala handlingsplaner som beslutas i varje kommun och finansieras i huvudsak med  
medel från avfallstaxan.

Bemötande

Tillgänglighet

Genomföra utbildningar i bemötande för avfallspersonal

Tjänste-och systemutveckling i kommunen

Arbeta för att utrymmen är trygga och tillgängliga både för användare och utförare

Utveckla och anpassa tjänster bland annat genom digital kommunikation

Användarfokus 2020-2030
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Stränder, naturområden och 
bebyggda områden ska vara 
attraktiva miljöer utan skräp

Nedskräpning
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Nedskräpning skadar miljön, djur och 
människor. De negativa effekterna av 
nedskräpning påverkar alla aspekter av 
hållbarhet - miljömässig, social och ekono-
misk. Exempelvis kan nedskräpning skapa 
en känsla av otrygghet och redan nedskrä-
pade områden skräpas ofta ner ännu mer 
och leder till skadegörelse. Dessutom ser 
det tråkigt ut. 

I denna avfallsplan behandlas två typer 
av nedskräpning: skräp på marken och 
marint skräp. 

Skräp på marken orsakas bland annat 
av invånare och besökare i Göteborgsre-
gionens kommuner som slänger skräp på 
marken och i naturen. Verksamheter, vind 
och djur kan också bidra till nedskräpning, 
då ofta kopplat till bristfällig avfallshan-
tering. Skräpet på marken kan förebyggas 
men måste även hanteras genom städinsat-
ser. Skräp på marken innefattar både skräp 
i stadsmiljö och naturområden. 

Marint skräp är skräp som finns i havet 
och som sköljs upp på kusten. Marint skräp 

är svårt att förebygga eftersom att det ofta 
kommer med strömmar från andra delar av 
världen. Likväl måste det marina skräpet 
städas upp för att stränderna och naturen 
ska vara fria från skräp.

Vem som ska städa i samhällena, i 
naturen och på kusten är en fråga som 
ofta saknar ett tydligt svar. I Lagen med 
särskilda bestämmelser om gaturenhåll-
ning och skyltning (1998:814) framgår att 
kommunen har ansvar för att det ska vara 
rent och snyggt i naturen där allmänheten 
får färdas fritt. Många upplever trots detta 
att det är otydligt vem som har städansvar. 
En förutsättning för att nå målen i denna 
avfallsplan, och minska nedskräpningen 
både i våra samhällen och längs kusten är 
en tydlig ansvarsfördelning och budget för 
städning. 

Förebyggande av nedskräpning samt stä-
dinsatser på marken, i naturområden och 
längst kusten kan bidra till skräpfria och 
attraktiva miljöer i Göteborgsregionen. 

Stränder, naturområden och 
bebyggda områden ska vara 
attraktiva miljöer utan skräp

Nedskräpning 2020-2030
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Viktiga aktörer för att uppnå målen  

I den kommunala organisationen
• Gatu- och parkenheter
• Kommunala bostadsbolag
• Kommunledning
• Kultur och fritidsenheter
• Miljöenheter
• Pedagogiska verksamheter

Övriga aktörer
• Civilsamhället
• Göteborgsregionen (GR)
• Hushåll
• Håll Sverige Rent
• Privata fastighetsägare
• Producentansvarsorganisationer
• Tobaksindustrin
• Universitet och högskolor

Mål

Mål

Nedskräpning

Kommunen ska säkerställa att kustlinjen 
städas regelbundet

Skräp på marken ska minska med 50 %

Nedskräpning 2020-2030
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Åtgärdsområden nedskräpning
Följande åtgärdsområden har identifierats för målområdet. Åtgärder förverkligas genom 
regionala handlingsplaner som beslutas i varje kommun och finansieras i huvudsak  
med skattemedel.

Ansvarsfördelning och genomförande

Samverkan

Tydliggöra ansvarsfördelning och budget för städning i naturområden 
och längs kusten i respektive kommun

Kunskap och motivation

Engagera skolelever, idrottsföreningar, båtägare, båthamnar, 
företag och allmänheten i städaktiviteter

Informera och kommunicera med allmänheten om skräpets farlighet, 
miljöpåverkan och kostnader för nedskräpning

Nedskräpning 2020-2030

286



Göteborgsregionen minskar avfallet

36

287



Göteborgsregionen minskar avfallet

37

Mål Uppföljningsmått
Förebyggande 
Avfallet ska minska – då minskar miljöpåverkan och kostnader

Avfall från hushåll ska minska med 30 %  
per invånare

Kg kommunalt avfall/invånare.  
Mängd hemkomposterat hushållsavfall är 
inte att anse som förebyggd mängd avfall.

Delmål: Plastavfallet från hushåll ska 
minska med 50 % per invånare

Kg plastavfall/invånare.
Beräkning grundad på plockanalysresultat 
av plast i restavfallet, statistik över insam-
lat plastförpackningsavfall från producen-
tansvarsorganisationer, samt mängd plast 
(exklusive förpackningar) som samlas in 
på återvinningscentraler. 

Delmål: Matsvinnet från hushåll ska mins-
ka med 50 % per invånare

Kg matsvinn/invånare.
Beräkning grundad på plockanalysresultat 
av matavfall i restavfallet, statistik över 
insamlat mat- och restavfall samt nationell 
schablon över andel av matavfallet som 
utgörs av matsvinn, schablonen kan även 
grundas i lokala plockanalysresultat.

Delmål: Elavfallet från hushåll ska minska 
med 50 % per invånare

Kg elektriskt och elektroniskt avfall/
person.
Statistik från Elkretsen och plockanalyser 
av restavfall.

Avfall från kommunens verksamheter ska 
minska med 40 % per heltidsanställd

Kg avfall från andra källor som till 
sin art och sammansättning liknar 
avfall från hushåll och verksamhets-
specifikt avfall/heltidsanställd.
Statistik från de kommunala avfallsorga-
nisationerna resp. ramavtalade insam-
lingsentreprenörerna. Antal anställda och 
timmar per anställd räknas om till heltids-
tjänster. Vilket verksamhetsavfall som in-
går avgörs efter en inledande kartläggning 
om vilka verksamhetsavfall samt mängder 
som förekommer i varje kommun.

Så följs målen upp
Målen kommer att följas upp årligen enligt nedanstående uppföljningsmått.* 
Metoder som kommer att användas är inhämtning av avfallsstatistik från 
branschorganisationen Avfall Sveriges databas, Avfall Web, plockanalyser, 
enkät till verksamheter och invånare samt inhämtning av statistik från  
berörda kommunala verksamheter.

*Vissa parametrar kan komma att följas upp mer sällan.

Så följs målen upp
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Delmål: Matsvinnet från kommunens 
verksamheter ska minska till maximalt  
30 gram per serverat huvudmål

Gram matsvinn/serverat huvudmål.
Gemensam mätmetod genom vägning och 
digital sammanställning. Synkas med Livs-
medelverkets nya nationella metod för svinn-
mätning i storkök.

Delmål: Livslängden på bärbar elektro-
nik inom kommunens verksamheter ska 
öka

Mätning av livslängd. 
På surfplattor, datorer, mobiltelefoner

Delmål: Mängden engångsartiklar i 
kommunens verksamheter ska minska 
med 50 %

Antal inköpta engångsartiklar per år

Återanvändning 
Allt som kan återanvändas ska återanvändas

Minst 20 % av det grovavfall som 
kommunen samlar in ska förberedas 
för återanvändning

Andel som tas om hand för återan-
vändning av totalt insamlat grovavfall. 
Inklusive sådant som lämnas till återanvänd-
ning, i kommunens system.

Alla invånare ska ha fastighetsnära  
möjligheter att lämna produkter till  
återanvändning

Andel invånare.  
Som har fastighetsnära möjlighet att lämna 
produkter och material till återanvändning.

Det ska finnas förutsättningar för  
kommunens verksamheter att 
återanvända produkter

Andel förvaltningar och bolag.  
Som har förutsättningar, genom enkät.

Insamling och återvinning 
Avfallshantering på bästa möjliga vis

Minst 90 % av allt inlämnat avfall på  
återvinningscentraler ska vara rätt sorte-
rat, varav inget farligt avfall i fel fraktion

Plockanalyser i brännbar fraktion. 
Följer utvecklingen kring alternativa 
uppföljningsmetoder.

Minst 70 % av uppkommet matavfall ska 
gå till näringsåtervinning och biogas- 
produktion eller annat miljömässigt  
motsvarande ändamål

Kg insamlat matavfall/potentialen för 
total matavfallsmängd. 
Matavfall i rejekt på behandlingsanläggning 
ingår ej i kg insamlat matavfall men i poten-
tialen för total matavfallsmängd. Mängden 
matavfall som hälls i avlopp är exkluderat i 
målet.

Avfallstransporter ska vara 10 % mer  
energieffektiva

kWh/ton
Målet avser avfallstransporter inom  
kommunalt ansvar. 

Fordon, maskiner och anläggningar 
inom kommunal avfallsverksamhet ska 
drivas fossilfritt

Inköpt fossil energi, omräknat till 
kWh. Inköpt fossilfri energi, omräknat 
till kWh. Avser driften i avfallsverksamhet. 
Målet avser drift av fordon/maskin/anlägg-
ning, ej själva avfallet.

Så följs målen upp
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Fysisk planering 
Avfallshanteringen ska ha en självklar roll i alla skeden av samhällsplaneringen

Lokalisering av större avfalls- 
anläggningar för både dagens och framti-
dens behov säkras genom fysisk planering

Finns med i översiktsplan, ja/nej.

Plats för avfallets infrastruktur, från bo-
stad till mottagningsanläggning, säkras i 
detaljplaner och bygglov

Andel bygglov som inte behöver 
kompletteras efter granskning av 
avfallsavdelningen.

Användarfokus 
Användare ska vara nöjda och tycka det är enkelt att bidra till en hållbar avfallshantering

Minst 90 % av användarna ska vara nöjda 
med avfallshanteringen

Andel nöjda användare.  
Mäts genom enkät. 

Minst 90 % av användarna ska tycka att 
det är enkelt att förebygga, återanvända 
och hantera avfall på rätt sätt

Andel användare som upplever att 
det är enkelt.
Mäts genom enkät.

Minst 90 % av användarna ska uppleva ett 
bra bemötande i kontakt med kommunens 
avfallsverksamhet

Andel nöjda användare som upple-
ver sig bra bemötta.
Mäts genom enkät.

Nedskräpning 
Stränder, naturområden och bebyggda områden ska vara attraktiva miljöer utan skräp

Kommunen ska säkerhetsställa att  
kustlinjen städas regelbundet

Andel av kustlinjen och öarna som 
städats varje år. 
Mätmetod kommer att utvecklas.

Skräp på marken ska minska med 50 % Mätmetod enligt Håll Sverige Rent.

Minst 70 % av innehållet i restavfallet ska 
vara rätt sorterat. Dessutom får inget av 
innehållet vara farligt avfall

Andel restavfall i restavfall
Andel farligt avfall i restavfall. 
Plockanalyser.

Delmål: Textil i restavfallet ska minska 
med 60 % 

Kg textil i restavfall 
Mäts genom plockanalys

Delmål: Alla kommunala arbetsplatser ska  
sortera sitt avfall

Genomfört/ej genomfört.

Så följs målen upp
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Ordlista och definitioner
Avfall
Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med, avser eller är skyldig att göra 
sig av med.

Avfallshierarkin/Avfallstrappan
Prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör 
användas för att minimera miljöpåverkan. Avfallshierarkin regleras i ramdirektivet om 
avfall och är implementerad i svensk lagstiftning genom olika bestämmelser i miljölag-
stiftningen. Styrmedel som förbuden mot att deponera brännbart och organiskt avfall 
verkar också för att uppfylla avfallshierarkin. Översta steget är att förebygga – minska 
avfallets mängd och farlighet, därefter följer förberedelse för återanvändning,  
återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning – exempelvis energiåtervinning 
och sist bortskaffande – exempelvis genom deponering.

Avfallstaxa
Avgift som kommunen tar ut för att finanisera hantering av det avfall som kommunen 
ansvarar för. Avfallstaxa får endast finansiera hantering av det kommunala avfallet som 
kommunen ansvarar för enligt miljöbalken.

Engångsartiklar
Engångsartiklar är produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle och därefter 
kasseras.

Farligt avfall
Ett ämne eller ett föremål som är avfall och som är markerat med en * i bilaga 4 till  
avfallsförordningen, som innehåller en förteckning över egenskaper som gör att avfall ska 
anses vara farligt avfall, eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 
12 § avfallsförordningen. Det gäller exempelvis ämnen som kan vara hälsoskadliga,  
smittförande, miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva.

Fastighetsnära insamling (FNI)
Insamling vid fastighetsgränsen eller vid överenskommen eller anvisad plats inom rimligt 
avstånd från fastigheten.

40
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Förberedelse för återanvändning
Förberedelse för återanvändning är ett återvinningsförfarande. Enligt definitionen inne-
bär det att kontrollera, rengöra eller reparera något som är avfall så att det kan återanvän-
das utan ytterligare behandling. Detta kan ske genom mottagningshall eller containrar för 
återanvändning på ÅVC och andra återanvändningstjänster.

Förebyggande av avfall
Åtgärder som vidtas för att förebygga att det över huvud taget uppkommer avfall  
exempelvis genom minskad konsumtion eller delat ägande. Förebyggande är det över- 
sta steget i EU:s avfallshierarki. Definieras som åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett 
material eller en produkt blivit avfall och innebär en minskning av: mängden avfall, den 
negativa påverkan av miljön och människors hälsa genom det genererade avfallet, eller 
halten av skadliga ämnen i material och produkter.

Grovavfall
Kommunalt avfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i 
säck eller kärl.

Kommunalt avfall
Kommunalt avfall avser avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som
till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.

Kommunens verksamhetsavfall
Sådant avfall som uppstår vid kommunens verksamheter (till exempel förskolor, skolor, 
äldreomsorg, kommunkontor, reningsverk) som inte är kommunalt avfall.

Matavfall
Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och 
livsmedelsindustrin). Omfattar såväl ätbar mat (se matsvinn) som icke ätbart, exempelvis 
ben, kärnor och skal.

Matsvinn
Onödigt matavfall, det vill säga sådan mat som hade kunnat ätas upp om den hanterats på 
rätt sätt och ätits upp i tid, även avskrap från tallrikar och rester i förpackningar.
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Producentansvar
Skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, åter-
används eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en miljö- och hälsomässigt godtagbar 
avfallshantering. Producentansvar finns till exempel för förpackningar, returpapper, bilar, 
däck, elavfall och läkemedel.

Skräp

Marint skräp
Marint skräp är skräp som finns i havet och som sköljs upp på kusten. Marint skräp  
är svårt att förebygga eftersom att det ofta kommer med strömmar från andra delar  
av världen.

Skräp på marken
Skräp på marken orsakas av människor som slänger skräp på marken och i naturen. Verk-
samheter, vind och djur kan också bidra till nedskräpning, då ofta kopplat till bristfällig 
avfallshantering. Skräp på marken innefattar både skräp i stadsmiljö och naturområden.

Rejekt
Avfallsfraktion som uppkommer vid sortering av avfall. Rejekt kan uppstå på grund av att 
den inkommande avfallsfraktionen innehåller felsorterat material, på grund av förluster i 
sorteringsprocesserna eller på grund av att avfall av olika anledningar inte sorteras ut till 
materialåtervinning och behandling.

Restavfall
Det avfall som normalt uppstår i hushållet och som inte kan sorteras och materialåtervinnas 
på annat sätt. Det vill säga efter att matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elav-
fall, grovavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar sorterats ut. Restavfallet 
kan samlas in genom säck, kärl, underjordsbehållare, sopsugsystem, eller containers.

Återanvändning/återbruk
En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är avfall används igen för 
att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för.

Återvinning
En avfallshantering som beskrivs i bilaga 2 till Avfallsförordningen eller som på annat sätt 
innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material eller förbereds för 
att komma till sådan nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för återan-
vändning.
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Bilagor till avfallsplanen

Bilaga 1. Framtagande av avfallsplan     s. 45

Bilaga 2. Mål och lagstiftning som berör  avfallsplanen   s. 60

Bilaga 3. Miljöbedömning       s. 65

Bilaga 4. Beskrivning av avfallshantering i Göteborgsregionen  s. 69

Bilaga 5. Framtida avfallshantering i Göteborgsregionen   s. 87

Bilaga 6. Nedlagda deponier i Göteborgsregionen    s. 98

Bilaga 7. Uppföljning av A2020      s. 122
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Bilagor

Göteborgsregionen
minskar avfallet
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Framtagande av avfallsplan

Bilaga 1
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Framtagande av avfallsplan

Göteborgsregionen (GR) beslutade 2008 att upprätta en gemensam avfallsplan. Avfalls-
planen A2020 antogs 2010 av GR och har därefter antagits av regionens kommuner. På 
GR tillsattes i samband med antagandet av A2020 en gemensam resurs för att samordna 
arbetet. 

Samverkan med genomförandet av A2020 har gett synergieffekter då många utmaning-
ar inom avfallshantering i Göteborgsregionen har kunnat lösas gemensamt. Samverkan 
har även möjliggjort en ökad uppväxling av tillsatta medel genom externfinansierade 
utvecklingsprojekt. 

Under 2017 togs beslut om att den nya avfallsplanen, Göteborgsregionen minskar 
avfallet, skulle tas fram i samverkan. Projektdirektiv beslutades i chefsnätverket för avfall 
och VA i november 2017. Samtliga av Göteborgsregionens medlemskommuner deltog 
under 2017 i en utvärdering av A2020 och gav inspel till vad en ny avfallsplan borde inne-
hålla och hur den skulle kunna utformas. 

Beslutet om att fortsatt samverka och ta fram en gemensam avfallsplan förankrades 
i Göteborgsregionen genom verksamhetsmål 2018 och 11 januari 2018 informerades 
Göteborgsregionens styrgrupp för Miljö och samhällsbyggnad om tidplan och upplägg för 
framtagande. 

Arbetet med framtagande av ny avfallsplan startades med en workshop i januari 
2018. Inbjudna var chefsnätverket för avfall och VA samt avfallsnätverket. Till grund för 
workshopen låg Naturvårdsverkets reviderade föreskrifter för avfallsplaner och utvärde-
ringen av A2020. Workshopen resulterade i att ett antal prioriterade målområden valdes 
ut. 

Utifrån de prioriterade målområdena tillsattes sju arbetsgrupper. Deltagare i chefs- och 
avfallsnätverk bemannade de olika arbetsgrupperna med personal från sina egna förvalt-
ningar samt från andra förvaltningar i kommunerna. Förutom kompetens från kommu-
nernas avfallsavdelningar har arbetsgrupperna bestått av kompetens från följande avdel-
ningar hos kommunerna: gata, kommunikation, kommunledning, konsumentvägledning, 
kultur och fritid, miljö, måltid, park, plan och upphandling. Övriga kommunala aktörer 
som deltagit i arbetsgrupperna är Bostads AB Poseidon och Renova.

Samtliga kommuner har medverkat i utformningen av ny avfallsplan, Göteborgsregio-
nen minskar avfallet genom medverkan i arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna har haft to-
talt 69 deltagare och haft regelbundna möten, mellan 4 – 11 gånger per grupp. Grupperna 
har vid behov bjudit in externa föreläsare och deltagare samt gjort studiebesök på bland 
annat äldreboende och förskola. 

I varje arbetsgrupp utsågs en arbetsgruppsledare. Samtliga arbetsgruppsledare har 
träffats regelbundet i en ledningsgrupp. Under sista delen av framtagandet, arbetade 
ledningsgruppen med att väva samman arbetsgruppernas arbete till en sammanhängande 
avfallsplan. 

Framtagande av avfallsplan
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Avfallsnätverket har fungerat som förankringsgrupp och har följt arbetet samt gett 
värdefulla inspel. 

Arbetet har rapporterats i chefsnätverket vid ordinarie möten och vid möten för chefs-
nätverkets arbetsutskott, som även varit styrgrupp för projektet. I mars 2018 godkände 
chefsnätverket föreslagna arbetsgrupper och i maj 2018 föreslog styrgruppen en  
revidering av tidplanen för projektet.

Göteborgsregionen har tillsammans med avfallsnätverket arbetat aktivt med förankring 
av planen. Bland annat har arbetet presenterats för berörda nätverk på GR och Göte-
borgsregionen har deltagit vid presentationer för politiska nämnder och andra samman-
hang i kommuner som önskat detta.

Ett färdigt remissförlag av avfallsplanen godkändes 25 april 2019 av Göteborgsregio-
nens (GR) styrgrupp för Miljö- och Samhällsbyggnad. Därefter översändes planförslaget 
till kommunerna för utställning och samråd vilka skedde mellan maj och oktober. Ett 
gemensamt remisseminarium anordnades på GR 14 juni 2019. Till kommunen inkomna 
synpunkter sammanställdes och bearbetades av GR med stöttning ledningsgruppen.

Framtagande av avfallsplan

298



Göteborgsregionen minskar avfallet

48

Projektorganisation
Göteborgsregionen (GR) har varit projektägare. Styrgrupp, ledningsgrupp, projekt- 
ledning, förankringsgrupp, arbetsgrupper samt en politisk styrgrupp har varit kopplade 
till projektet.

Styrgrupp
Styrgruppen har bestått av arbetsutskott för chefsnätverket avfall & VA samt  
avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad på GR. Styrgruppen har haft övergripande 
ansvar för projektets framskridande.  

Avdelningschefen för Miljö och samhällsbyggnad ansvarade för projektet gentemot den 
politiska styrgruppen för Miljö och samhällsbyggnad och förbundsstyrelsen inom GR. 

Ledningsgrupp
En ledningsgrupp bestående av projektledare, biträdande projektledare samt arbets-
gruppsledare från projektets arbetsgrupper har haft ansvar för sammanställning av 
arbetsgruppernas underlag. 

Avfallsnätvek
Avfallsnätverket består av medlemskommunernas ansvariga för avfall och återvinning. 
Avfallsnätverkets representanter har utgjort förankringsgrupp i projektet. Arbetet har 
bestått av två delar, dels att kontinuerligt inkomma med synpunkter och återkoppling på 
arbetet med avfallsplanen och dels att förankra och informera om arbetet med ny avfalls-
plan i den egna kommunen. 

Arbetsgrupper
Sju prioriterade målområden för framtagandet av den nya avfallsplanen beslutades vid 
uppstarten av arbetet. För varje målområde har en arbetsgrupp tillsatts. Arbetsgrupperna 
har utgjorts av representanter från kommuner och organisationer. Arbetsgruppernas hu-
vuduppdrag har varit att sammanställa underlag till mål och arbeta fram mål och uppfölj-
ningsmått för respektive målområde. Varje arbetsgrupp har haft en arbetsgruppsledare 
som ingått ledningsgruppen. Arbetsgrupperna har haft tät dialog, dels mellan arbetsgrup-
perna och dels med ledningsgruppen.

Arbetsgrupper:
• Avfallshanteringen i samhällsplaneringen
• Nedskräpning
• Individ- och kundfokus
• Förebyggande
• Återanvändning
• Återvinning
• Logistik och transport

Framtagande av avfallsplan
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Referensgrupper
Under planframtagningen har bland annat några av Göteborgsregionens nätverk fungerat 
som referensgrupper. Särskilt viktiga under projektet har nätverken för samhällsbygg-
nadschefer och miljöchefer, samt miljöstrateggruppen varit.

Samråd och utställning
Remissförslag av Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för 13 kommuner 
skickades i april 2019 från Göteborgsregionen till medlemskommunerna. Kommunerna 
ansvarade för samråd och utställning av planen i enlighet med 15 kap. 42 § miljöbalken 
ställdes ut under perioden maj till oktober 2019. Ett gemensamt remisseminarium ar-
rangerades på GR 14 juni 2019. 

Samtliga inkomna synpunkter skickades till Göteborgsregionen som bearbetade och 
sammanställde synpunkterna. Synpunkter och svar finns redovisade i en remissamman-
ställning. 

Politisk hantering
Göteborgsregionens (GR) styrgrupp för Miljö- och Samhällsbyggnad har utgjort projek-
tets politiska styrgrupp. Projektets har avrapporterats till den politiska styrgruppen vid 
deras ordinarie möten. Styrgruppen för Miljö och samhällsbyggnad är beredande inför 
förbundsstyrelsen på GR och tog 2020-03-06 beslut om att föreslå förbundsstyrelsen 
besluta att anta ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner 
till 2030” samt rekommendera medlemskommunerna att anta planen som sin egen.

Göteborgsregionens förbundsstyrelsen beslutade 2020-04-03 om att anta planen och 
rekommenderar medlemskommunerna att anta planen som sin egen. 

Respektive kommun beslutar om samråd, utställning och antagande i den egna kommu-
nen. Under hösten 2020 beslutar respektive kommuner om antagande i den egna kom-
munen. 
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Mål inom avfallsplanen, bakgrund och motivering 
av målnivåer

Göteborgsregionen minskar avfallet består av sex olika områden som 
innehåller mål och i vissa avsnitt delmål. Målen har arbetats fram av ar-
betsgrupper bestående av tjänstepersoner med olika kunskaper från olika 
kommunala förvaltningar. Nedan följer mycket kortfattade beskrivningar av 
varför målen i avfallsplanen valts ut och hur målnivåerna motiveras.

Avfall från hushåll ska minska med 30 % per invånare
• Avfallsmängderna måste minska, det är tydligt i både lagstiftning 

och målsättningar på såväl global som lokal nivå. Till exempel är ett 
delmål i de globala målen för hållbar utveckling, mål nr 12.5 ”Avfalls-
mängderna måste minska markant” och översta steget i avfallshierar-
kin är att förebygga avfall.   

• Göteborg Stad har arbetat fram material som visar på 30 åtgärder för 
hushåll att minska sin avfallsmängd med 30 % till 2030. Det är indelat 
i tre olika nivåer, basic, mellan och avancerad beroende på svårhets-
grad. Åtgärderna har studerats utifrån ett klimat- och kostnadsper-
spektiv och visar att det går att minska avfallet med 30 %. Dessa 
åtgärder skulle kunna kommuniceras på lämpligt vis till hushåll inom 
regionen.

• I tidigare projekt som Göteborgsregionen drivit har hushåll utmanats 
att under ett år minska sitt avfall. Deltagande hushåll minskade sitt 
avfall med 50 % på ett år vilket då visar på att det finns goda möjlig- 
heter för hushåll att minska sitt avfall. 

• En nivå på 30 % kan av många anses ambitiöst men utifrån erfaren-
heter inom Göteborgsregionen bedöms det nåbart. 

• Frågan om avfallsförebyggande är även starkt kopplad till hållbar 
konsumtion som är en fråga som fått mer och mer utrymme de senaste 
åren och förväntas fortsätta vara aktuell under hela planperioden. 

• Arbetsgruppen tror att en beteendeförändring som kommer medfö-
ra minskade avfallsmängder till följd av en mer hållbar konsumtion  
kommer att ske innan 2030. 

Förebyggande
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Matsvinnet från hushåll ska minska med 50 % per invånare
• Matsvinn är ett prioriterat område i Naturvårdsverkets förebyggande-

program samt ett mål inom de globala målen för hållbar utveckling. 
Målet är ett delmål under mål 12 och lyder: Halvera matsvinnet i 
världen.

• Att minska matsvinnet har stora miljöfördelar och kommuniceras  
redan idag på många olika sätt. Matsvinn är dessutom mycket  
aktuellt i samhällsdebatten och nationella strategier och mål för  
matsvinn håller på att tas fram. 

• Målnivån på en minskning med 50 % är vald för att gå hand i hand 
med det globala målet för hållbar utveckling. 

Plastavfallet från hushåll ska minska med 50 % per invånare
• Plast orsakar stora problem i natur och hav och har också uppmärk- 

sammats rejält i media. 
• Hushåll och företag är alltmer medvetna om de problem som uppstår vid 

användning av plast och efterfrågar alternativa produkter eller tjänster. 
• Arbetsgruppen anser att tiden är mogen att fokusera ytterligare på detta 

avfallsslag och kommunen kan påverka genom att informera hushåll om 
plast samt lyfta upp goda exempel på minskad konsumtion av plast- 
förpackningar, exempelvis förpackningsfria butiker, flergångssystem etc. 
Detta tillsammans med ett skifte i samhället och en generellt mer negativ 
inställning till plast leder sannolikt till en minskad förbrukning av plast. 

Elavfallet från hushåll ska minska med 50 % per invånare
• Elavfall är ett fokusområde i Naturvårdsverkets förebyggandeprogram, 

utpekat för sin stora klimatpåverkan vid produktion och svåra arbets-
förhållande vid återvinningen.

• Arbetsgruppen anser att det är viktigt att lyfta upp denna kategori.
• En trend är att elavfallsmängden (vikt) går ner men att det beror på att 

prylarna väger mindre men till antalet är de inte färre.  
• Kommunen kan, likt för matsvinn och plast, framförallt påverka  

genom kommunikation men även att lyfta upp och främja tjänster som 
arbetas fram av framförallt näringslivet som exempelvis innebär mer 
delande.  

• Målet bedöms som ambitiöst men bör kunna nås både genom längre 
livslängd på elprodukter och delningsekonomi men även genom att 
vikten på elavfallet som uppstår blir allt lägre. 
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Avfall från kommunens verksamheter ska minska med 40 % per 
heltidsanställd
• I föreskrifterna från Naturvårdsverket lyfts kommunens egna  

verksamheter särskilt upp. 
• Kommunen ska agera föregångare och inom förebyggande finns det 

stora chanser att lyckas då kommunen har full bestämmanderätt över 
de inköp som görs och hur befintliga resurser tas om hand. 

• Göteborg Stad har arbetat fram riktlinjer och guider för hur olika slags 
verksamheter kan minska sin avfallsmängd. Det handlar bland annat 
om att planera bättre så att exempelvis matsvinnet minskar, om att 
byta ut engångs- till flergångsartiklar samt nya inköps- och upphand-
lingsrutiner. 

• Målnivån motiveras genom att resultaten från försöken inom  
Göteborgs Stad pekar på att en minskning på 40 % är nåbar. 

Matsvinnet från kommunens verksamheter ska minska till  
maximalt 30 gram per serverat huvudmål
• Kommunen förser barn, unga och äldre med mat och inom  

kommunens kök finns idag ofta ett stort matsvinn. 
• Matsvinn är ett slöseri av fullt ätbart mat. Förebyggs svinnet minskar 

klimatpåverkan och när matsvinn förebyggs är det vanligtvis positivt 
även ut ett  ekonomiskt perspektiv då pengar kan sparas och istället 
användas till att höja kvaliteten i kommunens verksamheter.

• Lyckade satsningar inom både Göteborg Stad, Härryda kommun och 
övriga delar av Sverige visar på att genom ett systematiskt förändrings-
arbete är det rimligt att uppnå en matsvinnsmängd om max 30 gram/
portion. 

• Eftersom satsningarnas resultat är tydliga och kommunen har full be-
stämmanderätt över den mat som köps in och tillagas anses 30 gram/
portion var fullt nåbart och mycket önskvärt. 
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Livslängden på bärbar elektronik inom kommunens  
verksamheter ska öka
• Elektronik är ett utpekat område inom Naturvårdsverkets förebygg- 

andeprogram på grund av dess stora miljöpåverkan. Till exempel ger 
tillverkning av en mobiltelefon ger upphov till 86 kilo avfall, till exem-
pel i form av gruvavfall och slaggprodukter. Det visar en beräkning av 
Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet.

• Inom kommunens verksamheter förbrukas stora mängder elektronik. 
• Ökad livslängd innebär mindre klimatpåverkan men är också ett sätt 

att föregå med gott exempel. 
• I målet är livslängdens ökning är inte siffersatt.  Det beror på att  

utvecklingen inom området går mycket snabbt varför ett siffersatt  
mål snabbt kan bli inaktuellt.

Engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska med 50 %
• Inom kommunens verksamheter används mycket engångsartiklar av  

olika slag. Vissa är nödvändiga inom t.ex. vård och omsorg men många  
används helt i onödan då andra alternativ finns. 

• Inom Göteborgs stad har tio olika typer av engångsprodukter som skulle 
kunna ersättas med flergångsartiklar eller inte behövas alls identifierats. 

• Om alla dessa engångsprodukter minskade med 70 % skulle det inne- 
bära en minskning med 50 % totalt för alla engångsprodukter. 

• Eftersom kommunen har full bestämmanderätt över sina inköp bedöms 
det rimligt att dessa utpekade artiklar skulle kunna minska med 70 % och 
då innebära en totalt minskning på totalt 50 %.
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Återanvändning

Minst 20 % av det grovavfall som kommunen samlar in ska  
förberedas för återanvändning
• Grovavfall är den fraktion som ökar mest inom regionen. 
• Enligt IVLs studie om potential för ökad återanvändning skulle 23 %  

av avfallet i tio fraktioner på ÅVC kunna förberedas för återanvändning, 
18% av detta skulle kunna återanvändas kommersiellt, övriga 5 %  
bedömdes funktionellt men med obetydligt ekonomiskt värde.

• Enligt Göteborg Stads egna studie på kretsloppsparken är potentialen 
lägre när man ser till samtliga fraktioner. Det sammanvägda resultatet  
av Göteborg Stad och IVL har satt målnivån. 

• Målet avser allt som inkommer till ÅVC, även sådant som lämnas direkt 
till återanvändning och det anses därför vara både önskvärt och rimligt 
att uppnå 20 % fram till 2030.

Alla invånare ska ha fastighetsnära möjligheter att lämna  
produkter till återanvändning
• Att kunna göra sig av med saker på ett enkelt sätt nära hemmet är  

något många önskar.
• Regeringen vill att bostadsnära insamling av avfall ska vara regel och då 

behöver återanvändningen hänga med. För att återanvändning ska öka 
krävs att det är lika lätt att göra sig av med återanvändbart som avfall. 

• Kommunen kan bidra till att öka takten upp i avfallstrappan genom att se 
till att samtliga invånare har fastighetsnära möjligheter att lämna  
produkter till återanvändning. 

Det ska finnas förutsättningar för kommunens verksamheter  
att återanvända produkter
• Idag är det svårt att säga hur mycket som återanvänds i kommunens 

verksamheter. På grund att att det saknas tillräcklig kunskap inom områ-
det har målet ej varit möjligt att siffersätta. 

• Kommunerna saknar rutiner och kunskapen att återanvända, lag- 
stiftningen är snårig men forskning och projekt bedrivs inom områdena. 

• Inom planperioden ska samtliga kommuner se till att det finns förut-
sättningar för att återanvända produkter. Under planperioden kommer 
utredningar och handlingsplaner tas fram för att försäkra detta. 
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Minst 90 % av allt inlämnat avfall på återvinningscentraler ska 
vara rätt sorterat och inget farligt avfall i fel fraktion
• Målet och målnivån baseras på plockanalyser som Renova har utfört för 

ett flertal kommuner som visar innehållet i 4-5 fraktioner av grovavfall. 
Resultatet visar att endast 22 procent av det som idag hamnar i fraktio-
nen fint brännbart är det som faktiskt ska hamna där. Hela 55 % beräk-
nades kunna gå som återvinnings- eller återbruksmaterial. Motsvarande 
siffra för grovt brännbart är att 60 %. 

• Andra kommuner i landet har genomfört projekt som syftar till att få 
renare fraktion med fantastiska resultat vilket visar att det är fullt möjligt 
med ökad renhet.

• Att fraktionerna blir renare innebär att det blir lättare att finna bästa 
möjliga miljömässiga avsättning av materialet. 

Insamling och återvinning

Minst 70 % av innehållet i restavfallet ska vara rätt sorterat.  
Dessutom får inget av innehållet vara farligt avfall
• I genomsnitt idag är restavfallet inom Sverige 39 % rätt sorterat. Plock- 

analyser visar att det är mycket matavfall och förpackningsmaterial kvar 
i restavfallet. Om dessa fraktioner sorteras ut bedömer arbetsgruppen att 
70 % renhet är fullt möjligt och önskvärt att nå. 

• Med en ännu bättre möjlighet att sortera förpackningar och matavfall så 
erhålls ett ännu renare restavfall. Detta innebär både ett bättre sorterat 
mat- och förpackningsavfall men även en mindre mängd fel slags avfall 
till förbränning. 

• Detta mål innebär att kommunerna behöver arbeta ännu mer med  
kommunikation och få användarna att göra rätt samt utveckla och  
främja system som underlättar sortering. 

Textil i restavfallet ska minska med 60 %
• Textil är ett komplext material som förbrukar mycket naturresurser vid 

tillverkning. Att förebygga att textilavfall uppkommer ska i enlighet med 
EU:s avfallshierarki prioriteras i första hand. Därefter kommer insatser 
för att det textilavfall som ändå uppstår i så stor utsträckning som möjligt 
ska återanvändas och i nästa steg materialåtervinnas.

• Målformuleringen och målnivån utgår från ett förslag på nationellt mål 
som uppkom som ett resultat av Regeringsuppdraget Hantering av textil 
som redovisades av Naturvårdsverket 2016. 
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Minst 70 % av uppkommit matavfall ska gå till näringsåtervinning 
och biogasproduktion eller annat miljömässigt motsvarande  
ändamål
• Idag sorteras drygt 50 % av matavfallet ut till biogasproduktion inom  

Göteborgsregionen. 
• Men vid dagens behandlingsanläggning sorteras en ganska stor mängd 

matavfall bort i form av rejekt (vilket får subtraheras från de 50 %). 
• I de bästa kommunerna i Sverige är andelen matavfall till näringsåter- 

vinning upp emot 70 % vilket bedöms som en fullt rimlig nivå att nå inom 
regionen. Detta i samarbete med aktuella behandlingsanläggningar. 

Alla kommunala arbetsplatser ska sortera sitt avfall
• Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter ska kommunen föregå med  

gott exempel. Här är ett utmärkt sätt att visa på detta. 
• Alla kommunala arbetsplatser ska sortera sitt avfall.  

Detta är också lagstadgat.

Avfallstransporter ska vara 10 % mer energieffektiva
• Kommunerna är duktiga på att arbeta med avfallstransporter men skulle 

kunna arbeta ännu mer med optimering av transporter, framtagning av 
nya tjänster m.m.  

• För att få igång arbetet med förbättringar enligt punkten ovan har 10 % 
av arbetsgruppen bedömts som en önskvärd och rimlig målnivå. 

• Förbättringsarbete från andra regioner och kommuner visar på att det är 
fullt rimligt att nå en nivå på 10 % genom bland annat bättre planering, 
nyare smarta hämtsystem och energisnålare fordon.

Fordon, maskiner och anläggningar inom kommunal avfallsverk-
samhet ska drivas fossilfritt
• Minskade fossila utsläpp är ett mycket viktigt område och är helt i  

linje med både globala såväl som regionala mål, exempelvis inom  
Klimat 2030. 

• Kommunen har stor påverkan på val av drivmedel, såväl som inköpare 
som upphandlare, och därför har fordon, maskiner och anläggningar 
inom kommunal sektor valts ut.
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Fysisk planering

Lokalisering av större avfallsanläggningar för både dagens och 
framtidens behov säkras genom fysisk planering
• Det är ett problem att finna lokalisering för större avfallsanläggningar 

i kommunerna.
• Genom att säkra dess plats i bland annat översiktsplaner i kommunerna 

skulle detta problem minska markant.

Plats för avfallets infrastruktur, från bostad till mottagningsan-
läggning, säkras i detaljplaner och bygglov
• Det är ett problem att det inte tas hänsyn till avfallets infrastruktur när 

ny- och ombyggnation av områden och bostäder planeras och byggs. 
• Att få med avfallet redan i ett tidigt stadium skulle underlätta detta och 

säkra en god avfallshantering och service till användarna. 

Minst 90 % av användarna ska vara nöjda med avfallshanteringen

Minst 90 % av användarna ska tycka att det är enkelt att förebyg-
ga, återanvända och hantera avfall på rätt sätt

Minst 90 % av användarna ska uppleva ett bra bemötande i kontakt 
med kommunens avfallsverksamhet

Alla tre målnivåerna medan kan motiveras tillsammans.
• Kommunen ska förse sina invånare med god service. Om avfallshante- 

ringen håller god service förväntas invånarna vara nöjda. 
• Att invånare tycker att det är enkelt att göra rätt är ett kvitto på att  

kommunen tillhandahåller tillfredställande och tillgängliga system och 
god information. 

• I begreppet god service är bemötande en viktig del. Flera kommuner  
upplever att de behöver arbeta mer med bemötande och att det är  
en viktig fråga. 

• Alla användare kommer inte alltid att vara nöjda men det är av stor vikt 
att de flesta är nöjda. Idag finns en hög nöjdheten som kommunerna  
önskar bibehålla och höja. 

• Idag en hög nöjdhet. 
• Arbetsgruppen bedömer att 90 % är en ambitiös men uppnåbar nivå  

gällande samtliga tre mål. 

Användarfokus
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Nedskräpning

Kommunen ska säkerställa att kustlinjen städas regelbundet
• Kommunen har skyldighet att städa platser där allmänheten får färdas fritt. 
• Finns mycket oklarheter om vem både inom och utanför den kommunala 

organisation som bär ansvar för städning. 
• Platser som är nedskräpade, upplevs som oattraktiva och mindre trygga. 
• Kommunerna i arbetsgruppen ansåg att det är av största vikt att avfalls- 

planen tydliggör att kommuner ska säkerställa att kustlinjen städas. 

Vad regelbundet innebär kommer att utredas och tydliggöras i handlingsplaner 
och kan få olika innebörd beroende på platsers användning och tillgänglighet.

Skräp på marken ska minska med 50 %
• Skräp på marken behöver minska både genom att det förebyggs och städas. 
• Målet är formulerat på ett sådant sätt att det öppnar upp både för före- 

byggande av nedskräpning och städning av faktiskt nedskräpning. 
• Göteborgsregionens kommuner arbetar i olika hög grad med  

nedskräpning. Vissa i hög grad och andra inte alls. 
• Diskussioner i arbetsgruppen kring av att formulera målet som en  

minskning i procent eller målvärde kopplat till Håll Sverige Rents (HSR) 
mått skräpföremål per 10 m². 

• Efter diskussioner och rekommendation från HSR landade arbetsgruppen 
på en procentuell minskning. 

• En minskning med 50 % valdes utifrån att det är en rekommenderad nivå 
från HSR samt att det upplevs rättvist. Enligt HSR kan en kommun som 
inte tidigare arbetat med nedskräpning relativt enkelt uppnå en minskning 
med 50% medan det är mer svåruppnåeligt för de kommuner som redan 
arbetar med frågan. 

• Utifrån att avfallsplanen ska gälla i 10 år ansågs 50 % ändå vara en rimligt 
att uppnå även för de som är duktiga idag.

• Det diskuterades även ifall ett mål om dumpning skulle tas fram men i brist 
på lämpliga och fungerande uppföljningsmetoder valdes det bort.  
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Målområden som valts bort

I arbetet med framtagandet av Göteborgsregionen minskar avfallet har 
några områden aktivt valts bort. Ett önskemål i utvärderingen av A2020 var 
att minska mängden mål i framtagandet av ny avfallsplan. Arbetsgrupperna, 
avfallsnätverket och referensgrupperna har enats om att följande områden 
inte ska ingå i Göteborgsregionen minskar avfallet.

Arbetsmiljö
• Regleras i lagstiftning 
• Kommunerna arbetar aktivt med frågan och har inte behov av mål i 

avfallsplanen för att det arbetet ska vara prioriterat. 
• Erfarenheter från avfallsplanen A2020 visade att det är mycket svårt 

att följa upp mål om arbetsmiljö och att dessa inte bidrog i arbetet med 
arbetsmiljöfrågorna.

Deponier
• Avfallsplanen har fokus på förebyggande och återanvändning och am-

bitionen är att följa gällande lagsstiftning för deponier och därför har 
detta inte prioriterats i denna avfallsplan.

Farligt avfall
• Avfallsplanen har fokus på förebyggande och återanvändning och 

ambitionen är att följa gällande lagsstiftning för farligt avfall och därför 
har detta inte prioriterats i denna avfallsplan.

Slam
• I planen har förebyggande och återanvändning prioriterats varför vissa 

fraktioner, såsom slam, har fått prioriterats bort. Arbete med denna 
fraktion pågår ändå inom regionen i en arbetsgrupp.
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Mål och lagstiftning som
berör avfallsplanen
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Mål och lagstiftning som berör avfallsplanen
Avfallsplanen påverkas av såväl globala som nationella och regionala mål och strukturer. 
I framtagandet av planen har dessa beaktats för att ta fram en plan som samverkar med 
övriga strukturer och bidrar till måluppfyllelse inte bara för denna avfallsplan utan även 
för nationella miljömål och globala mål. Kommunernas lokala miljömål och andra lokala 
styrande dokument har hanterats under framtagning. Dessa styrande dokuments kopp-
lingar till Göteborgsregionen minskar avfallet redovisas dock inte i denna bilaga.

Avfallsplanens koppling till globala mål och nationella miljömål redovisas nedan.

Lagstiftning
Avfallsområdet styrs från både EU-direktiv och nationella lagar och förordningar.  
Avfallsdirektivet beslutades inom EU 2008 och implementerades i svensk lagstiftning 
2011. Avfallsdirektivet lyfter avfallshierarkin som prioriteringsordning. Direktivet  
betonar avfallsförebyggande genom att ställa krav på medlemsstaterna att ta fram avfalls-
förebyggande program. Direktivet innehåller även krav på medlemsstaterna att främja 
återanvändning och materialåtervinning samt mål för materialåtervinning av kommunalt 
avfall och bygg- och rivningsavfall.

EU:s paket för cirkulär ekonomi antogs 2015 och innehåller initiativ för att påverka 
produkters hela livscykel. Avfallspaketet är ett av dessa initiativ. Paketet ska bidra till en 
mer cirkulär ekonomi och beslutades 2018. Det innebär ändringar i avfallsdi rektivet och 
andra direktiv för avfall och återvinning. Ändringarna i direktiven ska bidra till minskade 
avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter och komponenter, ökad återvinning 
samt en förbättrad avfallshantering. Dessutom fastställs bindande avfallsmål som ska 
uppnås till 2025, 2030 och 2035. Bland annat ställs krav på källsortering av farligt avfall 
från hushåll, textilavfall och biologiskt avfall.

Sverige införde 2011 ett nytt kapitel 15 i miljöbalken och en ny avfallsförordning. 
Avfallshierarkin fick därmed en tydligare roll i svensk avfallshantering. En förändring i 
avfallsförordningen infördes 2019 där det framgår att återvinningsmaterial ska samlas in 
fastighetsnära. 

Miljöbalken
I miljöbalken 15 kap. 41§ anges det att i varje kommun ska finnas en renhållningsordning 
som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av en avfallsplan 
och föreskrifter för avfallshantering. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall 
inom kommunen och om kommunens mål och åtgärder för att minska avfallets mängd 
och farlighet. Krav anges i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2). I miljöbalkens 
andra kapitel anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska minska: 
mängden avfall, mängden skadliga ämnen i material och produkter, de negativa effek-
terna av avfall samt återvinna avfall. I Miljöbalkens 15e kapitel regleras att kommunerna 
ansvarar för hantering av kommunalt avfall samt avloppsfraktioner och bygg- och riv-
ningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet. Producenter ansvarar för vissa utpekade 
avfallslag med producentansvar. För allt annat avfall (som är det mesta avfallet i Sverige) 
ansvarar innehavaren. Det mesta av detta avfall uppstår vid utvinning samt vid produk-
tion av varor och tjänster. 
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Producentansvaret är lagstiftat för följande åtta produktgrupper: batterier, bilar, däck, 
elutrustning (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur), förpackningar, returpap-
per, läkemedel, radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor. Producenterna har för 
flera av avfallsslagen samarbete med kommunerna för hantering av avfallet. 

Målen för producenterna hanterar följande avfallsslag: returpapper, förpackningar, 
elavfall, bygg och rivningsavfall, skrotbilar.

Producentansvaret för förpackningar har en viktig koppling till avfallshanteringen som 
kommunerna ansvarar för. I förordning (2018:1462) om producentansvar för förpack-
ningar är det reglerat att insamling av förpackningar ska ske fastighetsnära från och med 
2025. Systemet för att samla in förpackningar har i dagsläget en nära koppling till kom-
munernas avfallsverksamhet och kommer att påverka kommunernas insamling av avfall 
vid införande av fastighetsnära hämtning av förpackningar.

Globala målen - Agenda 2030

• Avfallsplanen påverkar mål 
6 genom målområden för 
avfallsförebyggande, återan-
vändning samt avfalls- 
behandling på bästa möjliga 
vis. Målområdena hanterar 
frågor kring ökad återanvänd-
ning och ökad återvinning. 

• Avfallsplanen påverkar mål 7 
genom målområde för avfalls-
behandling på bästa möjliga 
vis. Genom energiproduk-
tion från rest och matavfall 
och genom energieffektivare 
transportarbete.

• Avfallsplanen påverkar mål 
8 genom målområden för av-
fallsförebyggande samt ökad 
återanvändning.

• Avfallsplanen påverkar mål 
9 genom målområde avfalls-
hanteringen i samhälls- 
planeringen. 

• Avfallsplanen påverkar mål 
11 genom målområde avfalls-
hanteringen i samhälls- 
planeringen. 

• Avfallsplanen påverkar mål 12 
genom målområde avfallsfö-
rebyggande, återanvändning 
samt avfallsbehandling på 
bästa möjliga vis.

• Avfallsplanen påverkar mål 13 
genom målområde avfallsfö-
rebyggande, återanvändning 
samt avfallsbehandling på 
bästa möjliga vis. 

• Avfallsplanen påverkar mål 14 
genom målområde Stränder, 
naturområden och bebyggda 
områden ska vara attraktiva 
miljöer utan skräp.

Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer 2015 och samlar de globala målen för hållbar 
utveckling. Flera av målen har stark koppling till avfallsplanen vilka redovisas nedan.
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Sveriges miljömål
Sverige har antagit ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål.
 Generationsmålet är ett inriktningsmål som vägleder miljöarbetet i Sverige. 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser”.

Miljökvalitetsmålen inklusive preciseringar beskriver det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen är mål på vägen mot att nå generationsmålet 
och miljökvalitetsmålet. Under planens framtagande har hänsyn tagits till etappmålen 
trots att de enbart gäller till och med 2020. Avfallsplanen har kopplingar till såväl gene-
rationsmålet, flera miljökvalitetsmål och etappmål. Kopplingen är tydligast till följande 
tre miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö samt God bebyggd miljö. 
Det finns också två etappmål för avfallsområdet Etappmål om ökad resurshushållning i 
livsmedelskedjan och Etappmål om byggnads- och rivningsavfall.

Målet ”God bebyggd miljö” har den tydligaste kopplingen till avfall, under preciseringarna 
av miljömålet återfinns ”Hållbar avfallshantering”

”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att 
avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad 
som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.”

Kopplingen till avfallsplanen är också tydlig för miljömålet begränsad klimatpåverkan 
som anger 

”Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att 
därefter uppnå negativa utsläpp.”

Miljömålet en giftfri miljö påverkas framför allt genom förebyggande av avfall.

Etappmål om ökad resurshushållning i byggsektorn hanteras genom planens mål kring 
avfallsförebyggande, ökad återanvändning och avfallsbehandling på bästa möjliga vis.
Etappmålet anger att insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materi-
alåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall 
är minst 70 viktprocent senast år 2020.

Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan hanteras i mål om insamling 
och behandling av matavfall under målområde avfallsbehandling på bästa möjliga vis. 
Etappmålet anger att insatser ska vidtas så att senast år 2020 sorteras minst 50 procent 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt 
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så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även 
energi tas tillvara.

Regionala miljömål

I Västra Götaland finns åtgärdsprogram till miljömålen och de globala målen. Åtgärds-
programmet gäller från 2017-2020 och är en vägledning för att driva utvecklingen mot ett 
mer hållbart samhälle. 

Åtgärdsprogrammet fokuserar på fyra utmaningar för Västra Götaland:
• Minskad klimatpåverkan och ren luft
• Hållbar användning av vattenmiljöer
• Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
• God boendemiljö och hållbar konsumtion

Avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet har kopplingar till fokusområdena 
Minskad klimatpåverkan och ren luft samt God boendemiljö och hållbar konsumtion.

Viss koppling finns även till hållbar användning av vattenmiljöer (Förorenade områ-
den/nedlagda deponier). Åtgärder för att nå miljömålet God bebyggd miljö inom avfalls-
hantering finns i planen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

Klimat 2030 Västra Götaland ställer om
Planen har sin grund i att det i Västra Götaland 2009 antogs ett regionalt klimatmål att 
Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region senast 2030. Det har sedan pre-
ciserats med regionala tilläggsmål: - Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska 
minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå. - Utsläppen av växthusgaser från 
västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent 
jämfört med 2010. 

Klimatmålet har fyra fokusområden  
för att nå målet:
• Hållbara transporter
• Klimatsmart och hälsosam mat
• Förnybara och resurseffektiva produkter  

och tjänster
• Sunda och klimatsmarta bostäder  

och lokaler

Hållbara transporter hanteras i avfallsplanen genom mål för fossilfria transporter och 
energieffektiv avfallsinsamling.

Klimatsmart och hälsosam mat hanteras i avfallsplanen genom mål och åtgärder för 
minskat matsvinn.

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster hanteras i avfallsplanen genom 
mål och åtgärder för insamling av matavfall och biogasproduktion, ökad återanvändning, 
ökad återvinning.
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Miljöbedömning
Avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet omfattas av reglerna för miljöbedöm-
ning. Planen bedöms inte ge upphov till en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5 § 
miljöbalken samt 2-4 §§ miljöbedömningsförordningen och behov av en strategisk miljö-
bedömning av planen föreligger inte. Planen bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan 
då planen inte anger nya förutsättningar för kommande tillståndspliktiga anläggningar. 
Naturområden eller andra områden bedöms inte påverkas så att negativa effekter uppstår 
till följd av planens genomförande.

Planens totala effekt kommer ge en positiv påverkan på miljön. Det på grund av att 
miljövinsterna med avfallshanteringen ofta är större än avfallssystemets egen miljöbelast-
ning, ger avfallshanteringen som helhet en miljövinst.  Även de regionala överenskom-
melserna och angreppssättet har en positiv påverkan.

Planens mål syftar i huvudsak till att minska miljöpåverkan från avfallssystemet. De po-
sitiva miljökonsekvenserna bedöms överstiga de negativa. Avfallsplanens inriktning ligger 
i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till nationella miljömål.

Bedömningen att avfallsplanen inte medför en betydande miljöpåverkan har kommun-
icerats till länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland. Länsstyrelsen i Västra Götaland 
meddelade 2019-02-11: Länsstyrelsen har inga synpunkter på behovsbedömningen. 
Eventuellt skulle behovsbedömningen behöva kompletteras med är en kapacitetsbedöm-
ning, det vill säga kommer avfallsmängderna växa (10-15 år) och finns kapacitet att ta 
hand om avfallet inom eller utanför kommunen? 

Kapacitetsbedömning finns med i avfallsplanen under området om avfallshanteringens 
framtida utveckling.

Länsstyrelsen i Halland meddelade 2019-02-20: GR:s bedömning är att planen inte 
har en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Hallands län delar GR:s uppfattning.

En kortfattad bedömning av planens miljöpåverkan för planens målområden redovisas. 

Förebyggande: Avfallsmängderna ska minska
Målområdet syftar till att minska avfallsmängderna. Det ger en minskad miljöpåverkan 
från minskat nyttjande av energi- och materialresurser vid produktion. Samt att avfalls-
systemet behöver hantera mindre avfallsmängder, vilket ger mindre transportarbete, 
minskade utsläpp till luft, minskad klimatpåverkan och minskad spridning av miljö- 
skadliga ämnen.

Återanvändning: Allt som kan återanvändas ska  
återanvändas
Målområdet syftar till att öka resursutnyttjandet på uppkommit avfall genom att åter-
använda mer av uppkommit avfall. Miljöpåverkan väntas i bli positiv genom ett ökat 
resursutnyttjande. Ökad återanvändning innebär en längre livslängd på produkter och en 
minskad resursförbrukning. Ökat nyttjande av befintliga produkter kommer att ge mindre 
avfallsmängder, vilket har positiv miljöpåverkan i hela behandlingsprocessen.

1 (Hållbar avfallshantering – Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram, rapport 6523, 
Tomas Ekvall & Sara Malmheden (red.), oktober 2012.)
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En ökad reglering av återanvändning kan också ge positiva effekter för en giftfri miljö 
genom att produkter och material med utfasningsämnen som inte bör återanvändas om-
händertas. Nya anläggningar för återanvändning hanteras inte inom planen, tillstånd för 
dessa verksamheter söks enligt ordinarie process.

Återvinning: Avfallsbehandling på bästa möjliga vis
Målen för området styr mot ökad återvinning med minskade avfallsmängder till förbrän-
ning och renare avfallsfraktioner vilket ger en positiv miljöpåverkan genom ökat materi-
al- och resursutnyttjande samt minskad miljöpåverkan från avfallsförbränning. En säker 
hantering av farligt avfall stärks genom planens mål. Säker hantering av farligt avfall är 
av stor vikt för att undvika spridning av skadliga ämnen och undvika risk för negativ på 
verkan på människor. Avfallsbehandlingen inom regionen har påverkan på miljön genom 
utsläpp till luft vid förbränning. Planens påverkan på utsläppen är endast indirekt via 
behandlingsanläggningar som nyttjas och kommer genom planens åtgärder att minska 
både i omfattning och farlighet. Den direkta miljöpåverkan från anläggningarna hanteras 
genom de tillstånd som gäller för respektive anläggning.

Avfallstransporternas miljöpåverkan ska minska
Målen är framtagna för att minska miljöpåverkan från det transportarbete som är kopp-
lade till avfallshanteringen. Miljöpåverkan från transportarbetet är utsläpp till luft av 
kväveoxider, koldioxid och partiklar samt buller. Det påverkar klimatet och luftkvalitet. 

Avfallshanteringen genererar ett stort transportarbete. Planen styr transporter till att 
bli mer energieffektiva och drivas av fossilfria bränslen, detta är samma inriktning som 
tidigare avfallsplan. Miljöeffekterna från transporter kommer att minska vid planens ge-
nomförande. Kommunerna har i stor utsträckning fasat ut fossila drivmedel inom avfalls-
området, planen styr transporterna mot att ersätta den sista andelen fossila drivmedel 
med fossilfria alternativ. 

Fysisk planering: Avfallshanteringen ska ha en självklar 
roll i alla skeden av samhällsplaneringen
Avfallsplanens mål och åtgärder för området stärker processerna för samhällsplanering-
en. Det ger en avfallshantering med mer effektiva transporter, ökad återvinning som är 
tillgänglig och säker. Planens mål inom området syftar till att samhällsplaneringen ska 
möjliggöra minskade avfallsmängder och ökad återanvändning, effekter som har en posi-
tiv påverkan på miljön.

Målområdet bidrar till en god bebyggd miljö, effektiva transporter, minskade utsläpp 
till luft. Det har en positiv påverkan på markanvändning, då vi kan utnyttja marken i regi-

onen optimalt baserat på behovet av anläggningar för avfallshantering. 
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Användarfokus: Användare ska vara nöjda och tycka att 
det är enkelt att bidra till en hållbar avfallshantering
Målområdet syftar till att möta behoven från invånare för att optimera avfallssystemet, 
både genom att förändra systemet och att skapa förståelse för detsamma. Målområdet 
väntas ge en positiv miljöpåverkan då avfallsresurserna kan tillvaratas bättre när utsorte-
ringen ökar och material och produkter kommer högre upp i avfallstrappan.

Nedskräpning: Stränder, naturområden och bebyggda 
områden ska vara attraktiva miljöer utan skräp
Målen och åtgärderna under området syftar till en renare miljö. Detta åstadkoms genom 
att städa nedskräpade miljöer och motverka att nedskräpning sker.

Målen har en positiv miljöpåverkan genom minskad spridning av förorenande ämnen i 
miljöer på land och i vatten. Målen har även en positiv påverkan på miljömålet god  
bebyggd miljö genom att skapa renare och tryggare miljöer. 
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Beskrivning av avfallshantering i Göteborgsregionen
Nulägesbeskrivningen är framtagen för att beskriva de förhållanden i kommunerna som 
påverkar avfallets mängd och farlighet. Nulägesbeskrivningen omfattar alla kommuner 
i regionen och har begränsats i omfattning och detaljeringsgrad jämfört med tidigare 
avfallsplan i enlighet med Naturvårdsverkets reviderade föreskrifter (NFS 2017:2).

Demografi
Kommunerna i Göteborgsregionen har en befolkningsutveckling i tillväxt, befolknings- 
ökningen under 2016-18 har varit 1,5 % per år. Nedan redovisas respektive kommuns 
antal hushåll och fördelning på boendetyper.  

Kommun
Antal 

hushåll
Andel  

lägenhet
Andel 

småhus
Andel okänd
boendetyp

Antal  
fritidshus

Säsongs-
variation

Skärgård/ 
landsbygd/tätort

Ale 12 142 32% 66% 2% 386 Landsbygd

Alingsås 17 549 39% 56% 5% 1120 Landsbygd

Göteborg 250 744 75% 21% 4% 4429 Tätort

Härryda 14 210 22% 74% 4% 725 Landsbygd

Kungsbacka 32 003 24% 74% 2% 3024

Kungälv 18 580 34% 62% 5% 2337 Fritids- 
boende

Tätort

Lerum 15 890 20% 78% 2% 694 Landsbygd

Lilla Edet 6 048 21% 73% 5% 781 Fritids- 
boende

Landsbygd

Mölndal 27 662 50% 47% 3% 324 Fritids- 
boende

Tätort

Partille 15 088 49% 47% 4% 107 Tätort

Stenung-
sund

10 958 27% 67% 6% 1029 Turism Tätort/Landsbygd

Tjörn 6 807 7% 84% 8% 4169 Turism Skärgård/
landsbygd/Tätort

Öckerö 4 939 9% 87% 4% 730 Turism Skärgård

Summa 432 620 39 % 57 % 4% 19 855

Tabell. Demografi i Göteborgsregionens kommuner. Data från SCB 2017.
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Allmänt om avfallsansvar
I miljöbalken (1998:808) 15 kap. 11 § står det att: ”Den som hanterar avfall ska se till att 
hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön.” 
Detta innebär en grundläggande skyldighet beträffande hanteringen av avfall. Därtill finns 
särskilt utpekade aktörer med ansvar i olika omfattning. 

Kommunen ansvarar enligt 15e kapitlet i miljöbalken för det som definieras som 
kommunalt avfall, vilket avser avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som 
till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll samt visst annat avfall enligt 
lagstiftningen. Kunskapen om var hushållsavfall uppkommer samt hur det samlas in och 
behandlas är god.

Övrigt avfall är avfallsinnehavarens ansvar. De har ansvar för att avfallet transporteras 
av en godkänd transportör och omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt. Detta gäller 
även för farligt avfall.

Ansvarsfördelningen i kombination med en allt mer komplex marknad som avfalls-
branschen utgör innebär att kommunen har svårt att få en samlad kunskap om var 
verksamheternas avfall genereras och hur det omhändertas. Det finns en skyldighet att 
tillhandahålla sådana uppgifter på begäran, men det saknas resurser att samla in och 
sammanställa uppgifterna. Även hushåll ger upphov till visst avfall som inte definieras 
som hushållsavfall, till exempel bygg och rivningsavfall.

Avloppsvatten 
från hushåll och

verksamheter

Kommunalt avfall 
och därmed

jämförligt avfall

Verksamhets-
avfall inkl. 

farligt avfall

Verksamhets-
utövaren

Kommunen

Avfall från hushåll
inkl. grovavfall och

farligt avfall

Avfall som
omfattas av

producentansvar

Materialbolagen

HushållPrivat/o�entlig verksamhet
t.ex. handel, kontor, industri, 

restaurang, skola, sjukhus

Beskrivning av avfallshantering i Göteborgsregionen

322



Göteborgsregionen minskar avfallet

72

Uppgifter om avfall som kommunen ansvarar för

Insamlingssystem i Göteborgsregionen
Inom Göteborgsregionen finns fler olika system för insamling av avfall. 
Verksamhetsavfall samlas in genom entreprenörer. 

Rest-och matavfall sorteras huvudsakligen ut fastighetsnära. Möjlighet att sortera ut 
matavfall finns i alla kommuner förutom Lilla Edet. Däremot har det fattats beslut om 
att införa matavfallsinsamling i Lilla Edet. Det innebär att när denna plan träder i kraft 
kommer möjlighet att sortera ut matavfall finnas inom hela Göteborgsregionen. 

Ett kärl för rest- och matavfall
Rest- och matavfall läggs i samma kärl

Separata kärl för rest- och matavfall
Två olika avfallskärl eller säckar för att sortera ut 
rest- och matavfall. Mat- och restavfall samlas i 
vissa fall in i tvåfackskärl. 

Fyrfacksinsamling
Ett eller två kärl som har fyra stycken olika fack 
i varje. I facken sorteras restavfall, matavfall och 
förpackningar och tidningar. 

Tvåfackskärl för viss källsortering
Ett kärl med två fack för att sortera ut plast- och 
pappersförpackningar.

Sopsug
En lösning för rest- och matavfall där avfallet 
lämnas genom en lucka som leder till ett rör. 
Behållaren töms genom sugning.

Underjordsbehållare
En stor och delvis nedgrävd lösning där avfall 
lämnas genom en lucka. Behållaren töms med 
hjälp av en kran.

Dessa fastighetsnära insamlingssystem för hushållsavfall 
finns i Göteborgsregionen:
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I samtliga Göteborgsregionens kommuner finns bemannade återvinningscentraler.  Sju av 
kommunerna har dessutom ett gemensamt inpasseringssystem där invånarna kan nyttja 
åtvervinningscentraler i alla kommuner med samma system. 
 
Återvinningscentralerna är huvudsakligt insamlingssystem för: 

• grovavfall
• farligt avfall
• fett och matolja
• metallavfall (exklusive förpackningar)
• plastavfall (exklusive förpackningar)
• träavfall
• gipsavfall
• trädgårdsavfall

Många återvinningscentraler har även mottagning av saker och material för återanvänd-
ning, då ofta i samarbete med idéburna organisationer. Andra insamlingssystem som 
finns i Göteborgsregionen är bland annat behållare för mindre farligt avfall i butiker, 
fastighetsnära insamling i kärl för trädgårdsavfall och budad tömning eller enligt schema 
för slam. 

Förpackningsmaterial sorteras främst ut på återvinningsstationer som tillhandahålls av 
Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). I flerbostadshus är det även vanligt att 
förpackningsinsamling finns fastighetsnära. 

För detaljerad redovisning av anläggningar för att hantering och behandling av olika 
typer av se tabell på sida 63 under rubriken Anläggningar för att hantera avfall i  
Göteborgsregionen. 

Avfallsmängder Göteborgsregionen
Mängden hushållsavfall och producentansvarsmaterial i Göteborgsregionen uppgick år 
2017 till 530 000 ton. Behandlingsmetoderna för uppkommet hushållsavfall var enligt 
diagram nedan. På nästkommande sida finns utförligare statistik kring de olika avfallssla-
gens behandlingsform.

Diagram. Behandling av hushållsavfall och producentansvarsmaterial som kommunerna ansvarar för i Göteborgsregionen

Deponering 3%

Annan behandling 4%
Materialåtervinning 9%

Biologisk 
behandling 31%Energiutvinning 

53%
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Avfallsbehandling Göteborgsregionen
Hälften av avfallet gick till energiutvinning, cirka trettio procent gick till biologisk  
behandling och tio procent till materialåtervinning. I uppföljningen är återanvändning 
ej inkluderat. Avfallsmängderna för avfall som kommunerna ansvarar för fördelat på 
avfallsslag och behandlingsmetod redovisas i tabell nedan.

Avfallslag (ton)
Material- 

återvinning
Biologisk  

behandling
Energiutvinning Deponering

Annan  
behandling

Totalt

Farligt avfall, 
inklusive elut-
rustning utanför 
producentans-
varet

4 693   - 3 915   18 955 12 760   

Matavfall - 43 618   - - - 43 618   

Restavfall 
(brännbar frak-
tion som samlas 
in i kärl o. dyl.)

- - 173 776   - - 173 776

Fett och matolja 3   2 2  - - 7

Fettavskiljarslam -                                     
10 888   

- - - 10 888   

Latrinavfall - - 5 0 - 5

Slam från enskil-
da avloppsan-
läggningar

- 95 335   - - 17 833   113 168   

Textilavfall                                        
272   

- 7 - 333 612  

Metallavfall (ex-
klusive förpack-
ningar)

11 526   - - - - 11 526   

Plastavfall (ex-
klusive förpack-
ningar)

769 - 445 - - 1 335   

Träavfall (ex-
klusive förpack-
ningar)

711 - 33 382 - - 36 498   

Gipsavfall 4 415   - - 147 - 4 562   

Trädgårdsavfall - 13 439 2764 - 468 18 074   

Övrigt grovavfall                            
25 313    

- 59 244   11 300   2 210   100 546   

Deponirest - - -  1 737   - 1 737   

Summa 47 701   163 281   273 541   13 202   21 798   529 110   

Tabell. Avfallsmängder för avfall som kommunerna ansvarar för i Göteborgsregionen fördelat på avfallsslag och behandlingsmetod
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Avfall från kommunernas verksamheter 
Kommunens verksamhetsavfall är sådant avfall som uppstår vid kommunens verksam-
heter bland annat från skolor, äldreomsorg och kommunkontor. Vidare tillkommer andra 
avfallstyper som slam från kommunala reningsverk, aska och rejekt från kommunal 
avfallshantering samt avfall som uppstår vid bygg- och anläggningsarbeten som utförs på 
uppdrag av kommunen.

Denna avfallsplan innehåller flera mål om avfall som uppkommer i kommunernas verk-
samheter. Det finns mål kring såväl förebyggande, ökad återanvändning och ökad återvin-
ning. Målen syftar till att kommunerna ska bli föregångare i att minska avfallsmängderna 
och hantera det avfall som trots det uppstår på bästa möjliga vis.

Det finns inte sammanställda data om uppkommet verksamhetsavfall i regionen. Flera 
av planens mål som berör kommunernas verksamheters avfall kommer att följas upp 
vid genomförandet av planen varvid dataunderlag kommer skapas. Vilka avfallsslag som 
kommer ingå i målet om minskade avfallsmängder från kommunens egna verksamheter 
kommer  beslutas efter en kartläggning av mängderna avfall från kommunens verksamhe-
ter har genomförts. 

Uppgifter om avfall som kommunen inte ansvarar för
Inom Göteborgsregionen finns många olika branscher representerade. Det är bland annat 
kemi- och plastindustrier, livsmedelsproduktion, centrallager för livsmedel och detaljhan-
del. Det finns även mer havspecifika branscher såsom varvsverksamheter och fiskindustri. 
Då regionen lockar många turister är även turistverksamhet, exempelvis hotellverksam-
het, stor. Inom regionen finns även många sjukhus. 

Olika verksamheter har olika sammansättning av avfall. Här redovisas ett exempel, 
avfallsmängder och behandlingsmetod från sjukhus inom Göteborgsregionen. 

Avfall Mängd (ton) Behandling

Brännbart verksamhets- 
och hushållsavfall

3 184  Energiutvinning

Förpackningar, wellpapp, 
tidningar och trä

676 Materialåtervinning

Elektronik, batterier 
m.m.

60 Materialåtervinning

Blandat avfall som har 
sorterats till återvinning

180  Materialåtervinning

Matavfall och fettavskil-
jare

371   Biogasproduktion

Farligt avfall 764   Farligt avfall

Summa 5 235   

Tabell. Avfallsmängder samt behandling från sjukhus inom Göteborgsregionen från 2018
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Avfall som omfattas av producentansvar
Obligatoriskt producentansvar finns för förpackningar, bilar, däck, returpapper och elek-
triska och elektroniska produkter. Det finns också frivilliga åtaganden för kontorspapper, 
byggavfall och lantbruksplast. Ansvaret innebär att den som tillverkar eller importerar en 
produkt ska se till att avfallet minskar och att det avfall som uppkommer samlas in och 
behandlas. Syftet med producentansvar är att det ska motivera producenterna att ta fram 
produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfar-
liga ämnen. 

Producent-
ansvarsfraktion

Mängd (ton) Mängd/kg per person

Pappersförpackningar 4 688 13,80

Plastförpackningar 3 554 7,52

Metallförpackningar 1 695 1,96

Glasförpackningar 5 685 19,40

Returpapper 5 544 16,76

Däck 682

Bärbara batterier 249

Bilbatterier 330

Elutrustning 9 003

Bilar *

Läkemedel *

*Från Avfallweb erhålls statistik vad gäller förpackningar, returpapper, däck samt batterier. Men vad gäller skrotbilar och 
läkemedel är kommunen endast marginellt inblandad i insamlingen vilket medför att där inte finns någon statistik att tillgå  
på regional nivå. 

År 2017 återvanns 95 procent av skrotbilarna i vikt räknat enligt uppgifter från Bil 
Sweden, varav 86 procent motsvarade återanvändning och materialåtervinning och  
resten energiåtervinning. 

Allmänheten uppmanas att lämna tillbaka överblivna läkemedel till apotek. Alla öp-
penvårdsapotek tar emot överblivna läkemedel för att kassera på ett korrekt sätt. 2017 
lämnades totalt 1 200 ton överblivna läkemedel tillbaka till apoteken.

Under 2017 återvanns 88 500 ton däck i hela Sverige. Återvinningsgraden för 2017  
ligger på över hundra procent då det samlades in fler däck till återvinning än vad som 
hade satts på marknaden under året. Eftersom inga däck numera deponeras uppfyller  
producenterna kraven enligt förordningen för producentansvar för däck.

Tabell. Mängder av producentansvarsfraktioner från 2018
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Anläggningar för avfallsförebyggande och  
avfallshantering i Göteborgsregionen
Runt om i Göteborgsregionen finns det återvinningscentraler vilka tar emot saker som ska 
förberedas för återanvändning. Regionens kommuner genomför ett utvecklingsarbete av 
återvinningscentralerna så att de i större omfattning ska kunna hantera återanvändning 
av saker. Produkter och material ska tas tillvara på och så mycket som möjligt ska återan-
vändas. I Göteborgsregionen minskar avfallet finns mål för ökad återanvändning. 

Ytterligare anläggningar för avfallsförebyggande är bland annat reparatörer och  
second hand-aktörer i kommunerna. Det finns en ökande trend kring att laga och  
reparera i regionen. 

Anläggning Kommun Plats Avfallstyper

Behandling Göteborg /  
H Jessen  
Jürgensen AB

Backa Farligt avfall: 
• Behandling
• Köldmedier 
• Omtappning och rening 

av köldmedia till en 
mängd av sammanlagt 
1300 ton rent och 400 
ton begagnat köldmedi-
um per år.

Biogasanläggning Göteborg/Gryaab Ryaverket Avloppsslam,  
fettavskiljarslam

Biogasanläggning Lilla Edet Ellbo Avloppsslam

Deponi Alingsås Bälinge IFA – Verksamhetsavfall, 
hushållsavfall (grovavfall)

Deponi, Mellanlager Härryda/Renova Fläskebo Schaktmassor, industri- 
avfall, obrännbart avfall. 
Både icke farligt avfall och 
farligt avfall.

Deponi, mellanlager, 
sortering, omlastning

Göteborg/Renova Tagene Deponering av rest- 
produkter, obrännbart 
avfall, asbest. Sortering 
av slagg. Mellanlagring av 
brännbart avfall. Avvattning 
av slam. Omlastning fint 
brännbart avfall från hus-
håll och verksamheter.

Deponi, sortering Kungsbacka Klovsten Deponering av schaktmas-
sor och lermassor. Omlast-
ning av byggavfall, trä och 
ris.

Energiutvinning Göteborg/ 
Renova

Sävenäs Brännbart avfall. Risk och 
sekretessavfall.

Tabell. Anläggningar för att hantera avfall i Göteborgsregionen
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Farligt avfall Göteborg Ringön Oljeavfall, blybat-
terier, elprodukter, 
impregnerat trä, mo-
tordrivna fordon eller 
annat

Fartygsgenererat avfall Öckerö Björnhuvudet, 
Öckerö

Farligt avfall

Förbehandling, kom-
postering

Göteborg/Re-
nova

Marieholm Biologiskt avfall 
(matavfall), park- och 
trädgårdsavfall

Kompostering Ale Sörmossen Avloppsslam,  
hästgödsel, park & 
trädgårdsavfall

Kompostering Alingsås Bälinge Park- & trädgårdsav-
fall, gödsel

Kompostering Lerum Hultet Trädgårdsavfall

Kompostering Partille Öjersjö Park- & trädgårds-
avfall

Kretsloppspark Göteborg Alelyckan Byggmaterial,  
bruksföremål

Krossning/Mellanlager Partille  
(Ragn-Sells)

Mellby Träavfall

Mellanlager Ale Sörmossen Blandat avfall, schakt-
massor, utsorterat 
skrot, utsorterat trä

Mellanlager Alingsås Bälinge Farligt avfall, bränn-
bart avfall, förorenade 
massor

Mellanlager Göteborg / Göte-
borg Energi Nät 
AB

Tuve Farligt avfall: Lagring

Mellanlager Göteborg / 
Fortum waste 
solution

Angered Farligt avfall - styck-
egods: Lagring
Farligt avfall - flytan-
de: Lagring
Avfall - flytande: 
Lagring

Mellanlager Göteborg / Järn-
malmer AB

Utby Metallskrot
Lagring av 50 ton FA 
vid samma tillfälle, 
blybatterier

Mellanlager Göteborg / MVG 
Miljöåtervinning 
i Västra Götaland 
AB

Färgestaden Farligt avfall: Lagring
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Mellanlager Göteborg/Stena 
Recycling

Brännoljegatan Farligt avfall

Mellanlager Göteborg/Stena 
Recycling

Salsmästaregatan Järn och metall, 
Farligt avfall, Papper, 
Plast, Wellpapp

Mellanlager Göteborg/Stena 
Recycling

Ringön Farligt avfall; olja, 
bilbatterier, elavfall, 
impregnerat trä, for-
don och annat

Mellanlager Göteborg/SUEZ 
Recycling AB

Gamlestaden Lagring; oljeavfall, 
blybatterier, elproduk-
ter, impregnerat trä, 
motordrivna fordon 
eller annat

Mellanlager Kungsbacka Barnamossen Returpapper, glas

Mellanlager Kungälv Ängegärde Lagring; bygg-eller 
anläggningsändamål 
eller annat icke-farligt 
avfall

Mellanlager Tjörn/Scartab Svanvik Järn och metall,  
Farligt avfall

Mellanlager,  
behandling

Göteborg / Fog-
specialisten AB

Högsbo Behandling av iso-
lerglasrutor
Lagring av 3 ton FA 
vid samma tillfälle

Mellanlager,  
behandling

Göteborg /  
Ragn-Sells AB

Gamlestaden Avfall: Lagring och 
återvinning
Farligt avfall: lagring 
och behandling

Mellanlager,  
behandling

Göteborg / Lilla 
Rödjan, avfalls-
hantering
RGS Nordic

Arendal Avfall och Farligt 
avfall: mellanlagring, 
sortering, mekanisk 
bearbetning, behand-
ling och kompostering

Mellanlager,  
kompostering

Göteborg / Kom-
postering Vikan
Kuskatorpet 
Entreprenad & 
Lantbruk AB

Biskopsgården Avloppsslam: Biolo-
gisk behandling
Slam och bioaska: 
Lagring

Mellanlager,
sortering

Göteborg /  
Lerjedalens  
Golfklubb

Angered Återvinning för  
anläggningsändamål. 
Maximalt 550 000 m3 
avfallsmassor totalt 
under 12 år från 2017

Beskrivning av avfallshantering i Göteborgsregionen

330



Göteborgsregionen minskar avfallet

80

Mellanlager, sortering Göteborg / 
Skrotfrag AB

Gårdsten Avfall (skrot): Me-
kanisk bearbetning, 
lagring
Uttjänta tunga fordon: 
demontering
Farligt avfall: lagring
Elavfall: förbehand-
ling

Mellanlager, sortering Göteborg / Stena 
Recycling AB

Sävenäs Avfall: Lagring, sor-
tering och mekanisk 
bearbetning
Farligt avfall: Lagring
Elavfall: Förbehand-
ling

Mellanlager, sortering Göteborg / Veo-
lia Recycling

Backa Avfall: Sortering och 
bearbetning
Lagring
Farligt avfall: Lagring
El-avfall: Sortering

Mellanlager, sortering Kungsbacka Höglanda Barna-
mossen

Omlastning av trä och 
ris som flisas

Miljöstation Ale Sörmossen Farligt avfall

Miljöstation Ale Älvängen Farligt avfall

Miljöstation Alingsås Bälinge Farligt avfall

Miljöstation Alingsås Cirkel K, Nolby Farligt avfall

Miljöstation Alingsås Preem, Hedvigs-
berg

Farligt avfall

Miljöstation Alingsås Sollebrunn Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Askims stations-
väg

Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Asperö Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Björlanda kile Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Brännö Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Donsö hamn Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Fiskebäck Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Hinsholmskilen Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Hovås Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Saltholmen Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Styrsö Skäret Farligt avfall

Beskrivning av avfallshantering i Göteborgsregionen

331



Göteborgsregionen minskar avfallet

81

Miljöstation Göteborg Styrsö Tången/
Sandvik

Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Torslanda lagun Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Vrångö Farligt avfall

Miljöstation Härryda Bråta Farligt avfall

Miljöstation Kungsbacka Barnamossen Farligt avfall

Miljöstation Kungsbacka Klovsten Farligt avfall

Miljöstation Kungsbacka Åsa Farligt avfall

Miljöstation Kungälv Kode Farligt avfall

Miljöstation Kungälv Koön Farligt avfall

Miljöstation Kungälv Kärna Farligt avfall

Miljöstation Kungälv Marstrandsön Farligt avfall

Miljöstation Kungälv Munkegärde Farligt avfall

Miljöstation Kungälv Ytterby Farligt avfall

Miljöstation Mölndal Kållered Farligt avfall

Miljöstation Mölndal Nedanvägsgatan Farligt avfall

Miljöstation Öckerö Grötö Farligt avfall

Miljöstation Öckerö Kalvsund Farligt avfall

Omlastningsstation, 
mellanlager, sortering

Göteborg/Re-
nova

Sävenäs Farligt avfall, batte-
rier, elektronik

Omlastningsstation Alingsås Bälinge Brännbart hushållsav-
fall, matavfall, för-
packningar, gips, skrot

Omlastningsstation Göteborg/Re-
nova

Högsbo Fint brännbart avfall 
från hushåll och verk-
samheter, biologiskt 
avfall

Omlastningsstation Kungsbacka Klovsten Insamlat brännbart 
avfall samt matavfall

Omlastningsstation Kungälv/Renova Munkgärde Fint brännbart avfall 
från hushåll och verk-
samheter, biologiskt 
avfall

Omlastningsstation Lerum/Renova Stenkullen Fint brännbart avfall 
från hushåll och verk-
samheter, biologiskt 
avfall

Omlastningsstation Lilla Edet Göta Fint brännbart hus-
hållsavfall
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Omlastningsstation Mölndal/Renova Åbro Fint brännbart avfall 
från hushåll och verk-
samheter, biologiskt 
avfall

Omlastningsstation Mölndal Kikås Förpackningar och 
tidningar, restavfall 
och matavfall

Omlastningsstation Stenungsund/
Larsson gräv & 
transport-Ragn-
sells)

Gröteröd, Ödsmål Verksamhetsavfall

Omlastningsstation Tjörn/Suez Svanvik Verksamhetsavfall

Samlaren Göteborg Coop Avenyn Farligt avfall

Samlaren Göteborg Coop Forum  
Backaplan

Farligt avfall

Samlaren Göteborg Coop Forum  
Bäckebol

Farligt avfall

Samlaren Göteborg Coop Forum 
Sisjön

Farligt avfall

Samlaren Göteborg Hemköp  
Kortedala Torg

Farligt avfall

Samlaren Göteborg Hemköp 
Mastuggstorget

Farligt avfall

Samlaren Göteborg Hemköp  
Stigbergstorget

Farligt avfall

Samlaren Göteborg ICA Hjällbo  
Centrum

Farligt avfall

Samlaren Göteborg ICA Kvantum 
Munkebäck

Farligt avfall

Samlaren Göteborg ICA Kvantum 
Sannegården

Farligt avfall

Samlaren Göteborg ICA Maxi  
Torslanda

Farligt avfall

Samlaren Göteborg ICA Nära Nya 
Varvet

Farligt avfall

Samlaren Göteborg ICA Supermarket 
Olskroken

Farligt avfall

Samlaren Härryda Hindås (ICA) Farligt avfall

Samlaren Härryda Mölnlycke (Coop) Farligt avfall

Samlaren Härryda Mölnlycke (Hem-
köp)

Farligt avfall

Samlaren Härryda Rävlanda (Tempo) Farligt avfall

Samlaren Kungälv ICA Maxi Ljuskällor/elavfall/
batterier
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Samlaren Kungälv ICA Nära-Skaffe-
riet

Ljuskällor/elavfall/
batterier

Samlaren Kungälv Kareby, Tempo Ljuskällor/elavfall/
batterier

Samlaren Kungälv Kode, ICA Nära Ljuskällor/elavfall/
batterier

Samlaren Kungälv Willys Ljuskällor/elavfall/
batterier

Samlaren Kungälv Ytterby, City 
Gross

Ljuskällor/elavfall/
batterier

Samlaren Lerum ICA Servett Farligt avfall

Samlaren Lerum ICA Hulan Farligt avfall

Samlaren Lerum ICA Floda Farligt avfall

Samlaren Lerum Bonum Gråbo Farligt avfall

Samlaren Lerum Hultet Farligt avfall

Samlaren Öckerö Öckerö Farligt avfall

Samlaren Partille Göteborgsvägen Farligt avfall

Samlaren Partille ICA Allum Farligt avfall

Samlaren Stenungsund ICA, Kvantum Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Stenungsund ICA, Supermarket Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Stenungsund Willys Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Stenungsund Hemköp, Stora 
Höga

Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Stenungsund Coop Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Tjörn Ica Nära, Hövik-
snäs

Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Tjörn Handlarn, Klädes-
holmen

Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Tjörn Kommunhus, 
Skärhamn

Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Öckerö Hönö Farligt avfall

Samlaren Öckerö Hönö Farligt avfall

Sortering Alingsås Ragn-Sells sorte-
ringsanläggning

Ickefarligt avfall 
om>10 000 ton/år. 
Ej bygg-eller anläggn-
ingsändamål

Sortering Göteborg/Stena 
Recycling

Stenkolsgatan Papper, Plast, Well-
papp
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Sortering Göteborg/SUEZ Marieholm Verksamhetsavfall

Sortering Kungsbacka Klovsten Omlastning av osor-
terat och brännbart 
avfall, trä, tryckim-
pregnerat trä, gips, 
wellpapp, metall och 
förpackningar

Sortering Mölndal Kikås Grovavfall, Bygg- och 
verksamhetsavfall

Sortering Partille (Ragn-
Sells)

Mellby Verksamhetsavfall

Sortering, Krossning, 
Mellanlager

Göteborg/Re-
nova

Högsbo Bygg- och rivnings-
avfall verksamheter, 
producentansvarsma-
terial

Sortering, Krossning, 
Mellanlager

Göteborg/ 
Renova

Skräppekärr Bygg- och rivnings-
avfall verksamheter, 
producentansvarsma-
terial

Sortering, Krossning, 
Mellanlager

Göteborg/Re-
nova

Rödingen Schaktmassor, Bygg- 
och rivningsavfall 
verksamheter

Sortering, Krossning, 
Mellanlager

Kungälv Munkegärde Bygg- och rivnings-
avfall verksamheter, 
producentansvars-
material. Omlastning 
av fint brännbart och 
biologiskt avfall

Sortering, Krossning, 
Mellanlager

Stenungsund/
Renova

Kläpp Bygg- och rivnings-
avfall verksamheter, 
producentansvars-
material. Omlastning 
av fint brännbart och 
biologiskt avfall. Åter-
vinningsmaterial m.m.

Återvinningscentral Ale Sörmossen Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Alingsås Bälinge Återvinningsmaterial, 
verksamhetsavfall

Återvinningscentral Alingsås Sollebrunn Återvinningsmaterial, 
verksamhetsavfall

Återvinningscentral Göteborg Alelyckan Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Göteborg Bulycke Återvinningsmaterial 
m.m.
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Återvinningscentral Göteborg Högsbo Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Göteborg Skarvik Återvinning el. bort-
skaffning > 10 ton/
dygn eller 2500 ton/år

Återvinningscentral Göteborg Styrsö Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Göteborg Tagene Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Göteborg/ 
Renova

Sävenäs Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Härryda Bråta Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungsbacka Barnamossen Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungsbacka Klovsten Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungsbacka Åsa Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungälv Kode Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungälv Kärna Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungälv Mobil ÅVC, Di-
seröd

Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungälv Mobil åvc, Koön Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungälv Munkegärde Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungälv Ytterby Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Lerum Hultet Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Lilla Edet Göta Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Mölndal Kikås Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Mölndal Lindome Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Partille Öjersjö Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Stenungsund/
Renova

Kläpp Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Tjörn Heås Återvinningsmaterial 
m.m.
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Återvinningscentral Öckerö Björkö Återvinningsmaterial 
+ FA

Återvinningscentral Öckerö Hyppeln Återvinningsmaterial 
+ FA

Återvinningscentral Öckerö Knippla Återvinningsmaterial 
+ FA

Återvinningscentral Öckerö Rörö Återvinningsmaterial 
+ FA

Återvinningscentral Öckerö Öckerö Återvinningsmaterial 
+ FA
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Framtida avfallshantering
i Göteborgsregionen

Bilaga 5
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Framtida avfallshantering i Göteborgsregionen
På tio år händer det mycket, inte bara inom avfallsbranschen utan i samhället i stort. Det 
är svårt att förutse hur framtidens avfallshantering kommer se ut men regionens utred-
ning visar på både befolkningsökning och ökning av avfallsmängderna under de komman-
de tio åren. 

Det ställer nya krav på avfallshanteringens utveckling av både nya system och tjänster 
för att tillgodose användares behov och samtidigt nå de globala, nationella och regionala 
mål som kommuner och verksamheter strävar mot. 

När man ser bakåt på avfallshanteringen går det att se att behandlingsmetoder under 
de senaste 50 åren förändrats mycket i takt med att avfallsmängderna har ökat och deras 
sammansättning förändrats. Exempelvis har deponering nästan helt försvunnit som 
behandlingsmetod, energiåtervinningen har fått en stor roll och materialåtervinning och 
biologisk behandling har ökat mycket och utgör idag behandlingsmetod för ungefär hälf-
ten av det insamlade kommunala avfallet.

Hur avfallet kommer att hanteras framöver går inte att säga men i och med globala, na-
tionella och regionala målsättningar finns en tydlig riktning att sträva mot: högre återvin-
ningsgrad, mer återanvändning och framförallt förebyggande av avfall. Trots detta går att 
anta att energiåtervinning fortsatt kommer vara en av de använda behandlingsmetoderna. 
Restprodukten från energiåtervinning används i dagsläget som konstruktionsmaterial på 
deponier och det som inte blir konstruktionsmaterial deponeras. Därför förutses behovet 
av deponikapacitet i region bestå och nya ytor för deponering kommer att behövas. 

Under framtagandet av denna avfallsplan har det kommit nya krav för insamling av 
förpackningar och tidningar där producenterna ska samla in återvinningsmaterial fast-
ighetsnära. Det innebär att det kommer behövas tillkommande fastighetsnära insamling 
i flera av regionens kommuner. Fastighetsnära insamling är något som blivit allt mer 
populärt i och med att det höjer servicegraden för användare och troligtvis kommer det 
i framöver krävas mer och mer fastighetsnära insamling för att möta användares behov 
och önskemål. Det kommer att krävas ytor för lokala omlastningsstationer och regional 
mellanlagring. 
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Avfallsförebyggande och 
återanvändning

• Cirkulär handelsplats
• Anläggning för upcycling
• Kretsloppsparker
• Bytesrum
• Verkstäder 
• Gemensamhets- 

utrymmen

Återvinning

• Ökad materialåtervinning ger  
behov av en eller två nya  
sorteringsanläggningar i regionen 

• Sorteringsanläggning av restavfall
• Behov av nya omlastningsstationer
• Mellanlagring av förpackningar  

och tidningar
• Mobil återvinningscentral 
• Masshantering

Deponi

• Ny deponi som ska  
ersätta befintlig aktiv deponi.  

Inom följande områden ser kommunerna ett behov av nya anläggningar

Återanvändning är ett annat område som förväntas växa. Hur behovet av anläggningar för 
en ökande återanvändning ser ut är ännu inte tydligt men kommunerna har en viktig roll i 
och med möjligheterna till förberedelse för återanvändning. Återvinningscentraler hanterar 
idag i ökande utsträckning material och saker för återanvändning och det byggs kretslopp-
sparker och kvartersnära återanvändningscentraler runt om i landet. I Göteborgsregionen 
innebär en ökad återanvändning att nuvarande återvinningscentraler behöver moderni-
seras. Inte enbart för att öka återanvändningen utan även för att förbättra insamlingen av 
grovavfall och tillgodose användarnas behov. 

 Ett område som sannolikt kommer att vara i fokus under avfallsplanens livslängd är tex-
til. Textil är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och hanteras även i denna 
avfallsplan. En separat insamling och ökad återvinning av textil är en del av Naturvårds-
verkets förslag för att möta krav i EU -lagstiftningen. Kraven på ökad materialåtervinning 
innebär ett ökat behov av ytor för sorteringsanläggningar av utsorterat material i regionen. 
Beroende på hur källsorteringen hos användarna fungerar kan en sorteringsanläggning för 
att kunna sortera ut återvinningsbart material ur restavfallet vara en lösning.

För att nå målen i avfallsplanen och för att möta krav på förebyggande av avfall kommer 
nya system och tjänster behövas samt nya moderna samarbeten mellan kommun, näringsliv 
och akademi. Nya anläggningar behövs, både lokalt och regionalt och de behövs till avfalls-
hanteringens alla delar, från att förebygga avfall till deponering. Identifierade behov redovi-
sas nedan. 
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Framtida avfallsmängder
Avfallsmängder i Göteborgsregionen år 2030 har beräknats av IVL på uppdrag av Krets-
lopp och Vatten i Göteborgs Stad. Studien omfattar dels kommunalt avfall, dels ”allt 
avfall” (inklusive verksamhetsavfall, byggavfall, energiavfall och så vidare). 

För kommunalt avfall har kommuners rapportering i Avfall Web använts som källa. För 
”allt avfall” har en nedräkning av Naturvårdsverkets nationella avfallsstatistik använts för 
att få ett aktuellt ”nuläge” av avfallsuppkomsten. Det år som ligger till grund för dagsläget 
är år 2016. 

Uppskattningar av framtida avfallsuppkomst har gjorts separat för Göteborgsregionen 
där regionen beräknas ha en högre tillväxt jämfört med riket som helhet. Tre beräknade 
scenarier har tagits fram. Ett tillväxt- och ett referensscenario av framtida avfallsmängder 
har räknats upp enligt prognoser från konjunkturinstitutet. Det tredje, cirkulär ekonomi 
utgår från lägre totala avfallsmängder som följd av avfallsförebyggande och från ytterliga-
re ökad utsortering för materialåtervinning. 

En grundläggande förutsättning i studien har varit att avfallsmängderna följer den 
ekonomiska utvecklingen, i enlighet med en studie från Konjunkturinstitutets som bygger 
på den ekonomiska utvecklingen i varje bransch. Det kan dock konstateras att avfalls-
utvecklingen inte följer BNP-utvecklingen, utan att ökningen i avfallsmängder är lägre 
än ökningen i BNP i framtiden. Det beror på att avfallsintensiva branscher, till exempel 
”papper och massa” samt ”järn och stål”, förväntas ha lägre tillväxt än branscher med  
lägre avfallsuppkomst, som till exempel tjänstesektorn. I varje bransch är avfallsalstring-
en kopplad till den ekonomiska utvecklingen, men det är till stor del de branscherna där 
små mängder avfall uppkommer som kommer att växa mest. 

Även för hushållens avfall kan noteras att avfallsökningen är lägre än BNP-ökningen. 
Detta beror på att Konjunkturinstitutet antagit att konsumtionen kommer förändras i 
framtiden, och att en stor del av den ökade konsumtionen, jämfört med dagsläget, kom-
mer att gå till exempelvis tjänster och produkter med liten mängd avfall per konsumerad 
krona. Det finns dock än så länge inga resultat från forskning och praktisk verksamhet 
att kopplingen mellan avfall och ekonomi går att bryta generellt. Däremot finns det goda 
exempel för specifikt avfall och specifika produkter, men de slår igenom ganska lite på de 
totala avfallsmängderna. 

I studien för kommunalt avfall framgår att materialåtervinningsgraderna är ganska 
låga idag. Endast ungefär 35 procent av det kommunala avfallet i Göteborgsregionen, går 
till materialåtervinning idag. Om regionen ska uppnå de mål som satts på nationell nivå 
måste insamlingen av återvinningsbart avfall öka markant de närmaste åren och i fram-
tiden. Detta är utgångspunkten i referens- och tillväxtscenerierna, medan scenariot med 
cirkulär ekonomi når längre än uppsatta mål.

Referensscenariot bygger på en bruttoavfallstillväxt enligt Konjunkturinstitutets studie 
där framtida återvinningsmål och mål för förebyggande av avfall uppnås. Antagandet för-
utsätter att Göteborgsregionen ska ha samma återvinningsgrader som gäller på nationell 
nivå. 

I tillväxtscenariot antas att den ekonomiska tillväxten och avfallsmängderna blir högre 
än i referensscenariot. Avfallsmängderna är 10 procent högre än i referensscenariot men 
återvinningsgrader och utsorteringsgrader är samma. Scenariot Cirkulär Ekonomi bygger 
på antagande om ännu hårdare krav om återvinningsgrader och förebyggande av avfall.
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Resultat framtida avfallsmängder ”allt avfall”
Studiens resultat visar på att de totala mängderna avfall ”allt avfall” kommer att öka med 24%-49% i de olika scenarierna enligt nedan.

Scenario Avfallsmängd 
2016

Avfallsmängd 
2030

Förändring 
jämfört med 

2016

Referens

2,5 miljoner 
ton/år

3,4 miljoner ton 3,5%

Tillväxt 3,8 miljoner ton 49%

Cirkulär ekonomi 3,1 miljoner ton 24%

Resultat framtida avfallsmängder kommunalt avfall
Det kommunala avfallet förväntas också öka med 19%-38% mellan 2016 och 2030 enligt nedan

Scenario Avfallsmängd 
2016

Avfallsmängd 
2030

Förändring 
jämfört med 

2016

Referens

480 000
ton/år

610 000 ton 27%

Tillväxt 660 000 ton 38%

Cirkulär ekonomi 570 000 ton 19%

Resultat framtida avfallsmängder materialåtervinning

Mängden avfall som samlas in för materialåtervinning var 2016 ungefär 170 000 ton/
år och förutses i referensscenariot 2030 bli ungefär 370 000 ton/år. Medan restavfallet 
förväntas minska från ungefär 310 000 ton/år 2016 till 240 000 ton/år 2030. 

För att alla återvinningsmål ska uppnås krävs att mängden insamlat avfall för materia-
låtervinning redan år 2025 ökat till ungefär 300 000 ton/år. 
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Kommun
Avfallsanläggningar i 

översiktsplanen

Avfallshantering 
beskriven i översikts- 

planen

Besluts- 
år

Ale Sörmossen är kommunens 
centrum för avfallshantering. 
Inom området finns deponi, 
komposteringsanläggning, 
mellanlager samt återvin-
ningscentral och miljöstation. 
I kommunen finns 21 kom-
pletta återvinningsplatser.

Arbeta för att man vid ny- 
och ombyggnation av sam-
manhållen bebyggelse ska ha 
gemensam avfallshantering. 
Detta är en satsning för att 
förbättra arbetsmiljön för 
personalen samtidigt som 
man kan öka medvetenheten 
hos medborgarna med käll-
nära hämtning av källsorterat 
hushållsavfall och återvin-
ningsmaterial.

2007

Alingsås I kommunen finns åter-
vinningscentraler dels vid 
Bälinge avfallsanläggning, 
dels i Sollebrunn vid Torps 
industriområde. I kommunen 
finns sex kända avslutade 
deponier.

Kommunens viljeinriktning 
vid planering
• Avfallshanteringen ska 

beaktas i alla skeden av 
samhällsplaneringspro-
cessen. 

• Avfallets mängd ska 
minska och återvinning-
en ska öka

• Tillgängligheten till in-
samlingssystem ska öka

• Antalet offentliga insam-
lingssystem på strate-
giska platser ska öka i 
kommunen

2012

Tabell. Avfallsanläggningar och avfallshantering i de kommunala översiktsplanerna

Anläggningar för att hantera avfall i översiktsplaner
Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur behov av platser för anläggningar för 
att hantera avfall tillgodoses i kommunernas översiktsplaner och i kommunernas övriga 
arbete med fysisk planering. De tretton medlemskommunerna har i varierande utsträck-
ning tagit med anläggningar för avfall i sina översiktsplaner och tillgodoser även behov i 
övrig fysisk planering i varierande grad. Med anledning av detta har mål formulerats i av-
fallsplanen för att öka samarbetet med planförvaltningar/enheter i samtliga kommuner. 
En redovisning av hur respektive kommuns översiktsplan hanterar avfallsanläggningar 
och avfallshantering finns sammanställd i nedan tabell. Kartläggning av översiktsplaner 
i Göteborgsregionen. Observera att flertalet av kommunerna inom Göteborgsregionen 
arbetar i detta nu med att ta fram nya översiktsplaner varför innehållet nedan kan verka 
något ouppdaterat.
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Göteborg Kartor visar deponier som 
inte är i bruk. Det nämns att 
det förts diskussioner om 
en rötningsanläggning för 
matavfall. Hushållsavfall 
som inte är återvinningsbart 
bränns i Sävenäs avfallskraft-
värmeverk. Aska och slagg 
förs till deponi i Tagene. 
Avfallskraftvärmeverket i 
Sävenäs är av riksintresse. 
Vid Skräppekärr och Högsbo 
sorterar Renova AB ut bygg-, 
rivnings- och verksamhets-
avfall.

Hushåll och verksamheter i 
Göteborg producerar stora 
mängder avfall och över-
skottsmassor i form av: hus-
hållsavfall, verksamhetsav-
fall, bygg- och rivningsavfall, 
skrot, schaktmassor, mudder, 
avloppsslam, slagg och farligt 
avfall. Kretsloppsnämnden 
har ett övergripande ansvar 
för Göteborgs Stads vatten, 
avlopps- och avfallshan-
tering, vilket inkluderar 
planering, upphandling, 
taxesättning och åtgärder på 
nedlagda deponier.

2010

Härryda Kommunerna inom Gö-
teborgsregionen har ge-
mensamt tagit fram en 
Avfallsplan … Ett av planens 
övergripande mål är ”Robust 
avfallshantering” vilket berör 
den fysiska planeringen. I 
den fysiska planeringen är 
avfallshantering i många 
avseenden en infrastruk-
turfråga där placering av 
behandlingsanläggningar, 
publika insamlingsplatser 
och påverkan från och på 
trafikplaneringen är centrala 
frågor. Det är viktigt att att 
soputrymmen och sopkärl 
placeras så att sopfordonen 
kommer fram på ett trafik-
säkert sätt. Det är viktigt att 
avfallshantering beaktas i 
inledningsskedet av plane-
ringsprocessen.

2012
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Kungsbacka Privatpersoners hushållsso-
por tas om hand vid Klovstens 
omlastningsstation för vidare 
transport till Renovas för-
bränningsstation i Göteborg. 
I framtiden kan Barnamossen 
bli mellanlager för byggavfall, 
återvinningsmaterial, kom-
posterbart material, hushålls-
sopor med mera.

Kommunens övergripande 
målsättning för avfall är att 
skapa ett miljömässigt bra 
system vars kostnad premie-
rar sortering och miljömed-
vetenhet. Avfall skall kunna 
tas om hand antingen vid 
fastigheten eller vid av-
lämningsplats, till exempel 
återvinningsstation.

2006

Kungälv Mark- och vattenområden 
som är särskilt lämpliga för 
anläggningar för industriell 
produktion, energiproduk-
tion, energidistribution, 
kommunikationer, vattenför-
sörjning eller avfallshantering 
ska så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan på-
tagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av sådana 
anläggningar.

2010

Lerum Avfallsdeponering och 
återvinningscentral finns på 
Hultet, i den sydvästra delen 
av kommunen. Deponiav-
fall kommer hänvisas till en 
annan deponi i regionen men 
det är inte än bestämt var det 
blir. Det finns planer på att 
skapa ytterligare en återvin-
ningscentral i ett mer centralt 
läge i kommunen. Platsen för 
detta är under utredning.

2008
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Lilla Edet Dagens behov av anlägg-
ningar har tillgodosetts i ÖP 
genom att märka ut plats för 
anläggningar.
Återvinningscentral i Göta: 
Omlastning av hushållsavfall
Deponi i Hjärtum: Nedlagd.
Deponi i Högstorp: Nedlagd
Deponi i Överbol: Nedlagd

Insamling av sopor, skötsel 
och drift av Återvinnings-
centrum i Göta (ÅVC) samt 
slamsugning utförs på 
entreprenad och upphandlas 
regelbundet. Hushållsav-
fall samlas in via kärl hos 
abonnenterna. Göteborgsre-
gionens kommunalförbund 
har tagit fram en gemensam 
avfallsplan för de 13 kom-
munerna i regionen. Planen 
anger de mål som medlems-
kommunerna ska arbeta mot 
för år 2020. Handlingsplaner 
med konkreta åtgärder kom-
mer att tas fram vartannat år 
som en del i kommunernas 
verksamhetsplanering. Pla-
nen ska vara vägledande bl a 
vid planering av nya bostads- 
eller verksamhetsområden 
och vid prövning av bygglov.

2012

Mölndal I nuvarande ÖP beskrivs de-
ponier, både vad gäller Kikås 
som är i drift och nedlagda, 
samt vilka täkter som finns i 
kommunen.

Ett effektivt resursutnytt-
jande, återanvändning och 
återvinning är centralt för 
en hållbar utveckling. Lag-
stiftningen, främst genom 
miljöbalken är mycket tydlig 
i avseende för långsiktig håll-
barhet. Ett effektivt resurs-
utnyttjande, återanvändning 
och återvinning är centralt 
för en hållbar utveckling. 
Lagstiftningen, främst genom 
miljöbalken är mycket tydlig 
i avseende för långsiktig håll-
barhet. Genom miljöbalken 
blir kretsloppstänkande och 
resurshushållning en skyldig-
het vid tillämpningen av alla 
regler i balken. Kommunen 
har det övergripande plane-
ringsansvaret för allt avfall 
som uppkommer.

2006
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Partille Behovet av platser för avfalls-
anläggningar hanteras mer i 
detalj vid detaljplanering.

I Partille kommuns ÖP 
2035 beskrivs kommunens 
översiktliga planeringsförut-
sättningar. Partille går från 
förort till förstad vilket bety-
der att Partilles intentioner 
är att bygga tätare i befintliga 
bebyggelsemiljöer eller som 
nya årsringar invid ny bebyg-
gelse, vilket gör att man kan 
nyttja befintlig infrastruktur 
och kommunal servis, så även 
platser för avfallshantering.

2017

Stenungsund Kommunen har ingen egen 
deponi i drift. Hushållens 
grovavfall lämnas och tas 
emot på Återvinningscentra-
len Kläpp. På Kläpp ligger 
även Renovas omlastnings-
station för hushållsavfall. Hit 
körs hushållens avfall innan 
det transporteras vidare till 
Sävenäs värmekraftverk och 
Marieholms matavfallsan-
läggning. I kommunen finns 
cirka 13 återvinningsstationer 
där man kan lämna tidningar 
och förpackningar av glas, 
plast, metall och papper.

Kommunen har tillsam-
mans med resterande 
medlemskommuner i GR 
(Göteborgsregionens kom-
munalförbund) arbetat fram 
och antagit en gemensam 
avfallsplan för alla kommu-
ner, A2020. Avfallsplanen är 
en del av den lokala renhåll-
ningsordningen där avfalls-
plan och lokala föreskrifter 
ingår. I renhållningsord-
ningen beskrivs kommunens 
renhållningsansvar. Kom-
munens ansvar är att samla 
in hushållsavfall på ett sätt 
så att olägenhet för männ-
iska och miljö inte uppstår 
samt i enlighet med gällande 
bestämmelser. Vid planlägg-
ning för ny sammanhållen 
bebyggelse för bostäder bör 
områdena förses med lämp-
ligt placerade gemensamma 
utrymmen för avfallshan-
tering och där så är möjligt 
även för källsortering.

2006
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Tjörn Idag går de brännbara 
sopfraktionerna till förbrän-
ningsanläggningen i Sävenäs 
(Göteborg). De komposterba-
ra delarna går till 60% hem-
kompostering och till 40% 
till en kompostanläggning i 
Göteborg. Återvinningscen-
tralen vid Heås kommer att 
ses över och möjligheter till 
en ny lokalisering ska under-
sökas.

Hantering av avfall regleras 
i miljöbalken. Göteborgsre-
gionen tog år 2010 fram en 
regional avfallsplan, A2020. 
syftet med avfallsplanen är 
att få ett tydligt gemensamt 
styrdokument för avfallshan-
teringen i göteborgsregionens 
kommuner fram till år 2020.

2013

Öckerö Alternativa lägen för om-
lastnings- och avfallssta-
tioner kommer i framtiden 
undersökas både inom och 
utanför kommunen. Idag 
sköter Renova AB återvinning 
av avfallsmängder från den 
kommunala omlastningssta-
tionen.

Öckerö kommun är en 
ö-kommun i Göteborgs norra 
skärgård som, ur flera aspek-
ter, är beroende av Göteborg. 
Bland annat får kommunen 
sin vattenförsörjning och 
avfallshantering tillgodosedd 
i Göteborg.

2018
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Nedlagda deponier i  
Göteborgsregionen

Bilaga 6
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Nedlagda deponier i Göteborgsregionen
I Göteborgsregionen finns 143 identifierade nedlagda avfallsdeponier. Äldre, nedlagda 
deponier som har avslutats enligt tidigare lägre krav för deponering eller innan krav på 
skyddsåtgärder fanns återfinns i de flesta av regionens kommuner. 

Nedlagda deponier kan påverka människors hälsa och miljön negativt genom förorening 
av mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av deponigas. Dessutom har äldre, nedlagda 
deponier ofta en sämre placering utifrån miljösynpunkt. Dessa deponier behöver därför 
identifieras och riskklassas. Vidare behöver de områden som innebär en risk för människ-
ors hälsa och för miljön åtgärdas.

Nedlagda deponier i Göteborgsregionen är redovisade med information om kommun, de-
poninamn/plats, kommentar, om det finns kontrollprogram för deponin samt MIFO-klass.

Kommun Deponi
MIFO 

-klass
Kontroll-program Kommentar

Ale Jennylund 2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes fram till 
1960-tal som kommunal 
tipp för hushålls- och 
industriavfall. Upplagets 
storlek är ca 4 000 m3.

Ale Rapenskår 2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes fram till 
1970-talet, som  
kommunal tipp för 
hushållsavfall. Upplagets 
volym är ca 4500 m3. 

Ale Syd Vimmer-
sjön

2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes fram till 
1970 för schaktmassor. 
Upplagets volym är ca 
20 000 m3. Fördjupad 
undersökning (kontroll 
av lakvattenspridning) är 
genomförd under 1997.

MIFO klassning (Metodik 
för Inventering av Förorena-
de Områden) är en nationell 
metod för riskklassning av 
förorenade områden. 

Det finns fyra riskklasser: 

Klass 1 - Mycket stor risk
Klass 2 - Stor risk
Klass 3 - Måttlig risk
Klass 4 - Liten risk

Det deponerade avfallet har varierat 
genom åren beroende på konsumtionsvanor 
och produktionsmetoder i samhället samt av 
vilka verksamheter som funnits på platsen 
och införda deponeringsförbud. I och med 
införandet av miljöskyddslagen 1969 omfat-
tades deponeringsverksamheter av till-
ståndsplikt vilket ledde till färre men större 
och mer kontrollerade deponier.
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Ale Valås 2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes fram till 
1960-talet som  
kommunal tipp för  
hushålls- och industri- 
avfall. Upplagets volym 
är ca 89 000 m3. 

Fördjupad undersökning 
(kontroll av lakvatten-
spridning) är genomförd 
under 1997.

Alingsås Avfallsdeponi 
Östads Säteri

2 ? Privat deponi.

Alingsås Hemsjö 3 ? Användes fram till 
1950-talet för trä- och 
rivningsavfall. Skrotbilar 
har påträffats. Området 
ska enligt uppgift ha 
täckts med schaktmassor 
från vägbygge (E 20) och 
slutkontrollerats av läns-
styrelsen på 1950-talet. 
Inga synliga vegetations-
skador har påträffats. 

Alingsås Västra Bodarna 3 Kontrollprogram 
finns

Användes 1956-1973 för 
hushållsavfall och viss 
mängd oljeskadad jord. 
Ingen uppsamling av lak-
vatten sker. Tippen åter-
ställd och slutbesiktigad 
(1981-05-14). Rensades 
från synligt avfall 2016. 
Skyddsskickt kan behöva 
kompletteras.

Alingsås Mariedal 3 Kontrollprogram 
finns

Användes 1940-73 för 
hushålls- och verksam-
hetsavfall, samt slam 
från reningsverk.
Lakvatten samlas upp 
i ett dräneringssystem 
som avleds till det kom-
munala reningsverket. 
Deponin är sluttäckt 
2015-2017.
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Alingsås Bjärke 3 Kontrollprogram 
finns

Användes 1966-1973 för 
aska, hushålls- indu-
stri- och trädgårdsavfall. 
Ingen uppsamling av 
lakvatten, täckningen bör 
kompletteras.

Göteborg Angered 2:20 3 Pågående ut-
fyllnad, kontroll 
utförs. Viss efter-
behandling har 
utförts.

F.d. grustag som fyllts 
ut med schaktmassor 
och rivningsavfall, även 
byggavfall, skrot, vitvaror 
mm.

Göteborg Angered 2:22, 
7:198

3 Kontrollprogram 
finns inte

Ett f.d. grustag som fyllts 
med bla skrot, bildelar, 
möbler, oljefat,  
byggavfall och papper.

Göteborg Angered 26:1, 
m fl

3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Efter-
behandling är 
avslutad och 
godkänd.

F.d. grustag som fyllts 
ut med rivnings- och 
schaktmassor, byggavfall

Göteborg Angered 7:196 3 Kontrollprogram 
finns inte

Industrideponi 1968-
1979 för schaktmassor 
och rivningsavfall.

Göteborg Angered 7:47 3 Kontrollprogram 
finns inte

F.d. grustäkt som fyllts 
med rivnings- och 
schaktmassor, skrot, 
byggavfall 1961-1972.

Göteborg Arendalsdepo-
nin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Deponi innanför vallar i 
havet. Obrännbart bygg- 
och rivningsvfall, drift 
1990-2001. Skyddstäckt 
2002.  
Utgör industrimark.
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Göteborg Arendal 
Rågskär

3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfallsdeponi 
innanför vallar i havsvik. 
Obrännbart bygg- och 
rivningsvfall.  
Drift 1982-1986.

Göteborg Arendal varvet 3 Viss mark- 
undersökning 
har utförts. 
Kontrollprogram 
finns inte.

1960-talet

Göteborg Askims  
Domarringsväg

3 Kontrollprogram 
behövs inte

Markutfyllnad. Markun-
dersökning har utförts. 
Inga föroreningar  
påvisas.

Göteborg Askims  
skjutbana

2 Regelbunden 
kontroll görs.

Deponi, privat regi. 
Undersökningar av 
deponiområdet har ut-
förts. Skytteverksamhet 
bedrivs på området.

Göteborg Björkdalens 
deponi

3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfallsdepo-
ni, i bruk mellan 1926-
1938. Hushållsavfall och 
latrin.

Göteborg Björlanda kile 3 Kontrollprogram 
finns inte

Muddermassor  
placerades norr om  
båthamnen och innanför 
ön Välkommen.

Göteborg Brandkärrs- 
deponin

2 Kontrollprogram 
finns. För västra 
delen bedöms 
fortsatt kontroll 
inte behövas.

Ursprungligen grus-och 
bergtäkt från 60-talet 
som återfylldes under 
1970- och 1980-talen 
med bygg-och industri-
avfall, skrot, bildelar, 
vitvaror samt  
schaktmassor.
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Göteborg Brudaremossen 1 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Lokal  
lakvattenrening  
i slam- och  
oljesavskiljare 
samt utjämnings-
damm. 

Kommunal avfalls- 
deponi. Utnyttjades 
mellan 1938-1978 för 
uppläggning av alla typer 
av avfall, även farligt 
avfall. Stor deponi.

Kompletterande 
reningsanlägg-
ning för  
lakvatten i drift 
från 2020.

Göteborg Brunnsbo  
industriområde

3 Viss markprov-
tagning har 
utfört.  
Kompletterande 
undersökningar 
behövs.

Industrideponi och  
kommunal avfallsdeponi.

Göteborg Båtmanstorpet 3 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Bönereds- 
deponin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Industrideponi. F.d.  
grustäkt från 60-talet 
som återfyllt med  
byggavfall, skrot, schakt-
massor, miljöfarligt 
avfall. Totalt ca 65 000 
m3 avfallsmassor har 
deponerats i täkten som 
blev färdigfylld 1978.

Göteborg Donsö Lurken 2 Kontrollprogram 
finns, fortsatt 
kontroll f.n. inte 
aktuell.

Kommunal avfalls- 
deponi och industri- 
deponi. 1966 påbörjades 
deponering på platsen. 
Deponimassorna består 
av aska, byggavfall, skrot, 
avloppslam. Deponin är 
idag åtgärdad.
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Göteborg Donsö varv 3 Kontrollprogram 
finns inte

Kommunal avfalls- 
deponi. Deponimassorna 
innehåller sprängsten, 
skrot, plast, burkar.

Göteborg Ekereds- 
deponin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Skydds-
skiktet förbättras 
med lera 2015- 
2021.

Kommunal avfalls- 
deponi, f.d. grustäkt 
som fyllts med bygg- och 
rivnings- och schaktmas-
sor 1977-1987. Totalt ca 1 
miljon m3 avfallsmassor. 
Deponin är täckt med 
kalkat slam.

Göteborg Femvägsskälet 3 Kontrollprogram 
finns inte

Kommunal avfalls- 
deponi.  
Driftslut före 1945.

Göteborg Flatholmen 3 Kontrollprogram 
finns inte

Mellan 1987-1989  
deponerades ca 40 000 
ton kalkblandat slam 
från Ryaverket på Flat-
holmen. Ovanpå detta 
har 15 000 m3 bark- 
blandat slam påförts.

Göteborg Grimbodeponin 2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Industrideponi. Ett f.d. 
grustag som under 1950-
till 1970- talet fyllts med 
schaktmassor, skrot och 
byggavfall.

Göteborg Gunnestorp 3 Kontrollprogram 
finns inte

Troligen schaktmassor 
för idrottsområdets 
underlag.

Göteborg Gårdstens- 
deponin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Skydds-
skiktet förbättrat 
med lera 2004 
-2012. Lak- 
vatendammar 
har anlagts.

Kommunal avfalls- 
deponi för  rivnings- 
avfall, byggavfall, skrot, 
bildelar, schaktmassor. 
Drift 1973-1982.
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Göteborg Göddered 3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfalls- 
deponi. I bruk mellan 
1951-1965. Deponering 
av hushållsavfall, färg, 
rivningsavfall, skrot, 
schaktmassor. Ingår i 
Göddered-Hakereds 
naturreservat.

Göteborg Hinsholmskilen 3 Kontrollprogram 
finns inte

Sten, byggnadsavfall, 
schaktmassor. Avslutad 
1975.

Göteborg Hovgårds- 
deponin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfallsdeponi 
fram till 1988 för latrin, 
hushållsavfall, indu-
striavfall, avloppsslam. 
Deponin är täckt med 
kalkat avloppsslam.

Göteborg Kockhed 4 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Kvillehed 3 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Käringtorp 3 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Kärra  
Klockaregård

3 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Lerbäcksv -  
Böneredsv

3 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Mellbydalen 3 Kontrollprogram 
ingår i miljökon-
troll vid komplet-
terande markfyll-
ning

Göteborg Nya Torslanda-
vägen

4 Kontrollprogram 
finns inte
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Göteborg Deponi vid  
Näsets f.d. 
reningsverk 
(Välen  
reningsverket)

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfalls- 
deponi. Rivnings- och 
schaktmassor samt av-
loppsslam deponerades 
från mitten av 1950-talet 
till mitten av 1970-talet. 
Golfbana har etablerats 
på deponiytan. Ytlig  
dränering och dammar 
har anlagts.

Göteborg Paddocken 
(Ekered)

3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Inga kända uppgifter.

Göteborg Rösereds- 
deponin

2 Kontrollprogram 
finns, fortsatt 
kontroll f.n. inte 
aktuell.

F.d. grustäkt som 1975-
1992 användes för  
deponering av rivnings-
avfall, skrot och schakt-
massor. Kommunen var 
verksamhetsutövare.

Göteborg Sisjön 4 Kontrollprogram 
finns inte

Schaktmassor,  
byggavfall.

Göteborg Sjöbacka- 
deponin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfalls- 
deponi och industri- 
deponi. 1955-1977  
deponerades schakt- 
massor, bygg-,  
industri- och hushålls- 
avfall, vitvaror, skrot- 
bilar, pappersbalar.  
Deponin är täckt med 
kalkat avloppsslam och 
yttäckt med barkblandat 
avloppsslam. Ytterligare 
täckning bedöms f.n. inte 
behövas.

Göteborg Skatås  
fotbollsplaner

3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Bygg- och rivningsavfall 
och schaktmassor depo-
nerades som underlag 
till fotbollsplaner på 
1970-talet. Kommunen 
var verksamhetsutövare.
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Göteborg Skogome västra 
(del B)

2 Provtagning har 
utförts i området

Industrideponi. 1958-
1969 deponerades byg-
gavfall, schaktmassor, 
skrot och industriavfall.

Göteborg Skogome östra 
(del A)

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Industrideponi. 1970-
1976 deponerades 
industri- och byggavfall, 
bil- och plåtskrot.

Göteborg Storås Hjällbo 
76:1

3 Kontrollprogram 
finns inte

Schaktmassor som utgör 
underlag för verksam-
hetsområde.

Göteborg Styrsödeponin 3 Kontrollprogram 
finns, fortsatt 
kontroll f.n. inte 
aktuell.

Hushållsavfall (norra  
delen), latrin (södra 
delen), skrot mm. Täckt 
med slam från Donsö 
reningsverk 1974.

Göteborg Syrhåla 3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

1971-1973 deponerades 
schaktmassor, byggavfall, 
skrot. Kommunen var 
verksamhetsutövare.

Göteborg Tagene  
Karlsbogård

2 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin avslutades 1976. 
Schaktmassor.  
Ligger inom vatten-
skyddsområdet

Göteborg Tankgatan 4 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Torsvikens 
flygaskdeponi

3 Undersökning 
har utförts.  
Kontroll utförs 
inte f.n.

Industrideponi. 1983-
1989 lades ca 30 000 ton 
flygaska från Papyrus på 
Risholmen invid  
Torsvikens mudder-
tippningsområde. 1988 
iordningsställdes  
området med tätt  
underlag och vallar, samt 
uppsamlingsbrunn för 
lakvattenkontroll.
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Göteborg Torsvikens  
deponi för  
miljöfarligt 
avfall

1 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Sluttäckt 
enligt krav depo-
nier för för farligt 
avfall.

Industrideponi. 1977-
1999 deponerades fast 
industriavfall, förorenad 
jord, spolgropsslam, 
flytande industriavfall, 
färgavfall, blästersand, 
metallhydroxidavfall, 
oljiga massor,  
oljeavskiljarslam. 

Göteborg Torsvikens 
mudderdeponi

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Sluttäck-
ning planeras 
vara klart 2021.

Deponi för förorenade 
muddermassor. Driftstid 
1976-2009.

Göteborg Tuve Sörgård 3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfalls- 
deponi och industri- 
deponi. 1972-1976  
deponerades rivnings- 
och schaktmassor, 
industri- och byggavfall, 
skrot, bildäck, plåtfat, 
hushållsavfall.

Göteborg Tången - 
Norum

3 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Välens  
mudderdeponi

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Sedimen-
tationsbrunn 
för avskiljning 
av partiklar från 
lakvattnet finns.

Muddermassor från 
Välenviken deponera-
des i invallade laguner 
1976-1977. Mudder-
massorna täcktes med 
kalkat avloppsslam och 
kompostmaterial fram 
till 1980. Ingår i Välens 
naturreservat.

Göteborg Årekärrs- 
deponin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Renings-
anläggning för 
lakvatten bestå-
ende av luft-
ningsränna

Hushållsavfall, latrin, 
skrot, medicinavfall samt 
diverse tjuvtippning. 
Deponin var i drift fram 
till 1974. 
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och sedimenta-
tionsdamm med 
växtfilter finns.

Göteborg Äspereds- 
deponin

3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Bygg- och rivnings- 
avfall samt schaktmassor 
deponerades  1967-1971 
i en bäckravin i syfte att 
skapa ett verksamhets-
område. Kommunen var 
verksamhetsutövare.

Härryda Bråta 2 Kontrollprogram 
finns inte

I bruk mellan 1965-1985. 
Schaktmassor med inslag 
av rivningsmassor samt 
trädgårdsavfall. Tidigare 
grovsopor och en del  
industriavfall bland 
annat från Strands plast- 
och bromsbandsfabrik.

Härryda Bugärdetippen 4 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan ca 1960 
- 1973. Hushållsavfall 
och diverse avfall från 
småindustrier i Härryda 
kn och grannkommuner. 
Sannolikt inget  
miljöfarligt avfall.

Härryda Förrådet  
Hönekulla

4 Kontrollprogram 
finns inte

Användes 1950-55 för 
industriavfall från  
Mölnlycke AB. Cellulosa 
och plast. Inga  
färgrester; de gick ut i 
avloppet.

Härryda Gallhålan 4 Kontrollprogram 
finns inte

I bruk mellan  
1955 - 1974. Gammalt  
jordbrukssamhälle.  
Inga industrier.
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Härryda Gökskulla 3 Kontrollprogram 
finns inte

Användes av Gamle- 
stadens grävmaskiner 
AB från 1960, oklart hur 
länge.Tippen är avsedd 
för schaktmassor. Viss 
inblandning av grovsopor 
förekommer.

Härryda Gökskulla 3 Kontrollprogram 
finns inte

Användes av Haga  
Lastbilscentral 1969 - 
1979. Uppfyllnad med  
schaktmassor från  
Gamlestadstorg 3  
och Alingsåsleden.  
Sprängsten från  
Lunden i botten.

Uppsnyggad 1979  
och överlämnad till  
markägaren.

Härryda Lahall  
Kullbäckstorp

2 Kontrollprogram 
finns

Användes 1953-1971.
Tidigare upplagt  
industriavfall är över-
vägande från Mölnlycke 
AB, cellulosa och plast.

Återställningsarbeten 
avslutade

Härryda Rävlandatippen 
Rävlanda

2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan 1935-
1971. Industriavfall  
huvudsakligen från 
Strands plast. Man satte 
eld på tippen varje höst 
för att minska volymen.

Härryda Snåkereds- 
tippen

3 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan 1965 - 
1987. Senast tippades  
endast trädgårds-
avfall och schaktmassor. 
Många olika åkerier har 
tidigare okontrollerat 
tippat här.
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Härryda Tjärnet-tippen 2 Kontrollprogram 
finns inte

Industritipp som  
användes mellan 1935-
1951. Industriavfallet 
består huvudsakligen av 
”kolstybb” från:
• Mölnlycke AB (slagg 

från koleldning)
• Ångcentral vid  

nuvarande p-plats. 
Eldade till 1945.

• Färgning av tyger till 
1968. Färgrester ut i 
vattnet.

• Avlopp 1973.  
Restaureringsarbe-
ten runt stranden 
1979.

Kungsbacka Agnsjömosse-
deponin

3 Deponi för schaktmassor 
med inslag av skrot och 
ev. hushållsavfall.  
Påbörjad från 60-talet 
och avslutat 1985.

Kungsbacka Alafors Deponi 2 Deponi för schakt- 
massor med inslag av 
skrot, byggavfall och 
hushållsavfall. Påbörjad 
1989 och avslutad 1993.

Kungsbacka Arendals  
Slamdeponi

4 Deponi för slam från 
slamavskiljare.  
Verksamheten påbörjad 
1968 och avslutad 1972.

Kungsbacka Barnamossen 
AFA

1 Kontrollprogram 
finns

Deponi som togs i drift 
1973 för ej brännbart in-
dustriavfall, ris, jord och 
schaktmassor. Avsluta-
des 2008. 
Sluttäckningsarbeten 
pågår och beräknas vara 
klara 2040.
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Kungsbacka Boatorps  
Deponi

3 Deponi av jord och sten 
med inslag av industri- 
och hushållsavfall.  
Påbörjad 1978 och  
avslutat 1983.

Kungsbacka Fjälebo AFA 2 Deponi för hushålls- och 
industriavfall. Påbörjad 
i slutet av 1950-talet och 
avslutad 1981.

Kungsbacka Toms AFA 2 Deponi för hushålls- 
avfall, trädgård och  
byggavfall. Påbörjad 
1963 och avslutat 1973.

Kungsbacka Torpa-Dalas 
AFA

2 Kontrollprogram 
finns

Deponi för trädgård och 
hushålls- och industri-
avfall. Påbörjad 1971 och 
avslutad 1978.

Kungsbacka Bräckornas 
AFA

2 Deponi för hushålls- och 
industriavfall samt latrin. 
Påbörjad 1955 och  
avslutad 1971.

Kungsbacka Sjögärdes AFA 2 Deponi för hushålls-
avfall, bygavfall, industri-
avfall och latrin.  
Påbörjad 1950 och  
avslutad 1977.

Kungsbacka Stocken AFA 3 Deponi för hushålls- 
avfall, trädgård och  
byggavfall. Påbörjad 1945 
och avslutat 1955.

Kungsbacka Svinholmen 
AFA

1 Deponi för hushålls- och 
industriavfall och bygg- 
schack avfall. Påbörjad 
från 1936 och avslutat 
1976.

Kungsbacka Torreds Deponi 2 Deponi för hushålls-
avfall. Verksamheten 
påbörjad omkring 1950 
och avslutad 1960.
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Kungsbacka Åsas Deponi 3 Deponi för hushållsavfall 
och byggavfall. Påbörjad 
omkring 1945 till  
omkring 1955.

Kungsbacka Göatorps  
Kalkstens- 
deponi

3 Deponi av kalkslam, 
Påbörjad 1972 och  
avslutad omkring i slutet 
av 1970-talet.

Kungsbacka Ölmanäs  
Deponi

3 Deponi för hushålls- 
avfall. Påbörjad omkring 
1940-talet och avslutat 
omkring 1970-talet.

Kungsbacka Spekedals  
Deponi

1 Deponi för hushålls-, 
trädgårds och byggavfall. 
Driftstart troligtvis på 
1940-talet. Avslut tidigt 
1960-tal enligt muntlig 
uppgift. Cirka 6 200 m2.
 

Kungälv Skälebräck ? Pågår, inert avfall,  
bergstäkt

Kungälv Agnesberg ? ? Avslutning pågår av  
Agnesbergs grävtjänst

Kungälv Barkeröd ? ? Har avslutats, kontroll-
program ska tas fram för 
deponin.

Kungälv Buderöds- 
tippen, Kode

3 ? Avslutades ca 1970

Kungälv Hermansby- 
tippen, Kärna

3 Kontrollprogram 
finns

Avslutad omkring 1970. 
Följs upp enligt fram- 
taget kontrollprogram.

Kungälv Komaken ? ? Användes under 1970- 
talet, markundersökning 
genomförts 2015.

Kungälv Marstrandsön, 
Koön

2 ? Avslutades i början av 
1990-talet
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Kungälv Munkegärde 2 Kontrollprogram 
finns

Sluttäckning etapp 2  
pågår klart senast 2021.

Kungälv Mällgärde 3 ? Avslut 1984 och illegal 
deponering runt infarten 
efter avslut.

Kungälv Restadstippen ? ? Användes under 
1950-1960-talet av Hålta 
kommun, slutligt  
övertäckt 2001, oklart 
när den avslutades.

Kungälv Rollsbo ? ? Schaktmassor

Kungälv Romelanda- 
tippen,  
Bredmossen

3 ? Användes av Romelanda 
kommun fram till 1972 
(tidigare användes även 
en tippplats väster om 
Häljeröds mosse i  
gammalt grustag).

Kungälv Åseberget, 
Rollbo

? ? Återställdes 2004

Lerum Aggetorps- 
deponin

Kontrollprogram 
finns

Deponering av hushålls-
avfall fram till 1969

Lerum Mindre deponi 
Aggetorp

Kontrollprogram 
finns

Deponering av hushålls-
avfall fram till 1960

Lerum Dansbane- 
tippen

Kontrollprogram 
finns

Var i bruk mellan 1932 
och 1950. Innehåller 
industriavfall från främst 
Lerums färgfabrik.  
Sluttäckt i början av 
2000.

Lerum Hultet Kontrollprogram 
finns

Avslutades 2008.  
Sluttäckt.

Lerum Lensjötippen 4 Kontrollprogram 
finns

Deponi av hushållsavfall 
1953-1963

Lerum Ljungmansås 4 Kontrollprogram 
finns

Deponering av hushålls-
avfall och industriavfall

Lerum Luket Kontrollprogram 
finns

Osäkert vilket slags avfall 
som deponerats .  
Startade 1949. Täckt 
under 90-talet.
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Lerum Munkebacka- 
deponin

Kontrollprogram 
finns

Deponi för matavfall från 
skolbespisning på 1940- 
och 1950-talet. Under 
60- och 70 talet avfall 
från Aspenäs  
vägförening.

Lerum Staffanstorps-
deponin

Kontrollprogram 
finns

1940-152 deponi av  
hushållsavfall och ev.  
av industriavfall.

Lilla Edet Fuxerna 4 Kontrollprogram 
finns

Deponin användes 1960 
till början av 1970-talet 
som Lilla Edets köpings 
deponi för hushållsavfall. 
Slam från avlopps-
reningsverk och  
industriavfall har  
deponerats där.  
Sluttäckning pågår,  
beräknas vara slutfört 
2019.

Lilla Edet Hanström 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponi för f.d. Göta 
Bruks bark och schakt-
massor. Verksamheten 
påbörjades på 1970-talet 
och avslutades kring 
1975. Eventuellt har även 
illegal dumpning  
av skrot förekommit.  
Viss täckning med 
matjord/schaktmassor 
(0,3-0,6 m). Vatten- 
prover tagna 2001 
indikerar förorenat 
grundvatten nedströms 
deponin.

Lilla Edet Hanström 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin användes fram 
till i mitten av 1960-talet 
som Lilla Edets köpings 
deponi för hushållsavfall. 
Ev. har även viss illegal 
deponering av skrot.
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förekommit. Deponin är 
täckt (upp till ca 1 m) och 
beskogad.

Lilla Edet Hjärtum 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin utgörs av 
ett gammalt grustag. 
På platsen finns små 
mängder schaktmassor, 
stubbar och skrot.

Lilla Edet Röstorp Kontrollprogram 
finns inte

Deponin användes fram 
till ca 1960 som  
Inland-Torpe kommuns 
avfallsdeponi. för  
hushållsavfall.

Lilla Edet Röstorp 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin användes ca 
1960 - 1972 som  
Inland-Torpe kommuns 
avfallsdeponi för  
hushållsavfall. Eventuellt 
har även illegal  
dumpning av jordbruks-
avfall förekommit.

Deponin är delvis täckt 
med schaktmassor upp 
till 0,5 m. Deponin ska 
täckas över och infarts- 
vägen blockeras med 
bom samt ett kontroll-
program ska upprättas. 
Under 1990-talet har 
en rad undersökningar 
genomförts av lak- och 
ytvatten.
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Lilla Edet Vrångedalen 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin användes fram 
till 1972-73 som  
dåvarande Lödöse  
kommuns avfallsdeponi 
för hushållsavfall. Vatten 
från deponin avleds  
orenat till recipient,  
ingen uppsamling av  
lakvatten sker.  
Deponin är delvis täckt 
med schaktmassor upp 
till 1 meter.

Mölndal Lindome 2 Kontrollprogram 
finns inte

Okontrollerad deponi 
mellan ca 1969-1980.  
Har åtgärdats delvis.

Mölndal Grustage 2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan 1950-
1980 för lagring av 
råvaror och kemikalier 
(fd SOAB AB, fd Berol 
AB). Kompletterande 
provtagning pågår under 
våren 2018, för att ligga 
till grund för val av  
åtgärd/er. Länsstyrelsen 
är tillsynsmyndighet.

Mölndal Kikås Ej 
klassad

Kontrollprogram 
finns

Användes mellan ca 
1936-2008 för hushålls-, 
byggnads-, industri- och 
kemiskt avfall, slam och 
schaktmassor.   
Sluttäckning pågår.  
Klart till 2019.

Mölndal Krokslätt 2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan ca 
1910-1950 talet för avfall 
från spinnerier och  
textiltillverkning (Möln-
lycke fabriker) samt 
skrot, byggmaterial etc. 
Inga fler åtgärder föror-
das.
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Mölndal Kållered 2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan 1943-
1975 för kommunalt 
avfall.

Mölndal Lackarebäck 3 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan 1958- 
och slutet på 1960-talet. 
Användes för bl.a.  
rivningsavfall. Prov- 
tagning har skett. Inga 
planerade åtgärder  
förrän vid bostads- 
bebyggande. Byggande 
av bostäder pågår och i 
samband med det vidtas 
åtgärder och saneringar. 
Förekomst av deponigas 
har lett till att byggna-
tion inte kommer att 
kunna ske enligt antagen 
detaljplan. Omklassning 
kommer att ske först när 
området är klart.

Partille Deponin vid 
golfbanan i 
Öjersjö

3 Kontrollprogram 
finns inte

I huvudsak har schakt-
massor deponerats under 
slutet av 1960-talet i 
samband med byggandet 
av Tingstadstunneln. 
Även rivningsavfall från 
Gårda, Olskroken och 
Landala har deponerats.

Partille Furulunds 
slamdeponi

3 Kontrollprogram 
finns

Deponin har använts 
för främst schaktmassor 
under 1960-talet. Under 
åren 1987-89 deponera-
des ca 58 000 ton kalkat 
slam från Rya med ett 
beräknat kväveinnehåll 
av ca 360 ton. Idag har 
fotbollsplaner anlagts på 
platsen. Sedan 1986 sker 
provtagning enligt  
kontrollprogram av 
lakvatten som sker till 
Kåbäcken. 
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Partille Lexbytippen 4 Kontrollprogram 
finns inte

Tippen har använts för 
avfall från ca 10-20 000 
hushåll, latrin och visst 
industriavfall under åren 
1947-1965. År 1991  
utfördes åtgärder för 
att minska vattenin-
flöde samt att minska 
infiltration och flöde 
genom tippmassorna.  
Provtagning har visat på 
låga föroreningshalter i 
lakvattnet och i  
recipienten.

Partille Nedre  
Jonsereds- 
tippen

3 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin har fram till 
slutet av 1950-talet 
utnyttjats av Jonsereds 
fabriker. Under 1960- 
talet har deponering av 
bygg- och industriavfall 
samt täckmassor skett. 
En undersökning av jord 
och grundvatten inom 
området visar inga spår 
av hushållsavfall.  
Området är nu delvis 
bebyggt.

Partille Öjersjötippen 2 Kontrollprogram 
finns

Deponin har använts för 
avfall under perioden 
1966-72. Efter 1972 och 
fram till 1986 depone-
rades i huvudsak bygg- 
schakt- och industri- 
avfall. Uppskattningsvis 
165 000 ton avfall.  
Provtagning av lak- 
vatten sker enligt fast-
ställt kontrollprogram.
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Partille Övre  
Jonsereds- 
tippen

3 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin har i huvudsak 
använts under 1970- 
talet för textilavfall från 
Jonsereds fabriker samt 
för trädgårds- och  
skogsavfall samt bygg- 
avfall. På platsen finns 
nu en skjutbana.

Stenungsund Daffinseröd 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin har använts för 
hushållsavfall mellan 
åren 1960-1964.

Stenungsund Doteröd 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin har använts för 
hushålls- och industri- 
avfall mellan åren 1946-
1967. Området är idag 
bebyggt med  
småindustri.

Stenungsund Högenorum 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin har använts för 
byggavfall och skrotbilar 
mellan åren 1968-1980. 
Platsen var tidigare en 
Grustäkt som således 
fyllts med avfall.  
Området är återställt. 
Påverkan på Norumsån 
kan befaras.

Stenungsund Rinnela 2-3 Kontrollprogram 
finns

Deponin har använts för 
industri- och byggavfall 
samt överskottsmassor 
mellan åren 1968-1992. 
Området är från  
geologisk synpunkt 
olämpligt för deponering. 
Lakvatten påverkar såväl 
yt- som grundvatten. 
Miljösituationen följs 
fortlöpande.

Stenungsund Stora Askerön 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin har använts för 
hushållsavfall mellan 
åren 1963-1968.
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Stenungsund Stripplekärr 2-3 Kontrollprogram 
finns

Deponin har använts för 
hushållsavfall mellan 
åren 1960-1964.  
Påverkan på grund- 
vattnet har konstaterats.

Tjörn Djuphult 4 Kontrollprogram 
finns

Efterbehandlad
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Uppföljning av A2020

Bilaga 7
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Arbetet med en regional avfallsplan initierades under 2008. Planen antogs av Göteborgs-
regionen (GR) under 2010 och har därefter antagits av GR:s kommuner. Avfallsplanen 
A2020 har följts upp årligen, med en mer utförlig uppföljning 2015.

Kommunerna

Avfall web

Enkät A2020

Övrig indata: 
Avfall Web/SBC

Indata kommunerna

Indata medel GR

Uppföljning 
kommunerna

Uppföljning GR

Avfallsnätverket har årligen tagit fram en handlingsplan med åtgärder och arbetssätt 
för att uppfylla målen i A2020. Många av åtgärderna som togs fram i handlingsplanerna 
innebar regionala insatser för att förbättra avfallshanteringen inom kommunerna. Några 
av åtgärderna blev till projekt som erhöll extern finansiering.

För att kunna följa upp målen i avfallsplanen togs en uppföljningsmodell fram. Model-
len importerade data direkt från Avfall Sveriges statistikdatabas, Avfall Web. Det innebar 
en mindre arbetsbörda för kommunerna. Resterande data hämtades från SCB och Natur-
vårdsverket. Kompletterande uppgifter som inte gick att få fram på annat sätt samlades 
in via en enkät från kommuner. I uppföljningsmodellen genererades direkt tabeller och 
diagram som kunde användas av GR och kommunerna vid presentation av resultaten. 
Modellen blev också presenterad på Avfall Sveriges temadag om statistik som ett gott 
exempel på hur man kan använda sig av databasen Avfall Web. 

På nästa sida redovisas i stora drag hur regionen ligger till inom de olika målen enligt 
avfallsplanen A2020, baserat på uppföljning 2018. 

Schematisk bild. Uppföljningsmodell A2020

Uppföljning av A2020
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Mål Utveckling
Bedöms målet 
nås till 2020?

Hushållsavfallsmängden 
per person som uppstår i 
regionen ska år 2020 vara 
lägre än år 2008.

Positiv Målet är nära att nås.

Andelen material som sam-
las in för materialåter- 
vinning ska öka och resul-
tera i en materialkvalitet 
som kan ersätta jungfruliga 
material.

Positiv Målet är nära att nås.

Mängden producent- 
ansvarsmaterial i det 
brännbara hushållsavfallet 
ska minst halveras.

Ingen förändring Det är inte möjligt att nå 
målet till 2020.
Planerade styrmedel och 
åtgärder räcker inte till. 

Minst 50 % av matavfallet 
tas omhand så att växtnä-
ringen utnyttjas. Allt sepa-
rat insamlat matavfall ska 
gå till biogasproduktion.

Positiv Målet är nära att nås.

Energikvalitet och exergi-
mängd ska öka per avfalls-
mängd.

Ej uppföljt Ej uppföljt

Mängden elektronikavfall 
respektive farligt avfall i det 
brännbara hushållsavfallet 
ska minst halveras.

Ingen förändring Det är inte möjligt att nå 
målet till 2020.
Planerade styrmedel och 
åtgärder räcker inte till. 

Energiåtgång, mängden 
fossilt CO2-utsläpp, NOx 
och partiklar per insamlad 
mängd hushållsavfall ska 
minska. Med avseende på 
CO2 ska minskningen i 
insamlingsledet vara minst 
30 %.

Positiv Målet är nära att nås.

Nedlagda deponier i regio-
nen ska inte medföra skada 
eller olägenhet för männ-
iskors hälsa eller miljön.

Positiv Målet är nära att nås  men 
varierar från kommun till 
kommun

Tabell. Bedömning av måluppfyllelse från A2020

Uppföljning av A2020
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Arbetsskador ska minska 
till minst samma nivå som 
riksgenomsnittet för sam- 
tliga branscher i Sverige.

Positiv Det är inte möjligt att nå 
målet till 2020.
Planerade styrmedel och 
åtgärder räcker inte till. 

Antalet olyckor inom  
avfallshanteringen med 
tredje person inblandad ska 
minst halveras.

Positiv Det är inte möjligt att nå 
målet till 2020. Planerade 
styrmedel och åtgärder 
räcker inte till.

Avfallshanteringen i  
regionen ska utföras med 
hög kvalitet i förhållande 
till kostnad.

Ingen förändring Målet kommer att nås före 
2020.
Beslutade styrmedel och 
åtgärder är tillräckliga.

Minst 90 % av hushållen 
ska vara nöjda med avfalls-
hanteringen.

Positiv Målet är nära att nås.

Utveckla och tillvarata ny 
kunskap för att bibehålla en 
modern avfallshantering.

Positiv Målet kommer att nås före 
2020.
Beslutade styrmedel och 
åtgärder är tillräckliga.

Rätt kompetens och jämn 
åldersfördelning.

Positiv Målet kommer att nås före 
2020.
Beslutade styrmedel och 
åtgärder är tillräckliga.

Planer för att klimat- 
anpassa tillståndspliktiga 
anläggningar ska vara klara 
år 2015.

Positiv Det är inte möjligt att nå 
målet till 2020.
Planerade styrmedel och 
åtgärder räcker inte till. 

Avfallshanteringen ska  
beaktas i alla skeden av 
samhällsplanerings- 
processen.

Positiv Målet är inte nära att nås.

Hög beredskap och  
kompetens för risk- och 
krishantering.

Positiv Målet är nära att nås.

Behandlings- och  
hanteringskapaciteten i 
avfallssystemen, inklusive 
förorenade massor ska vara 
säkrade.

Ingen förändring Det är inte möjligt att nå 
målet till 2020. Planerade 
styrmedel och åtgärder 
räcker inte till.

Uppföljning av A2020
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Antagande av avfallsplan Göteborgsregionen 
minskar avfallet - Avfallsplan för 13 kommuner till 
2030 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar 
avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030 

Sammanfattning 
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som 
består av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska 
innehålla mål för långsiktig planering av förebyggande och hantering av 
avfall inom kommunen. Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har 
gemensamt arbetet fram en avfallsplan, antagen av Göteborgsregionens 
kommunalförbund 3 april 2020, som respektive kommun har möjlighet 
att anta som sin egen. 

”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner 
till 2030” har tagits fram av arbetsgrupper med representation från alla 
Göteborgsregionens medlemskommuner. Från Tjörns kommun har 
tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-10, § 107 

Samverkan 
Regiongemensamt remisseminarium anordnades av Göteborgsregionen i 
juni 2019. 

Bilagor 
Göteborgsregionen minskar avfallet - Avfallsplan för 13 kommuner till 
2030 

 

378



 

  2 (3)    

2020-09-06 Dnr 2019/76-211 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Avfallsavdelningen 

Ärendet  
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som 
består av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska 
innehålla mål för långsiktig planering av förebyggande och hantering av 
avfall inom kommunen. Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har 
gemensamt arbetet fram en avfallsplan som respektive kommun har 
möjlighet att anta som sin egen. Genom en gemensam regional 
avfallsplan och samarbete för att uppnå målen i planen möjliggörs flera 
synergieffekter. Bland annat kring måluppfyllelse, kommunikation, 
projektutveckling och tydlighet gentemot regionens invånare som rör sig 
över kommungränserna. Avfallsområdet behöver liksom övriga samhället 
bidra till att minska klimatpåverkan. Detta är regionala utmaningar som 
med fördel hanteras i samverkan.  
”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner 
till 2030” har tagits fram av arbetsgrupper med representation från alla 
GR:s medlemskommuner och från ett antal olika kommunala 
förvaltningar. Från Tjörns kommun har tjänstepersoner från 
samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit.  
Den 3 april 2020 antogs ”Göteborgsregionen minskar avfallet – 
Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” av Göteborgsregionens 
förbundsstyrelse. I beslutet rekommenderar GR:s förbundsstyrelse 
medlemskommunerna att anta den regionala avfallsplanen som sin egen.   
Utformningen och omfattningen av en avfallsplan regleras i 
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner (NFS 
2017:2). I ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030” är det stort fokus på förebyggande och 
återanvändning i linje med nationella och internationella mål och 
visioner.  
Planen innehåller sex olika målområden:  

 Förebyggande 
 Återanvändning 
 Återvinning 
 Fysisk planering 
 Användarfokus 
 Nedskräpning 

 
I Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner tillkom 
under 2017 nya områden och vissa områden har fått en tydligare 
innebörd i föreskrifterna jämfört med tidigare. Dessa områden är 
avfallsförebyggande, ökad återanvändning, nedskräpning och 
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avfallshantering i samhällsplaneringen. För att uppnå målen i planen och 
framförallt inom de nya områdena är en samordning av kommunens 
förvaltningar och bolag nödvändig. Även i föreskrifterna lyft samverkan 
inom kommunen som en viktig framgångsfaktor för att uppnå målen i 
avfallsplanen som är hela kommunens gemensamma plan. 
Omfattningen av den nya regionala avfallsplanen medför att 
genomförandet av planen, i större utsträckning än tidigare behöver 
finansieras från både avfallstaxan och skattemedel. Göteborgsregionen 
kommer att samordna framtagning av regionala handlingsplaner för att 
uppfylla målen i avfallsplanen. Dessa handlingsplaner kommer därefter 
att implementeras, anpassas och fördjupas i respektive medlemskommun. 

Beslut om utställning och samråd av remissversion av 
”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner 
till 2030” togs 2019-04-10 av samhällsbyggnadsnämnden. Avfallsplanen 
skickades till samtliga förvaltningar och ställdes ut under perioden 2019-
05-01 – 2019-10-31. Ett regiongemensamt remisseminarium anordnades 
på GR i juni 2019.  

Inkomna synpunkter från samtliga GR:s medlemskommuner 
sammanställdes och hanterades av GR. Synpunkterna och hur de har 
hanterats i planen redovisas i en remissammanställning. Det nu 
föreliggande förslaget till regional avfallsplan är justerat efter inkomna 
synpunkter. 

Barnperspektivet 
Antagandet av avfallsplan förväntas ha positiv påverkan för barn. 

 

 

 

Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§247 
 
Antagande av avfallsplan Göteborgsregionen minskar avfallet - 
avfallsplan för 13 kommuner till 2030 
 
2019/76 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att anta avfallsplan Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030, med följande notering: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar att planen innehåller ett fel gällande placering av 
Heås återvinningscentral i Tjörns kommun (s.97). Tjörns kommun har inte för avsikt 
att utreda ändring i placering av återvinningscentralen, utan står fast vid tidigare 
beslut i frågan. 

 
Barnkonventionen 
Antagandet av avfallsplan förväntas ha positiv påverkan för barn eftersom det 
medför att avfall tas om hand på ett bra sätt i kommunen. 
 
Sammanfattning 
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av en 
avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål för långsiktig 
planering av förebyggande och hantering av avfall inom kommunen.  
 
Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetet fram en 
avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner 
till 2030, antagen av Göteborgsregionens kommunalförbund 3 april 2020, som 
respektive kommun har möjlighet att anta som sin egen. 
 
Avfallsplanen har tagits fram av arbetsgrupper med representation från alla 
Göteborgsregionens medlemskommuner. Från Tjörns kommun har tjänstepersoner 
från samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit.  
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-10, § 107 
 
Samverkan 
Regiongemensamt remisseminarium anordnades av Göteborgsregionen i juni 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Göteborgsregionen minskar avfallet - Avfallsplan för 13 kommuner till 2030 

Tjänsteutlåtande 2020-09-06 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 
 
Urban Möller (MP) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut med följande notering: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar att planen innehåller ett fel gällande placering av 
Heås återvinningscentral i Tjörns kommun (s.97). Tjörns kommun har inte för avsikt 
att utreda ändring i placering av återvinningscentralen, utan står fast vid tidigare 
beslut i frågan. 
 
Robert Matsson (C) tillstyrker Urban Möllers (MP) förslag till beslut.  

 
Beslutsgång 
Ordförande finner att Urban Möllers (MP) förslag väljs. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Miljöavdelningen 
Avfallsavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§226 

Antagande av avfallstaxa 

2019/431 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
upprättat förslag till Avfallstaxa, utan indexreglering av 
avgifterna i taxan. 

Barnkonventionen 
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns 
barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får 
konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till reviderad 
avfallstaxa. Detta då det tidigare förslaget – som 
kommunstyrelsen fattat beslut om i mars 2020 – saknat nödvändig 
reglering i vissa delar. Genom de föreslagna ändringarna kommer 
dessa brister att rättas till.  

Avfallsverksamheten fortsätter att uppvisa överskott. Någon 
uppräkning av avgifterna i taxan enligt index bör därför inte 
göras.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 214 den 15 oktober 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 176 den 10 juni 2020 
Kommunstyrelsen § 70 den 5 mars 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39 den 20 februari 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 336 den 4 december 2019 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-04 
Avfallstaxa  
Avfallstaxa - samhällsbyggnadsförvaltningen med 
gulmarkeringar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande den 30 januari 2020 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande den 3 juni 2020 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Martin Johansson (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§214 
 
Antagande av avfallstaxa 
 
2019/431 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till Avfallstaxa, utan indexreglering av 
avgifterna i taxan. 

Barnkonventionen 
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör 
barn. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till reviderad avfallstaxa. Detta då 
det tidigare förslaget – som kommunstyrelsen fattat beslut om i mars 2020 – saknat 
nödvändig reglering i vissa delar. Genom de föreslagna ändringarna kommer dessa 
brister att rättas till.  

Avfallsverksamheten fortsätter att uppvisa överskott. Någon uppräkning av 
avgifterna i taxan enligt index bör därför inte göras.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden § 176 den 10 juni 2020 
Kommunstyrelsen § 70 den 5 mars 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39 den 20 februari 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 336 den 4 december 2019 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-04 
Avfallstaxa  
Avfallstaxa - samhällsbyggnadsförvaltningen med gulmarkeringar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande den 30 januari 2020 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande den 3 juni 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
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Tjänsteutlåtande - Antagande av avfallstaxa  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till Avfallstaxa, 
utan indexreglering av avgifterna i taxan. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till reviderad 
avfallstaxa. Detta då det tidigare förslaget – som kommunstyrelsen fattat 
beslut om i mars 2020 – saknat nödvändig reglering i vissa delar. Genom 
de föreslagna ändringarna kommer dessa brister att rättas till.  

Avfallsverksamheten fortsätter att uppvisa överskott. Någon uppräkning 
av avgifterna i taxan enligt index bör därför inte göras.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden § 176 den 10 juni 2020 
Kommunstyrelsen § 70 den 5 mars 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39 den 20 februari 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 336 den 4 december 2019 

Bilagor 
Avfallstaxa  

Avfallstaxa - samhällsbyggnadsförvaltningen med gulmarkeringar 

Förvaltningens tjänsteutlåtande den 30 januari 2020 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande den 3 juni 2020 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har i mars 2020 beslutat föreslå kommunfullmäktige 
att anta det förslag till avfallstaxa som samhällsbyggnadsnämnden 
beslutat om i december 2019.   

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter uppmärksammat att det 
tidigare förslaget saknar reglering i vissa delar, bland annat avseende 
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möjligheten att ta ut avgifter för vissa av de tjänster som kommunen 
tillhandahåller.  

I bilagan ” Avfallstaxa - samhällsbyggnadsförvaltningen med 
gulmarkeringar” är alla förändringar kommenterade och markerade i gult 
för en lättare överblick. 

Avfallsverksamheten har under de senaste åren gjort planerade överskott 
då man har stundande investeringar och kostnader framöver som kommer 
att medföra ökade kostnader i form av bland annat kapitalkostnader. 

Även under innevarande år förväntas verksamheten göra ett överskott. 
Med anledning av det föreslår förvaltningen att man inte höjer taxan 
enligt avfallsindex.   

Ekonomiavdelningen och kommunledningskontoret har inget att erinra 
mot förslaget och föreslår därmed att kommunfullmäktige antar det nya 
förslaget till avfallstaxa. 

Barnperspektivet 
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista 
och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller 
på annat sätt berör barn. 

 

 

Evike Sandor 
Tf. kommunchef 
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Sida 1 (16) 
Avfallstaxa

1. Inledning  
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.  

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande 
av avfall som utförs genom kommunens försorg. 

Gällande bestämmelser för kommunens avfallshantering återfinns i Miljöbalken, 
Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i 
Tjörns kommuns lokala avfallsföreskrifter i renhållningsordningen. 
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Sida 2 (16) 
Avfallstaxa 

 

2. Avgifter vid hämtning av avfall 
Samtliga avgifter är inklusive moms.  

Årsavgift = fast grundavgift per hushåll + rörlig abonnemangsavgift + eventuella avgifter 
för tilläggstjänster. 

2.1 Fast grundavgift 
Tabell 1 Grundavgift för samtliga hushåll och verksamheter. 

Fastighet/verksamhet 
Grundavgift    

kr per år 
Småhus, villor, radhus och andra en- och tvåbostadshus för helårsboende eller fritidsboende, 
kr per hushåll.  
Om det finns flera bostäder på samma fastighet betalas en grundavgift för småhus och en 
grundavgift för lägenhet, enligt nedan, för varje ytterligare bostad med eget kök som finns på 
fastigheten. 1 264,00 kr 

Flerbostadshus, kr per lägenhet 750,00 kr 

Verksamhet, kr per verksamhet och hämtadress 631,00 kr 
Öar utan broförbindelse, med färjeförbindelse - småhus, villor, radhus och andra en- och 
tvåbostadshus, kr per hushåll 1 868,00 kr 

Öar utan broförbindelse, med färjeförbindelse - flerfamiljshus, kr per lägenhet 1 012,00 kr 
Öar utan bro eller färjeförbindelse - småhus, villor, radhus och andra en- och tvåbostadshus, 
kr per hushåll/bostad 1 264,00 kr 

Öar utan bro eller färjeförbindelse – flerfamiljshus, kr per lägenhet 750,00 kr 
 
  

391



 

 

 

Sida 3 (16) 
Avfallstaxa 

2.2 Villor och andra småhus med boende på fastland eller öar 
med broförbindelse 

Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl kan ses i Tabell 2. I avgiften ingår 
att kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall utgår 
tilläggsavgift enligt Tabell 10.   
Tabell 2 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl 

Storlek kärl/säck 

Antal 
hämtningar 

per år 
Rörlig avgift  

kr per år 
Hämtning av matavfall varje vecka sommartid* och varannan 
vecka resten av året    

140 liter eller 60 liter säck för matavfall 32 761,00 kr 

Hämtning av restavfall var fjärde vecka.     

140 liter för restavfall  13 685,00 kr 

190 liter kärl eller 210 liter säck för restavfall  13 989,00 kr 

240 liter för restavfall  13 1 374,00 kr 
Hämtning av restavfall varannan vecka och hämtning av matavfall 
som ovan.    

140 liter för restavfall  26 1 442,00 kr 

190 liter kärl eller 210 liter säck för restavfall  26 2 082,00 kr 

240 liter för restavfall  26 2 893,00 kr 
Hämtning av restavfall var fjärde vecka med förtätning 
sommartid** och matavfall hämtas som ovan    

140 liter för restavfall  16 976,00 kr 

190 liter kärl eller 210 liter säck för restavfall  16 1 409,00 kr 

240 liter för restavfall  16 1 958,00 kr 
* Kärl för restavfall hämtas varannan vecka året runt. Kärl för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med 
vecka 34 och varannan vecka resten av året.  
** Kärl för restavfall hämtas varannan vecka från och med vecka 23 till och med vecka 34 och var fjärde vecka resten av året.  Kärl 
för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med vecka 34 och varannan vecka resten av året.  
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Sida 4 (16) 
Avfallstaxa 

Småhus med gemensamhetslösning  
I Tabell 3 visas avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl. I tabellen visas 
även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. Antal behållare, hämtningsintervall 
och storlek bestäms av kommunens Avfallsavdelning. 
Avgiften anges per hushåll och år. Minst 3 stycken anslutna hushåll. 
Tabell 3 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl 

 
Grundavgift  

per år 
Rörlig avgift rest- och 

matavfall per år 
Total avgift per hushåll 

och år 

Gemensam avfallslösning 1 264,00 kr 1 165,00 kr 2 429,00 kr 
Gemensam avfallslösning inklusive 
kärlskåp eller dylikt 1 264,00 kr 2 165,00 kr 3 429,00 kr 

 
Hämtning av restavfall under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 
behållaren ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall utgår 
tilläggsavgift enligt Tabell 10.  
Tabell 4 Avgift för hämtning av restavfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

Storlek 
kärl/säck 

Antal hämtningar  
per år 

Grundavgift  
per år 

Rörlig avgift  
per år 

Total avgift  
per år 

140 liter 13 1 264,00 kr 1 096,00 kr 2 360,00 kr 

190/210 liter 13 1 264,00 kr  1 400,00 kr  2 664,00 kr 

240 liter 13 1 264,00 kr 1 785,00 kr 3 049,00 kr 

140 liter 16 1 264,00 kr 1 349,00 kr 2 613,00 kr 

190/210 liter 16 1 264,00 kr 1 820,00 kr 3 084,00 kr 

240 liter 16 
1 264,00 kr 

2 197,00 kr 3 461,00 kr 

140 liter 26 
1 264,00 kr 

1 853,00 kr 3 117,00 kr 

190/210 liter 26 
1 264,00 kr 

 2 493,00 kr  3 757,00 kr 

240 liter 26 
1 264,00 kr 

 3 304,00 kr  4 568,00 kr 
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2.3 Hushåll på öar utan broförbindelse 
Avgifter i tabellen nedan gäller fastigheter på öar som saknar broförbindelse, men har 
färjeförbindelse året runt. I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala 
årsavgiften. 
Tabell 5 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i säck 

Storlek säck 

Antal 
hämtningar 

per år 
Grundavgift 

per år 

 Rörlig avgift 
rest- och 

matavfall per 
år 

Total avgift    
per år 

Hämtning av restavfall var fjärde vecka och 
matavfall hämtas enligt tabell 2        

210 liter för restavfall och  
60 liter för matavfall 13 + 32 1 868,00 kr 1 750,00 kr             3 618,00 kr 
Hämtning av restavfall varannan vecka. Hämtning 
av matavfall varje vecka sommartid* och varannan 
vecka resten av året 

        

210 liter för restavfall och  
60 liter för matavfall 26 + 32 1 868,00 kr 2 843,00 kr 4 711,00 kr 
Hämtning av restavfall var fjärde vecka med 
förtätning sommartid** och matavfall hämtas som 
ovan 

       

210 liter för restavfall och  
60 liter för matavfall 16 + 32 1 868,00 kr 2 170,00 kr             4 038,00 kr 

* Säck för restavfall hämtas varannan vecka året runt. Säck för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med 
vecka 34 och varannan vecka resten av året.  
** Säck för restavfall hämtas varannan vecka från och med vecka 23 till och med vecka 34 och var fjärde vecka resten av året.  Säck 
för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med vecka 34 och varannan vecka resten av året. 
  
Hämtning av restavfall under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. 
Tabell 6 Avgift för hämtning av restavfall i säck, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

  
Storlek säck 

Antal hämtningar 
per år 

Grundavgift 
per år 

Rörlig avgift 
per år 

Total avgift 
per år 

210 liter 13 1 868,00 kr    1 400,00 kr  3 268,00 kr 

210 liter 26 1 868,00 kr    2 493,00 kr  4 261,00 kr 

210 liter 16 1 868,00 kr 1 820,00 kr 3 688,00 kr 
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2.4 Hushåll på öar utan bro- eller färjeförbindelse  
I avgiften ingår hämtning från gemensamma hämtningsplatser vid brygga, under 
perioden 1 maj till 30 september. Hämtning sker varannan vecka av restavfall och 
matavfall.  

I tabellen visas även grundavgift samt totala årsavgiften per hushåll.  
Tabell 7 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall från gemensam hämtningsplats vid brygga. 

Tjänst 

Grundavgift  
per hushåll 

och år 

Rörlig avgift rest- 
avfall per hushåll 

och år 

Total avgift 
per hushåll 

och år 

Hämtning av restavfall och matavfall från 
gemensam hämtningsplats 1 264,00 kr 1 556,00 kr 2 820,00 kr 
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2.5 Flerbostadshus och verksamheter 
Restavfall i kärl 
För matavfall, se Tabell 9. Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer. 
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall utgår tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 10.  
Tabell 8 Avgifter för hämtning av restavfall i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 190 liter 26 1 241,00 kr 

Kärl 190 liter 52 2 590,00 kr 

Kärl 240 liter 26 1 568,00 kr 

Kärl 240 liter 52 3 272,00 kr 

Kärl 370 liter 13 1 248,00 kr 
Kärl 370 liter 26 2 496,00 kr 

Kärl 370 liter 52 5 517,00 kr 

Kärl 370 liter 104 11 560,00 kr 

Kärl 370 liter 156 18 917,00 kr 

Kärl 660 liter 13 1 841,00 kr 

Kärl 660 liter 26 3 682,00 kr 

Kärl 660 liter 52 7 699,00 kr 

Kärl 660 liter 104 16 068,00 kr 
Kärl 660 liter 156 24 102,00 kr 
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Matavfall i kärl 
För restavfall se Tabell 8. Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer. 
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall utgår tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 10.   
Tabell 9 Avgifter för hämtning av matavfall i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 140 liter 32   891,00 kr 

Kärl 140 liter 52 1 448,00 kr 

Kärl 140 liter 104 2 895,00 kr 
Kärl 140 liter 156 4 343,00 kr 

2.6 Tilläggstjänster för hämtning av hushållsavfall i kärl och 
säck 

Tabell 10 Tilläggsavgifter för extra tömning, byte av kärl och för gångavstånd 

Tjänst 
Rörlig avgift per 

hämtning 
Extra tömning, per kärl/säck, inom 36 timmar,  
gäller inte öar utan broförbindelse 268,00 kr 
Extra tömning, per kärl/säck, inom 3 dygn,  
gäller för öar utan broförbindelse 268,00 kr 

Extra säck vid ordinarie eller budad tömning. 61,00 kr 

Avgift vid byte av hämtningsintervall 150,00 kr 
Tillägg för gångavstånd, kr per behållare och 
hämtning   

10-25 meter 79 kr 

26-40 meter 193 kr 
Beställning av ändring ska göras minst 14 dagar innan ändringen ska träda ikraft. 

2.7 Container 
Container används i exempelvis gästhamnar. 
Tabell 11A Container 8–10 kbm för restavfall 

Tjänst Avgift 
Abonnemang  
Abonnemang tömning var fjärde vecka, kr per år 27 896,00 kr 
Abonnemang tömning varannan vecka, kr per år 41 845,00 kr 
Abonnemang tömning varje vecka, kr per år 65 937,00 kr 
Transport  
Utsättning, kr per tillfälle  1 365,00 kr 
Hemtagning av container, kr per tillfälle 2 354,00 kr 
Hyra och transport vid tillfällig container  
Hyra per dag  20,00 kr 
Utsättning, kr per tillfälle 1 365,00 kr 
Tömning, kr per tillfälle 8 680,00 kr 
Hemtagning, kr per tillfälle 2 354,00 kr 
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Tabell 11B Container 5kbm för restavfall på öar utan broförbindelse  

Tjänst Avgift 
Abonnemang  
Abonnemang tömning var fjärde vecka, kr per år 13 948,00 kr 
Abonnemang tömning varannan vecka, kr per år 20 922,00 kr 
Abonnemang tömning varje vecka, kr per år 32 968,00 kr 
Transport  
Utsättning, kr per tillfälle 1 365,00 kr 
Hemtagning av container, kr per tillfälle 2 354,00 kr 

 

Tabell 12 Tilläggsavgift för container 

Tjänst Avgift 
Budad tömning container utöver ordinarie intervall 9 548,00 kr 

2.8 Felsorteringsavgift 
Om avfall inte är sorterat enligt kommunens anvisningar debiteras en avgift för 
felsortering. Om felsorteringen anses vara av betydelse för möjligheterna att behandla 
avfallet har kommunen rätt att hämta avfallet på annat sätt än normal hämtning och att 
debitera felsorteringsavgift. Om avfall är felsorterat vid två hämtningstillfällen inom tre 
månader debiteras felsorteringsavgift vid andra tillfället, samt vid efterföljande 
tillfällen. 
Tabell 13 Felsorteringsavgift per kärl, säck och container 

Typ av fastighet  
Avgift kr per behållare 

och tillfälle 

Felsortering vid småhus, fritidshus, 
flerbostadshus och verksamhet 268,00 kr 

2.9 Grovavfall 
Beställning av hämtning från fastigheten av grovavfall och trädgårdsavfall gäller enbart 
för fastlandet och för öar med fast vägförbindelse. Hämtning sker vid tomtgräns eller 
vid ordinarie hämtningsplats för mat- och restavfall. Mindre föremål och trädgårdsavfall 
ska vara paketerat eller buntat i kollin. Sammanlagt max 10 kollin, föremål eller buntar 
får lämnas per tillfälle. Vid hämtning enligt ordinarie avgift enligt tabellen nedan får ett 
kolli väga maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 m. Vid hämtning av större eller 
tyngre föremål debiteras avgift för dubbelbemanning. Avgift debiteras per 
hämtningstillfälle. Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas. 
Tabell 14 Avgift för grovavfall 

Tjänst Avgift 
Beställd hämtning vid fastighet av grovavfall, 
inklusive trädgårdsavfall, kr per hämtning 1 495,00 kr  
Tilläggsavgift vid hämtning med 
dubbelbemanning, utöver ordinarie avgift ovan   250,00 kr 

ÅVC-kort för företag, per inpassering 475,00 kr 

Nytt ÅVC-kort vid förlust, per ersättningskort 150,00 kr 
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2.10 Fastighetsnära insamling (FNI) för förpackningar och   
tidningar för småhus 

Tabell 15 Avgift för hämtning en gång per månad av sorterat återvinningsmaterial 

Tjänst Avgift 
kr per år 

Hämtning året runt av ÅV-säck samt glas och tidningar. 
Gäller fastland och öar med broförbindelse samt öar utan 
broförbindelse men med färjeförbindelse. Gäller inte öar 
utan varken bro- eller färjeförbindelse. 

863,00 kr 

 

399



 

 

 

Sida 11 (16) 
Avfallstaxa 

3. Avgifter för slam och fettavfall 
3.1 Ordinarie hämtning 
Ordinarie, schemalagd tömning samt efterkommande tömning då ordinarie tömning inte 
kunnat utföras på grund av väderlek, sjukdom eller liknande. Tömning av sluten tank 
beställs av fastighetsägaren enligt kommunens avfallsföreskrifter, se tillägg 3.2 tabell 17 
budad tömning eller jourtömning. 

I tömningsavgiften ingår slanglängd upp till och med 20 m.  
Tabell 16 Avgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare för WC- och/eller BDT-vatten, sluten tank eller 
minireningsverk enligt turlista (schema). 

Slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk Avgift per tömning 

≤ 1 m³ 1 333,00 kr 

1,1–2 m³ 1 582,00 kr 

2,1–3 m³ 1 877,00 kr 

3,1–6 m³ 2 653,00 kr 

6,1–9 m³ 3 443,00 kr 

9,1–12 m³ 4 219,00 kr 

12,1–15 m³  5 008,00 kr 

Fosforfällor 

Alla storlekar 1 799,00 kr 

Fettavskiljare 

Alla storlekar 1 476,00 kr 

 

3.2 Tilläggsavgifter 
Tabell 17 Tilläggsavgifter 

 Avgift per tömning 

Avgift per påbörjad 10 meter slang*   62,00 kr 

Tungt lock, 25–50 kg 129,00 kr 

Tungt lock, över 50 kg 518,00 kr 

Pris för tidsangivelse om tömning (inom ett 2 h intervall) 259,00 kr 

Bomkörning 388,00 kr 
Tillägg vid budad tömning, beställd extra tömning. Ordinarie avgift 
enligt Tabell 16 tillkommer.  

Inom 5 arbetsdagar 388,00 kr 

 Inom 10 arbetsdagar 194,00 kr 

Jourtömning** 2 458,00 kr 
*Om slanglängden överstiger 20 meter 
** Endast tillgänglig för fastland och för öar med broförbindelse 
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4. Allmänna bestämmelser gällande avfallstaxan  
4.1 Definitioner 
Fast grundavgift Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av 
återvinningscentral samt behandling av avfall som lämnas på centralen samt kostnader 
för kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och information. För hushåll på öar utan fast 
broförbindelse ingår även hämtning av grovavfall en gång per hushåll och år. 

Rörlig abonnemangsavgift Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och 
behandling av kärl- och säckavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av kundens val 
av behållarstorlek, hämtningsintervall m.m. 

Villahushåll är boende i småhus, enskild fastighet. Till denna kategori räknas samtliga 
fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende, se nedan. 

Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Verksamheter Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, 
hotell, båtklubbar m.m. som inte utgörs av boende. 

Budning Beställning vid varje enskild hämtning och avgift betalas per hämtning. 

Abonnemang Regelbunden hämtning med bestämt intervall. 

Kbm Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container. 

Tomtgräns Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns. I de fall tomtgräns inte är 
belägen vid farbar väg räknas tomtgräns till närmaste farbara väg, se 
renhållningsordningens bestämmelser om farbar väg. 

I övrigt gäller samma definitioner som i renhållningsordning för Tjörns kommun. 

4.2 Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell 
avfallshantering. Avgift gällande avfall skall erläggas till Tjörns kommun.  

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund 
av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller 
varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. 

Avgiftsskyldig ska snarast anmäla ändrade förhållanden till Tjörns kommun, kundtjänst 
för renhållning, exempelvis vid ägarbyte eller ändrad faktureringsadress. 

4.3 Avgiftsförändringar på grund av ändrade 
hämtningsförhållanden 

Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom 
försäljning av fastighet, ökning eller minskning av tjänster eller dylikt träder i kraft 
veckan efter det att anmälan har emottagits av kommunen, kundtjänst för renhållning. 
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Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre 
avgift, påförs den högre avgiften retroaktivt.  

4.4 Grundavgift 
Grundavgiften betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år, se Tabell 1. 
Grundavgiften för samtliga kundgrupper ska finansiera kostnader för planering, 
utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering.  

För hushåll i småhus eller flerbostadshus ingår dessutom följande tjänster i 
grundavgiften: 

 Tillgång till återvinningscentral 

 Samlare för farligt avfall 
 

För hushåll på Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Härön ingår även hämtning av grovsopor 
en gång per år vid kaj. 

Till lägenhet i flerbostadshus räknas alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt. Eller vid 
uthyrning av del av fastighet som redan debiteras en grundavgift.  

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel 
företag, skolor, föreningar och institutioner. Till verksamheter räknas även hushåll i 
speciella boenden, till exempel äldreboende och gruppboende. 

Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter där det uppstår hushållsavfall eller 
därmed jämförligt avfall. 

4.5 Abonnemang 
Samtliga fastigheter i Tjörns kommun ska ha insamling av restavfall och matavfall i 
separata behållare. Utsortering av matavfall är obligatorisk.  

Abonnemang för villa och fritidshus 

Hushåll i villa eller fritidshus kan välja mellan följande typer av abonnemang: 

 Källsortering, se avgifter för olika storlekar på kärl och hämtningsintervall 
i Tabell 2. Kommunen tillhandahåller två kärl; ett för matavfall och ett för 
restavfall. Papperspåsar att lägga matavfall i ingår i avgiften för 
abonnemanget och ska användas innan avfallet läggs i kärlet. 

 Hemkompostering, se avgifter för olika storlekar på kärl och 
hämtningsintervall i Tabell 4. Kommunen tillhandahåller ett kärl för 
restavfall. Kompostering ska anmälas enligt kommunens 
avfallsföreskrifter. 

För hushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis på grund av stora mängder 
blöjor, kan abonnemang tecknas med kombination av källsortering, enligt Tabell 2, 
tillsammans med ett extra kärl för enbart restavfall, med rörlig avgift enligt Tabell 4. 
För behållaren med enbart restavfall betalas då inte någon extra grundavgift.  
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Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter 
Flerbostadshus och verksamheter kan välja följande typer av abonnemang: 

 Källsortering med kombination av abonnemang för restavfall, se Tabell 8, 
och abonnemang för matavfall, se Tabell 9. Papperspåsar att lägga 
matavfall i ingår i avgiften för abonnemanget och ska användas innan 
avfallet läggs i kärlet. 

Slam från enskild avloppsanläggning 
Med schemalagd tömning avses beställd tömning som utförs under period på året som 
entreprenören och kommunen bestämt för aktuellt område. Entreprenören har rätt att 
utföra hämtning den vecka och veckodag som entreprenören bestämmer.  

Obligatorisk tömning utförs på fastighetsinnehavarens bekostnad och sker när 
abonnemang med schemalagd tömning saknas och ingen tömning har beställts under 
den senaste 12- respektive 24 månadersperioden, beroende på föreskrivet 
tömningsintervall enligt kommunens avfallsföreskrifter, eller enligt beslut av 
samhällsbyggnadsnämnden. 

4.6 Återvinningscentral 
På återvinningscentralen har vi ett inpasseringssystem med bommar. Alla personer över 
18 år som är folkbokförda på en fastighet och har sophämtningsabonnemang kan 
använda sitt körkort för att komma in och lämna sitt grovavfall gratis. Detta gäller även 
dig som bor i lägenhet eller bostadsrätt. Om det finns behov för fler personer per 
fastighet att komma in på återvinningscentralen kan man ansöka på Tjörns kommuns 
hemsida för ett ÅVC-kort per fastighet. 

Företagare behöver ett så kallat ÅVC-kort för att kunna registrera sitt besök. Man 
ansöker om ÅVC-kort på Tjörns Kommuns hemsida  

ÅVC-kortet är gratis men varje inpassering med fordon med en maxvikt om 3,5 ton 
samt en normal släpkärra kommer att debiteras enligt gällande taxa, se Tabell 14. Om 
du har mer avfall än så kan du komma flera gånger eller betala extra för överskjutande 
volym. 

4.7 Tilläggstjänster 
Extrahämtning 
Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på 
fastigheten kan detta hämtas som en extrahämtning mot ersättning, se Tabell 10.  

Extra hämtning av avfall i kärl beställs hos kommunen, kundtjänst för renhållning.  

Tillägg för gångavstånd  
Behållare vilka är placerade längre bort från tomtgräns än 10 meter kan hämtas mot 
tilläggsavgift enligt Tabell 10.  

Avstånd mellan behållare och hämtningsfordonets ordinarie angöringsplats vid 
tomtgräns får inte överstiga 40 meter.  
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Hämtning av grovavfall 
Beställning av hämtning från fastigheten av grovavfall gäller enbart för fastlandet och 
för öar med fast vägförbindelse. Hämtning sker vid tomtgräns eller vid ordinarie 
hämtningsplats för mat- och restavfall. Mindre föremål ska vara paketerat eller buntat i 
kollin. Sammanlagt max 10 kollin á 15 kg, föremål eller buntar får lämnas per tillfälle. 

4.8 Felsortering 
Vid felsortering kommer fastighetsägaren att aviseras och felet påpekas. Då har 
kommunen också rätt att ta ut felsorteringsavgift, se Tabell 13.  

4.9 Avgifter vid undantag enligt kommunens 
renhållningsordning 

Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens renhållningsordning. 

Gemensam avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning 

När två hushåll delar på en gemensam avfallsbehållare delar fastighetsinnehavarna på 
den rörliga abonnemangsavgiften, men varje hushåll betalar för fast grundavgift enligt 
taxa.  

Delad faktura ställs till varje fastighetsägare som avses i ansökan enligt kommunens 
avfallsföreskrifter.  

Vid gemensam avfallslösning där tre eller flera hushåll delar på ett eller flera kärl 
betalar varje hushåll avgift enligt Tabell 3.  

Hemkompostering och förlängt hämtningsintervall för restavfall 
Dispens från hämtning av matavfall medges endast om hemkomposteringen har blivit 
godkänd av kommunen. Hämtningsintervall som erbjuds framgår av Tabell 4. 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam 

Vid uppehåll i hämtning debiteras fast grundavgift men ej rörlig hämtnings- och 
behandlingsavgift.  

Hämtning av hushållsavfall i säck på fastland och öar med broförbindelse 

I undantagsfall kan fastighetsinnehavare medges att hämtning av avfall sker i säck 
istället för i kärl, enligt kommunens avfallsföreskrifter. Avgifter och hämtningsintervall 
visas i Tabell 5. 

Befrielse 

Vid befrielse från hämtning av restavfall och matavfall på grund av att avfallet 
omhändertas på den egna fastigheten ska fast grundavgift betalas.  

4.10 Speciella tjänster och undantag  
För hämtning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där 
förhållanden väsentligt avviker från vad som är normalt får kommunens 
samhällsbyggnadsnämnd besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för 
denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken.  
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Sida 16 (16) 
Avfallstaxa 

4.11 Indexreglering 
Avgifterna i denna taxa får regleras baserat på statistiska centralbyråns Avfallsindex 
A12:1MD för hushållsavfall. Basindex är indexnivån i november. Indexnivån avläses 1 
oktober för beräkning av nya avgifter som ska gälla från 1 januari nästkommande år.  

Avgifterna för slam får regleras baserat på Statistiska centralbyråns Avfallsindex A12:3 
MD. Basindex är indexnivån i januari. Indexnivån avläses 1 juni för beräkning av nya 
avgifter som ska gälla från 1 januari nästkommande år.  

Avgifterna får justeras årligen. 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. 
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1. Inledning  
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.  

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande 
av avfall som utförs genom kommunens försorg. 

Gällande bestämmelser för kommunens avfallshantering återfinns i Miljöbalken, 
Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i 
Tjörns kommuns lokala avfallsföreskrifter i renhållningsordningen. 
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2. Avgifter vid hämtning av avfall 
Samtliga avgifter är inklusive moms.  

Årsavgift = fast grundavgift per hushåll + rörlig abonnemangsavgift + eventuella avgifter 
för tilläggstjänster. 

2.1 Fast grundavgift 
Tabell 1 Grundavgift för samtliga hushåll och verksamheter. 

Fastighet/verksamhet 
Grundavgift    

kr per år 

Småhus, villor, radhus och andra en- och tvåbostadshus för helårsboende eller fritidsboende, 
kr per hushåll.  

Om det finns flera bostäder på samma fastighet betalas en grundavgift för småhus och en 
grundavgift för lägenhet, enligt nedan, för varje ytterligare bostad med eget kök som finns på 
fastigheten. 1 264,00 kr 

Flerbostadshus, kr per lägenhet 750,00 kr 

Verksamhet, kr per verksamhet och hämtadress 631,00 kr 

Öar utan broförbindelse, med färjeförbindelse - småhus, villor, radhus och andra en- och 
tvåbostadshus, kr per hushåll 1 868,00 kr 

Öar utan broförbindelse, med färjeförbindelse - flerfamiljshus, kr per lägenhet 1 012,00 kr 

Öar utan bro eller färjeförbindelse - småhus, villor, radhus och andra en- och tvåbostadshus, 
kr per hushåll/bostad 1 264,00 kr 

Öar utan bro eller färjeförbindelse – flerfamiljshus, kr per lägenhet 750,00 kr 

 

Kommentar [MK2]:  Flerfamiljshus på till exempel Risön 
som inte hade kunnats debiteras. 
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2.2 Villor och andra småhus med boende på fastland eller öar med 
broförbindelse 

Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl kan ses i Tabell 2. I avgiften ingår 
att kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall utgår 
tilläggsavgift enligt Tabell 10.   
Tabell 2 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl 

Storlek kärl/säck 

Antal 
hämtningar 

per år 
Rörlig avgift  

kr per år 

Hämtning av matavfall varje vecka sommartid* och varannan 
vecka resten av året    

140 liter eller 60 liter säck för matavfall 32 761,00 kr 

Hämtning av restavfall var fjärde vecka.     

140 liter för restavfall  13 685,00 kr 

190 liter kärl eller 210 liter säck för restavfall  13 989,00 kr 

240 liter för restavfall  13 1 374,00 kr 

Hämtning av restavfall varannan vecka och hämtning av matavfall 
som ovan.    

140 liter för restavfall  26 1 442,00 kr 

190 liter kärl eller 210 liter säck för restavfall  26 2 082,00 kr 

240 liter för restavfall  26 2 893,00 kr 

Hämtning av restavfall var fjärde vecka med förtätning 
sommartid** och matavfall hämtas som ovan    

140 liter för restavfall  16 976,00 kr 

190 liter kärl eller 210 liter säck för restavfall  16 1 409,00 kr 

240 liter för restavfall  16 1 958,00 kr 

* Kärl för restavfall hämtas varannan vecka året runt. Kärl för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med 
vecka 34 och varannan vecka resten av året.  

** Kärl för restavfall hämtas varannan vecka från och med vecka 23 till och med vecka 34 och var fjärde vecka resten av året.  Kärl 
för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med vecka 34 och varannan vecka resten av året.  
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Småhus med gemensamhetslösning.  

I Tabell 3 visas avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl. I tabellen visas 
även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. Antal behållare, 
hämtningsintervall och storlek bestäms av kommunens Avfallsavdelning. 
Avgiften anges per hushåll och år. Minst 3 stycken anslutna hushåll. 
Tabell 3 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl 

 
Grundavgift  

per år 
Rörlig avgift rest- och 

matavfall per år 
Total avgift per hushåll 

och år 

Gemensam avfallslösning 1 264,00 kr 1 165,00 kr 2 429,00 kr 

Gemensam avfallslösning inklusive 
kärlskåp eller dylikt 1 264,00 kr 2 165,00 kr 3 429,00 kr 

 

Hämtning av restavfall under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 
behållaren ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall utgår 
tilläggsavgift enligt Tabell 10.  
Tabell 4 Avgift för hämtning av restavfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

Storlek 
kärl/säck 

Antal hämtningar  
per år 

Grundavgift  
per år 

Rörlig avgift  
per år 

Total avgift  
per år 

140 liter 13 1 264,00 kr 1 096,00 kr 2 360,00 kr 

190/210 liter 13 1 264,00 kr  1 400,00 kr  2 664,00 kr 

240 liter 13 1 264,00 kr 1 785,00 kr 3 049,00 kr 

140 liter 16 1 264,00 kr 1 349,00 kr 2 613,00 kr 

190/210 liter 16 1 264,00 kr 1 820,00 kr 3 084,00 kr 

240 liter 16 1 264,00 kr 2 197,00 kr 3 461,00 kr 

140 liter 26 1 264,00 kr 1 853,00 kr 3 117,00 kr 

190/210 liter 26 1 264,00 kr  2 493,00 kr  3 757,00 kr 

240 liter 26 1 264,00 kr  3 304,00 kr  4 568,00 kr 

 

Kommentar [MK3]:  Endast kärl var omnämnt men detta 
gäller även säckar. 

Kommentar [MK4]:  210 liter (säck) fanns inte med. 

Kommentar [MK5]:  Månadshämtning med förtätning på 
sommaren fanns inte med och detta gäller framför allt 
fritidshus. 1577 anläggningar måste byta abonnemang om 
det inte tas med. 

411



5 

2.3 Hushåll på öar utan broförbindelse 
Avgifter i tabellen nedan gäller fastigheter på öar som saknar broförbindelse, men har 
färjeförbindelse året runt. I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala 
årsavgiften. 
Tabell 5 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i säck 

Storlek säck 

Antal 
hämtningar 

per år 
Grundavgift 

per år 

 Rörlig avgift 
rest- och 

matavfall per 
år 

Total avgift    
per år 

Hämtning av restavfall var fjärde vecka och 
matavfall hämtas enligt tabell 2        

210 liter för restavfall och  
60 liter för matavfall 13 + 32 1 868,00 kr 1 750,00 kr             3 618,00 kr 

Hämtning av restavfall varannan vecka. Hämtning 
av matavfall varje vecka sommartid* och varannan 
vecka resten av året 

        

210 liter för restavfall och  
60 liter för matavfall 26 + 32 1 868,00 kr 2 843,00 kr 4 711,00 kr 

Hämtning av restavfall var fjärde vecka med 
förtätning sommartid** och matavfall hämtas som 
ovan 

       

210 liter för restavfall och  
60 liter för matavfall 16 + 32 1 868,00 kr 2 170,00 kr             4 038,00 kr 

* Säck för restavfall hämtas varannan vecka året runt. Säck för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med 
vecka 34 och varannan vecka resten av året.  

** Säck för restavfall hämtas varannan vecka från och med vecka 23 till och med vecka 34 och var fjärde vecka resten av året.  Säck 
för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med vecka 34 och varannan vecka resten av året. 

  

Hämtning av restavfall under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. 
Tabell 6 Avgift för hämtning av restavfall i säck, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

  

Storlek säck 
Antal hämtningar 

per år 
Grundavgift 

per år 
Rörlig avgift 

per år 
Total avgift 

per år 

210 liter 13 1 868,00 kr    1 400,00 kr  3 268,00 kr 

210 liter 26 1 868,00 kr    2 493,00 kr  4 261,00 kr 

210 liter 16 1 868,00 kr 1 820,00 kr 3 688,00 kr 
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2.4 Hushåll på öar utan bro- eller färjeförbindelse  
I avgiften ingår hämtning från gemensamma hämtningsplatser vid brygga, under 
perioden 1 maj till 30 september. Hämtning sker varannan vecka av restavfall och 
matavfall.  

I tabellen visas även grundavgift samt totala årsavgiften per hushåll.  
Tabell 7 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall från gemensam hämtningsplats vid brygga. 

Tjänst 

Grundavgift  
per hushåll 

och år 

Rörlig avgift rest- 
avfall per hushåll 

och år 

Total avgift 
per hushåll 

och år 

Hämtning av restavfall och matavfall från 
gemensam hämtningsplats 1 264,00 kr 1 556,00 kr 2 820,00 kr 

Kommentar [MK6]:  Konsekvensen är att boende på 
Hättan och Risön måste ansöka om hemkompostering om 
tillägget inte godkänns. 
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2.5 Flerbostadshus och verksamheter 
Restavfall i kärl 

För matavfall, se Tabell 9. Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer. 
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall utgår tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 10.  
Tabell 8 Avgifter för hämtning av restavfall i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 190 liter 26 1 241,00 kr 

Kärl 190 liter 52 2 590,00 kr 

Kärl 240 liter 26 1 568,00 kr 

Kärl 240 liter 52 3 272,00 kr 

Kärl 370 liter 13 1 248,00 kr 

Kärl 370 liter 26 2 496,00 kr 

Kärl 370 liter 52 5 517,00 kr 

Kärl 370 liter 104 11 560,00 kr 

Kärl 370 liter 156 18 917,00 kr 

Kärl 660 liter 13 1 841,00 kr 

Kärl 660 liter 26 3 682,00 kr 

Kärl 660 liter 52 7 699,00 kr 

Kärl 660 liter 104 16 068,00 kr 

Kärl 660 liter 156 24 102,00 kr 

Kommentar [MK7]:  Abonnemanget finns idag och vi ser 
ett ökat framtida behov. Kommer att användas på framtida 
gemensamhetsanläggningar. 

Kommentar [MK8]:  Abonnemanget finns idag och vi ser 
ett ökat framtida behov. Kommer att användas på framtida 
gemensamhetsanläggningar. 

 

414



8 

 

Matavfall i kärl 

För restavfall se Tabell 8. Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer. 
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall utgår tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 10.   
Tabell 9 Avgifter för hämtning av matavfall i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 140 liter 32   891,00 kr 

Kärl 140 liter 52 1 448,00 kr 

Kärl 140 liter 104 2 895,00 kr 

Kärl 140 liter 156 4 343,00 kr 

2.6 Tilläggstjänster för hämtning av hushållsavfall i kärl och säck 
Tabell 10 Tilläggsavgifter för extra tömning, byte av kärl och för gångavstånd 

Tjänst 
Rörlig avgift per 

hämtning 

Extra tömning, per kärl/säck, inom 36 timmar,  
gäller inte öar utan broförbindelse 268,00 kr 

Extra tömning, per kärl/säck, inom 3 dygn,  
gäller för öar utan broförbindelse 268,00 kr 

Extra säck vid ordinarie eller budad tömning. 61,00 kr 

Avgift vid byte av hämtningsintervall 150,00 kr 

Tillägg för gångavstånd, kr per behållare och 
hämtning   

10-25 meter 79 kr 

26-40 meter 193 kr 

Beställning av ändring ska göras minst 14 dagar innan ändringen ska träda ikraft. 

Kommentar [MK9]:  Förtydligande att även säck är med. 

Kommentar [MK10]:  Förtydligande att även säck är med. 

Kommentar [MK11]:  Förtydligande att även säck är med. 
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2.7 Container 
Container används i exempelvis gästhamnar. 
Tabell 11A Container 8–10 kbm för restavfall 

Tjänst Avgift 

Abonnemang  

Abonnemang tömning var fjärde vecka, kr per år 27 896,00 kr 

Abonnemang tömning varannan vecka, kr per år 41 845,00 kr 

Abonnemang tömning varje vecka, kr per år 65 937,00 kr 

Transport  

Utsättning, kr per tillfälle  1 365,00 kr 

Hemtagning av container, kr per tillfälle 2 354,00 kr 

Hyra och transport vid tillfällig container  

Hyra per dag  20,00 kr 

Utsättning, kr per tillfälle 1 365,00 kr 

Tömning, kr per tillfälle 8 680,00 kr 

Hemtagning, kr per tillfälle 2 354,00 kr 

Tabell 11B Container 5kbm för restavfall på öar utan broförbindelse  

Tjänst Avgift 

Abonnemang  

Abonnemang tömning var fjärde vecka, kr per år 13 948,00 kr 

Abonnemang tömning varannan vecka, kr per år 20 922,00 kr 

Abonnemang tömning varje vecka, kr per år 32 968,00 kr 

Transport  

Utsättning, kr per tillfälle 1 365,00 kr 

Hemtagning av container, kr per tillfälle 2 354,00 kr 

Tabell 12 Tilläggsavgift för container 

Tjänst Avgift 

Budad tömning container utöver ordinarie intervall 9 548,00 kr 

Kommentar [MK12]:  Ska bara användas på öar utan 
broförbindelse då 5 kbm container är lättare att hantera på 
såväl båt som ö. Kan också användas på nya gemensamma 
hämtställen på öarna. 
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2.8 Felsorteringsavgift 
Om avfall inte är sorterat enligt kommunens anvisningar debiteras en avgift för 
felsortering. Om felsorteringen anses vara av betydelse för möjligheterna att behandla 
avfallet har kommunen rätt att hämta avfallet på annat sätt än normal hämtning och att 
debitera felsorteringsavgift. Om avfall är felsorterat vid två hämtningstillfällen inom tre 
månader debiteras felsorteringsavgift vid andra tillfället, samt vid efterföljande 
tillfällen. 
Tabell 13 Felsorteringsavgift per kärl, säck och container 

Typ av fastighet  
Avgift kr per behållare 

och tillfälle 

Felsortering vid småhus, fritidshus, 
flerbostadshus och verksamhet 268,00 kr 

2.9 Grovavfall 
Beställning av hämtning från fastigheten av grovavfall och trädgårdsavfall gäller enbart 
för fastlandet och för öar med fast vägförbindelse. Hämtning sker vid tomtgräns eller 
vid ordinarie hämtningsplats för mat- och restavfall. Mindre föremål och trädgårdsavfall 
ska vara paketerat eller buntat i kollin. Sammanlagt max 10 kollin, föremål eller buntar 
får lämnas per tillfälle. Vid hämtning enligt ordinarie avgift enligt tabellen nedan får ett 
kolli väga maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 m. Vid hämtning av större eller 
tyngre föremål debiteras avgift för dubbelbemanning. Avgift debiteras per 
hämtningstillfälle. Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas. 
Tabell 14 Avgift för grovavfall 

Tjänst Avgift 

Beställd hämtning vid fastighet av grovavfall, 
inklusive trädgårdsavfall, kr per hämtning 1 495,00 kr  

Tilläggsavgift vid hämtning med 
dubbelbemanning, utöver ordinarie avgift ovan   250,00 kr 

ÅVC-kort för företag, per inpassering 475,00 kr 

Nytt ÅVC-kort vid förlust, per ersättningskort 150,00 kr 

 

 

 

Kommentar [MK13]:  Förtydligande då det bara var 
omnämnt kärl tidigare. 

Kommentar [MK14]:  Vi har tidigare haft en kostnad för 
förlorat kort mot kund och vill fortsätta ha det då korten och 
hanteringen runt det är kostsamt. 
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2.10 Fastighetsnära insamling (FNI) för förpackningar och tidningar för 
småhus 

Tabell 15 Avgift för hämtning en gång per månad av sorterat återvinningsmaterial 

Tjänst Avgift 
kr per år 

Hämtning året runt av ÅV-säck samt glas och tidningar. 
Gäller fastland och öar med broförbindelse samt öar utan 
broförbindelse men med färjeförbindelse. Gäller inte öar 
utan varken bro- eller färjeförbindelse. 

863,00 kr 
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3. Avgifter för slam och fettavfall 
3.1 Ordinarie hämtning 
Ordinarie, schemalagd tömning. Fastighetsinnehavare som inte beställer tömning så ofta 
som krävs enligt kommunens avfallsföreskrifter. Tömning av sluten tank beställs av 
fastighetsägaren enligt kommunens avfallsföreskrifter, se tillägg 3.2 tabell 17 budad 
tömning eller jourtömning. 

I tömningsavgiften ingår slanglängd upp till och med 20 m.  

Tabell 16 Avgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare för WC- och/eller BDT-
vatten, sluten tank eller minireningsverk enligt turlista (schema). 

Slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk Avgift per tömning 

≤ 1 m³ 1 333,00 kr 

1,1–2 m³ 1 582,00 kr 

2,1–3 m³ 1 877,00 kr 

3,1–6 m³ 2 653,00 kr 

6,1–9 m³ 3 443,00 kr 

9,1–12 m³ 4 219,00 kr 

12,1–15 m³  5 008,00 kr 

Fosforfällor 

Alla storlekar 1 799,00 kr 

Fettavskiljare 

Alla storlekar 1 476,00 kr 

 

Kommentar [MK15]:  Förtydligande kopplat till de nya 
avfallsföreskrifterna. 

Kommentar [MK16]:  Enhetligt i hela dokumentet. 
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3.2 Tilläggsavgifter 
Tabell 17 Tilläggsavgifter 

 Avgift per tömning 

Avgift per påbörjad 10 meter slang*   62,00 kr 

Tungt lock, 25–50 kg 129,00 kr 

Tungt lock, över 50 kg 518,00 kr 

Pris för tidsangivelse om tömning (inom ett 2 h intervall) 259,00 kr 

Bomkörning 388,00 kr 

Tillägg vid budad tömning, beställd extra tömning. Ordinarie avgift 
enligt Tabell 16 tillkommer.  

Inom 5 arbetsdagar 388,00 kr 

 Inom 10 arbetsdagar 194,00 kr 

Jourtömning** 2 458,00 kr 

*Om slanglängden överstiger 20 meter 

** Endast tillgänglig för fastland och för öar med broförbindelse 

 

 

Kommentar [MK17]:  50 kg för att tidigare hade vi ingen 
taxa för intervallet 49-50 kg. 

Kommentar [MK18]:  Tillägg enligt önskemål från 
kunder. 
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4. Allmänna bestämmelser gällande avfallstaxan  
4.1 Definitioner 
Fast grundavgift Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av 
återvinningscentral samt behandling av avfall som lämnas på centralen samt kostnader 
för kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och information. För hushåll på öar utan fast 
broförbindelse ingår även hämtning av grovavfall en gång per hushåll och år. 

Rörlig abonnemangsavgift Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och 
behandling av kärl- och säckavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av kundens val 
av behållarstorlek, hämtningsintervall m.m. 

Villahushåll är boende i småhus, enskild fastighet. Till denna kategori räknas samtliga 
fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende, se nedan. 

Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Verksamheter Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, 
hotell, båtklubbar m m som inte utgörs av boende. 

Budning Beställning vid varje enskild hämtning och avgift betalas per hämtning. 

Abonnemang Regelbunden hämtning med bestämt intervall. 

Kbm Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container. 

Tomtgräns Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns. I de fall tomtgräns ej är 
belägen vid farbar väg räknas tomtgräns till närmaste farbara väg, se 
renhållningsordningens bestämmelser om farbar väg. 

I övrigt gäller samma definitioner som i renhållningsordning för Tjörns kommun. 

4.2 Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell 
avfallshantering. Avgift gällande avfall skall erläggas till Tjörns kommun.  

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund 
av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller 
varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. 

Avgiftsskyldig ska snarast anmäla ändrade förhållanden till Tjörns kommun, kundtjänst 
för renhållning, exempelvis vid ägarbyte eller ändrad faktureringsadress. 

 
 

4.3 Avgiftsförändringar på grund av ändrade hämtningsförhållanden 
Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom 
försäljning av fastighet, ökning eller minskning av tjänster eller dylikt träder i kraft 
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veckan efter det att anmälan har emottagits av kommunen, kundtjänst för renhållning. 
Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre 
avgift, påförs den högre avgiften retroaktivt.  

4.4 Grundavgift 
Grundavgiften betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år, se Tabell 1. 
Grundavgiften för samtliga kundgrupper ska finansiera kostnader för planering, 
utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering.  

För hushåll i småhus eller flerbostadshus ingår dessutom följande tjänster i 
grundavgiften: 

 Tillgång till återvinningscentral1 

 Samlare för farligt avfall 
För hushåll som bor på Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Härön ingår även hämtning av 
grovsopor en gång per år vid kaj. 

Till lägenhet i flerbostadshus räknas alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt. Eller vid 
uthyrning av del av fastighet som redan debiteras en grundavgift.  

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel 
företag, skolor, föreningar och institutioner. Till verksamheter räknas även hushåll i 
speciella boenden, till exempel äldreboende och gruppboende. 

Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter där det uppstår hushållsavfall eller 
därmed jämförligt avfall. 

 
1  Vid återvinningscentral får hushåll lämna grov-, el-, farligt avfall och trädgårdsavfall utan extra avgift.  
3  Grovavfall är skrymmande avfall från hushållen som på grund av storlek eller vikt inte kan lämnas i kärl 
eller säck för restavfall. 
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4.5 Abonnemang 
Samtliga fastigheter i Tjörns kommun ska ha insamling av restavfall och matavfall i 
separata behållare. Utsortering av matavfall är obligatorisk.  

Abonnemang för villa och fritidshus 

Hushåll i villa eller fritidshus kan välja mellan följande typer av abonnemang: 

 Källsortering, se avgifter för olika storlekar på kärl och hämtningsintervall 
i Tabell 2. Kommunen tillhandahåller två kärl; ett för matavfall och ett för 
restavfall. Papperspåsar att lägga matavfall i ingår i avgiften för 
abonnemanget och ska användas innan avfallet läggs i kärlet. 

 Hemkompostering, se avgifter för olika storlekar på kärl och 
hämtningsintervall i Tabell 4. Kommunen tillhandahåller ett kärl för 
restavfall. Kompostering ska anmälas enligt kommunens 
avfallsföreskrifter. 

För hushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis på grund av stora mängder 
blöjor, kan abonnemang tecknas med kombination av källsortering, enligt Tabell 2, 
tillsammans med ett extra kärl för enbart restavfall, med rörlig avgift enligt Tabell 4. 
För behållaren med enbart restavfall betalas då inte någon extra grundavgift.  

Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter 

Flerbostadshus och verksamheter kan välja följande typer av abonnemang: 

 Källsortering med kombination av abonnemang för restavfall, se Tabell 8, 
och abonnemang för matavfall, se Tabell 9. Papperspåsar att lägga 
matavfall i ingår i avgiften för abonnemanget och ska användas innan 
avfallet läggs i kärlet. 

Slam från enskild avloppsanläggning 

Med schemalagd tömning avses beställd tömning som utförs under period på året som 
entreprenören och kommunen bestämt för aktuellt område. Entreprenören har rätt att 
utföra hämtning den vecka och veckodag som entreprenören bestämmer.  

Obligatorisk tömning utförs på fastighetsinnehavarens bekostnad och sker när 
abonnemang med schemalagd tömning saknas och ingen tömning har beställts under 
den senaste 12- respektive 24 månaders perioden, beroende på föreskrivet 
tömningsintervall enligt kommunens avfallsföreskrifter, eller enligt beslut av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

4.6 Återvinningscentral 
På återvinningscentralen har vi ett inpasseringssystem med bommar. Alla personer över 
18 år som är folkbokförda på en fastighet och har sophämtningsabonnemang kan 
använda sitt körkort för att komma in och lämna sitt grovavfall gratis.  Detta gäller även 
dig som bor i lägenhet eller bostadsrätt. Om det finns behov för fler personer per 
fastighet att komma in på återvinningscentralen kan man ansöka på Tjörns Kommuns 
hemsida för ett ÅVC-kort per fastighet. 
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Företagare behöver ett så kallat ÅVC-kort för att kunna registrera sitt besök. Man 
ansöker om ÅVC-kort på Tjörns Kommuns hemsida  

ÅVC-kortet är gratis men varje inpassering med fordon med en maxvikt om 3,5 ton 
samt en normal släpkärra kommer att debiteras enligt gällande taxa, se Tabell 14. Om 
du har mer avfall än så kan du komma flera gånger eller betala extra för överskjutande 
volym. 

4.7 Tilläggstjänster 
Extrahämtning 

Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på 
fastigheten kan detta hämtas som en extrahämtning mot ersättning, se Tabell 10.  

Extra hämtning av avfall i kärl beställs hos kommunen, kundtjänst för renhållning.  

Tillägg för gångavstånd  

Behållare vilka är placerade längre bort från tomtgräns än 10 meter kan hämtas mot 
tilläggsavgift enligt Tabell 10.  

Avstånd mellan behållare och hämtningsfordonets ordinarie angöringsplats vid 
tomtgräns får inte överstiga 40 meter.  

Hämtning av grovavfall 

Beställning av hämtning från fastigheten av grovavfall gäller enbart för fastlandet och 
för öar med fast vägförbindelse. Hämtning sker vid tomtgräns eller vid ordinarie 
hämtningsplats för mat- och restavfall. Mindre föremål ska vara paketerat eller buntat i 
kollin. Sammanlagt max 10 kollin á 15 kg, föremål eller buntar får lämnas per tillfälle. 

4.8 Felsortering 
Vid felsortering kommer fastighetsägaren att aviseras och felet påpekas. Då har 
kommunen också rätt att ta ut felsorteringsavgift, se Tabell 13.  

4.9 Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning 
Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens renhållningsordning. 

Gemensam avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning 

När två hushåll delar på en gemensam avfallsbehållare delar fastighetsinnehavarna på 
den rörliga abonnemangsavgiften, men varje hushåll betalar för fast grundavgift enligt 
taxa.  

Delad faktura ställs till varje fastighetsägare som avses i ansökan enligt kommunens 
avfallsföreskrifter.  

Vid gemensam avfallslösning där tre eller flera hushåll delar på ett eller flera kärl 
betalar varje hushåll avgift enligt Tabell 3.  
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Hemkompostering och förlängt hämtningsintervall för restavfall 

Dispens från hämtning av matavfall medges endast om hemkomposteringen har blivit 
godkänd av miljöavdelningen. Hämtningsintervall som erbjuds framgår av Tabell 4. 
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam 

Vid uppehåll i hämtning debiteras fast grundavgift men ej rörlig hämtnings- och 
behandlingsavgift.  

 
Hämtning av hushållsavfall i säck på fastland och öar med broförbindelse 

I undantagsfall kan fastighetsinnehavare medges att hämtning av avfall sker i säck 
istället för i kärl, enligt kommunens avfallsföreskrifter. Avgifter och hämtningsintervall 
visas i Tabell 5. 

Befrielse 

Vid befrielse från hämtning av restavfall och matavfall på grund av att avfallet 
omhändertas på den egna fastigheten ska fast grundavgift betalas.  

4.10 Speciella tjänster och undantag  
För hämtning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där 
förhållanden väsentligt avviker från vad som är normalt får Kommunstyrelsens Miljö- 
och Samhällsbyggnadsutskott besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för 
denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken.  

4.11 Indexreglering 
Avgifterna i denna taxa får regleras baserat på statistiska centralbyråns Avfallsindex 
A12:1MD för hushållsavfall. Basindex är indexnivån i november. Indexnivån avläses 1 
oktober för beräkning av nya avgifter som ska gälla från 1 januari nästkommande år.  

Avgifterna för slam får regleras baserat på Statistiska centralbyråns Avfallsindex A12:3 
MD. Basindex är indexnivån i januari. Indexnivån avläses 1 juni för beräkning av nya 
avgifter som ska gälla från 1 januari nästkommande år.  

Avgifterna får justeras årligen. Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift 
inklusive moms. Nya avgifter fastställs av kommunens Avfallsavdelning. 

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.
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TU - Antagande av avfallstaxa 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Avfallstaxa 2020 utan att 
indexreglera avgifterna för år 2020. 

Sammanfattning 
Avfallskollektivet har under de senaste åren gjort planerade överskott då 
man har stundande investeringar och kostnader framöver som kommer att 
medföra ökade kostnader i form av bland annat kapitalkostnader. 

Även under 2019 förväntas avfallskollektivet göra ett överskott. Med 
anledning av det föreslår förvaltningen att man inte höjer taxan enligt 
avfallsindex 2020 samt att man genomför miljöstyrning genom mindre 
kostnad för mindre kärl och tömning, högre kostnad för de med hög 
tömningsfrekvens samt främjande av gemensam tömning. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 336 den 4 december 2019. 

Bilagor 
Avfallstaxa 2020, 
Tjänsteutlåtande den 30 september 2019. 

Barnperspektivet 
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista 
och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller 
på annat sätt berör barn. 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef
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Komplettering Avfallstaxa 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna 
föreslagna kompletteringar av Avfallstaxan. 

Sammanfattning 
Avfallsavdelningen har själva upptäckt att uppgifter saknas i den 
godkända Avfallstaxan. Därför har Avfallsavdelningen nu föreslagit 
kompletteringar av denna. Kompletteringarna gäller bland annat 
abonnemang som framför allt fritidsboende utnyttjar; totalt drygt 1500 
anläggningar samt förtydligande om att det förutom kärl, används säck 
för insamling hos vissa abonnenter.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04, § 336 

Bilagor 
Avfallstaxa – Kompletterad 200603 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Taxedokumentet är grunden för att vi ska kunna debitera kund för våra 
tjänster och de tjänster som inte finns med taxan kan inte debiteras kund. 
För att få ett så komplett taxedokument som möjligt har 
avfallsavdelningen själva upptäckt behov av tillägg.  

Utan föreslagna kompletteringar finns i nuläget 1577 anläggningar, där 
en majoritet är fritidsboende, som inte kan debiteras, alternativt tvingas 
ändra sitt abonnemang med ett stort merarbete för avdelningen som följd 
samt risk för ett stort missnöje också från kunderna.  

Abonnemang för flerfamiljshus på Risön saknades tidigare och föreslås 
nu införas.  
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Vi ser ett behov av 5 kbm containrar på öarna då de tar mindre plats samt 
att det under tider utöver högsäsong stämmer bättre med behovet.  

En avgift för borttappat ÅVC-kort fanns tidigare, och föreslås återinföras 
för att minska avdelningens utgifter för inköp och administrering av kort.  

De abonnenter som har säck snarare än kärl föreslås tas med i taxan. 

Vid tömning av sluten tank har vi ett förtydligande som är kopplat till de 
nya avfallsföreskrifterna. 

I bilagan ”Avfallstaxa – Kompletterad 200603” är alla förändringar 
kommenterade och markerade i gult för en lättare överblick.  

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

Konsekvens 
Om kompletteringarna inte godkänns så innebär det en kraftigt minskad 
intäkt för verksamheten då verksamheten inte kan ta betalt av drygt 1500 
kunder. Då det skulle vara en orättvisa i att några i taxekollektivet får 
sina tjänster utförda gratis så måste verksamheten tvinga in något annat 
abonnemang till dessa. Detta är ett resurskrävande arbete som dessutom 
troligen skulle skapa stort missnöje. 

 

 

Marie Louise Bergqvist 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§176 
 
Komplettering av avfallstaxa 
 
2019/157 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna Avfallstaxa 
2020 med föreslagna kompletteringar.  

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens avfallsavdelning har noterat att uppgifter saknas i 
den godkända Avfallstaxan. Därför har avfallsavdelningen nu föreslagit 
kompletteringar av denna. Kompletteringarna gäller bland annat abonnemang som 
framför allt fritidsboende utnyttjar; totalt drygt 1500 anläggningar samt 
förtydligande om att det förutom kärl, används säck för insamling hos vissa 
abonnenter.  
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20, § 39 
Kommunstyrelsen 2020-03-05, § 70 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04, § 336 
 
Beslutsunderlag 
Avfallstaxa - Kompletterad 200603 

Tjänsteutlåtande 2020-06-03 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska godkänna Avfallstaxa 
2020 med föreslagna kompletteringar.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§336 
 
Avfallstaxa 
 
2019/157 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag 
till Avfallstaxa 2020 utan att indexreglera avgifterna för år 2020. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Avfallskollektivet har under de senaste åren gjort planerade överskott då man har 
stundande investeringar och kostnader framöver som kommer att medföra ökade 
kostnader i form av bland annat kapitalkostnader. 

Även under 2019 förväntas avfallskollektivet göra ett överskott inom 
avfallskollektivet därav föreslår förvaltningen att man inte höjer taxan enligt 
avfallsindex 2020 samt främjar de taxor med minst antal tömningar och minsta 
kärlstorlek. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2019-09-30 
Avfallstaxa 2020 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 15:03 och återupptas kl. 15:06. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S), Björn Möller (-) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§228 

Nytt verksamhetsområde: spillvattenavlopp för 
fastigheter i Ängeviken 

2020/254 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
nytt verksamhetsområde för spillvattenavlopp i Ängeviken enligt 
karta över verksamhetsområde (bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) och 
förteckning av omfattade fastigheter (bilaga 2 till 
tjänsteutlåtandet).  

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun arbetar för att överta ansvaret för VA-
försörjningen från ett antal samfällighetsföreningar som ett led i 
fullgörandet av kommunens skyldighet enligt lag om allmänna 
vattentjänster.  

Det aktuella beslutet gäller övertagande av Ängevikens 
samfällighetsförenings spillvattenavloppsanläggning och 
tillhörande ledningar enligt bilaga 1 och 2.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 216 den 15 oktober 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 210 den 26 augusti 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07 
Karta över verksamhetsområde, bilaga 1 
Förteckning över fastigheter som omfattas, bilaga 2 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§216 
 
Nytt verksamhetsområde: spillvattenavlopp för fastigheter i 
Ängeviken 
 
2020/254 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta nytt verksamhetsområde för spillvattenavlopp i 
Ängeviken enligt karta över verksamhetsområde (bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) och 
förteckning av omfattade fastigheter (bilaga 2 till tjänsteutlåtandet).  

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Tjörns kommun arbetar för att överta ansvaret för VA-försörjningen från ett antal 
samfällighetsföreningar som ett led i fullgörandet av kommunens skyldighet enligt 
lag om allmänna vattentjänster.  

Det aktuella beslutet gäller övertagande av Ängevikens samfällighetsförenings 
spillvattenavloppsanläggning och tillhörande ledningar enligt bilaga 1 och 2.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden § 210 den 26 augusti 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07 
Karta över verksamhetsområde, bilaga 1 
Förteckning över fastigheter som omfattas, bilaga 2 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
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Tjänsteutlåtande - Nytt verksamhetsområde för 
spillvattenavlopp i Ängeviken 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige att anta nytt verksamhetsområde för 
spillvattenavlopp i Ängeviken enligt karta över verksamhetsområde 
(bilaga 1) och förteckning av omfattade fastigheter (bilaga 2).  

Sammanfattning 
Tjörns kommun arbetar för att överta ansvaret för VA-försörjningen från 
ett antal samfällighetsföreningar som ett led i fullgörandet av 
kommunens skyldighet enligt lag om allmänna vattentjänster.  

Det aktuella beslutet gäller övertagande av Ängevikens 
samfällighetsförenings spillvattenavloppsanläggning och tillhörande 
ledningar enligt bilaga 1 och 2.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden § 210 den 26 augusti 2020 

Bilagor 
Karta över verksamhetsområde, bilaga 1 

Förteckning över fastigheter som omfattas, bilaga 2 

Ärendet  
Fastigheterna i Ängeviken får idag sina behov av vattentjänster 
tillgodosedda genom enskild VA-anläggning. Anläggningen förvaltas av 
Ängevikens samfällighetsförening.  

Kommunen arbetar sedan en tid tillbaka med övertagande av ansvaret för 
VA-försörjningen från samfällighetsföreningar. Detta för att kommunen 
ska kunna tillhandahålla vattentjänster genom allmän VA-anläggning och 
därigenom fullgöra den skyldighet kommunen har enligt lag om allmänna 
vattentjänster.  
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Det föreslagna verksamhetsområdet kommer att omfatta 119 av de 122 
fastigheter som ingår i Ängevikens samfällighetsförening, se bilaga 2. 
Samtliga fastigheter i samfälligheten kommer således inte att omfattas av 
det nya verksamhetsområdet.  

Enligt lag ska ett nytt verksamhetsområde som omfattar fastigheter som 
ingår i en samfällighet för VA-frågor som huvudregel omfatta samtliga 
fastigheter i samfälligheten.1 Det finns emellertid möjlighet att frångå 
denna huvudregel då det föreligger synnerliga skäl.  

I det aktuella fallet har samhällsbyggnadsförvaltningen, vid framtagande 
av förslag till verksamhetsområde, bedömt att det finns synnerliga skäl 
att frångå ovan nämnda huvudregel. Detta med hänvisning till att de 
fastigheter som undantas inte ligger i anslutning till övriga fastigheter 
som ska ingå i det nya verksamhetsområdet.  

De fastigheter som inte omfattas av verksamhetsområdet har erbjudits 
möjlighet att få tillgång till kommunens vattentjänst avseende 
spillvattenavlopp genom avtalsanslutning. Den föreslagna 
avtalsanslutningen bedöms inte medföra några ökade kostnader för 
fastigheterna jämfört med om fastigheterna hade omfattats av det nya 
verksamhetsområdet.  

Förvaltningen bedömer att det föreligger förutsättningar att anordna 
spillvattenavlopp i ett större sammanhang för de fastigheter som omfattas 
av det föreslagna verksamhetsområdet.  

Informationsvis kan det nämnas att kommunen genom avtal med 
Ängevikens samfällighetsförening redan övertagit ansvaret för 
spillvattenavloppet i området (från och med den 1 september i år).  

Genom det föreslagna beslutet kommer den anordning för 
spillvattenavlopp som finns i Ängeviken att införlivas i kommunens 
allmänna va-anläggning och de avgifter som påförs fastighetsägarna att 
regleras av kommunens va-taxa.  

Barnperspektivet 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

 

 
1 8 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
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Konsekvens 
Beslutet innebär att kommunen får fler direkta kunder. Kommunen kan 
därmed ta ut anläggnings- och brukningsavgifter av fastighetsägarna i 
enlighet med kommunens va-taxa.  

 

 

Evike Sandor 
Tf. kommunchef 
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Verksamhetsområde förslag

RITAD
GRANSKAD

Sektor samhällsbyggnad / Vatten & Avlopp

DATUM

Marcus Larsson

Verksamhetsgräns

Verksamhetsområde för

spillvatten

S

2020-08-07S

S

S

S

S

S

S

S

S
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Fastigheter som ingår i VO Ängeviken spillvatten. 
KLÖVEDALS-BÖ 
4:108 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:118 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:128 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:104 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:114 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:124 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:134 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 7:1 S 
KLÖVEDALS-BÖ 
4:119 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:129 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:105 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:115 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:125 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:135 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:109 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:102 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:112 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:122 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:132 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 4:29 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:28 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:27 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:26 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:79 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:78 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:75 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:74 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:77 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:76 S 
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KLÖVEDALS-BÖ 4:71 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:70 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:73 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:72 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:49 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:48 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:45 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:44 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:47 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:46 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:41 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:40 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:43 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:42 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:99 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:98 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:95 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:94 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:97 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:96 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:91 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:90 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:93 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:92 S 
KLÖVEDALS-BÖ 2:8 S 
KLÖVEDALS-BÖ 
4:103 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:113 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:123 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:133 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 4:9 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:39 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:38 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:35 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:34 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:37 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:36 S 
KLÖVEDALS-BÖ 
4:100 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:110 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:106 

S 
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KLÖVEDALS-BÖ 
4:120 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:116 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:130 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:126 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:136 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 4:57 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:56 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:51 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:50 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:53 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:31 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:30 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:33 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:32 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:59 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:58 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:55 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:54 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:52 S 
KLÖVEDALS-BÖ 9:1 S 
KLÖVEDALS-BÖ 2:18 S 
KLÖVEDALS-BÖ 2:17 S 
KLÖVEDALS-BÖ 
4:101 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:111 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:107 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:121 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:117 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:131 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:127 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 
4:137 

S 

KLÖVEDALS-BÖ 4:69 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:68 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:65 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:64 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:67 S 
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KLÖVEDALS-BÖ 4:66 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:61 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:60 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:63 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:62 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:89 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:88 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:85 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:84 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:87 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:86 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:81 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:80 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:83 S 
KLÖVEDALS-BÖ 4:82 S 
KLÖVEDALS-BÖ 6:1 S 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§210 
 
Nytt verksamhetsområde: spillvatten för fastigheter i Ängeviken 
 
2020/119 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner nytt verksamhetsområde i Ängeviken med 
spillvatten för fastigheter enligt bilaga 1. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Enligt Kommunstyrelsens beslut 2016-03-10, § 69 ska Tjörns kommun överta VA-
försörjningen från ett antal VA-föreningar som ett led i att fullgöra kommunens 
skyldighet om VA-försörjning. Det innebär att VA-systemet i respektive VA-
förening övertas och därefter drivs och förvaltas av kommunen. 
 
Det aktuella beslutet gäller specifikt övertagande av Ängevikens samfällighets 
spillvattenanläggning och tillhörande ledningar, enligt bilaga 1. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2015-06-11, § 133 
Kommunstyrelsen 2016-03-10, § 69 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Förslag på verksamhetsområde Ängeviken 
Bilaga 2 – Fastighetsförteckning över verksamhetsområdet 
Tjänsteutlåtande 2020-08-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
VA-avdelningen 
Kommunkansliet för kännedom 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-09-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§140 
 
Bordlagt ärende: Svar på motion från Martin Johansson (SD) om 
entreprenörskap och företagande i skolan 
 
2019/375 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet med hänvisning till att det nya 
förslaget till näringslivsstrategi ännu inte behandlats av fullmäktige. 

 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet är positivt och bidrar till utveckling av barn i att tänka entreprenörskap och 
långsiktigt stärka möjligheten till egen försörjning. 

 
Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och 
företagande i skolan.  

Yrkande 

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

- Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in entreprenörer och 
företag så att de kan berätta om sin verksamhet, vilken yrkeskategori de eller 
anställda har som krävs. 

- Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna studiebesök hos många av 
våra entreprenörer och företag i STO-regionen, så att dom kan berätta om sin 
verksamhet 

- Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta 
entreprenörskapen bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som krävs med att 
driva ett företag. 

Behandling av motionen 

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2020 med 
hänvisning till att det nya förslaget till näringslivsstrategi återremitterades vid 
sammanträdet. I besvarandet av motionen framkommer hänvisningar till strategin, 
varpå ärendet föreslås bordläggas på nytt för att invänta ett fastställande av 
näringslivsstrategin. 

Remiss har skickats till Barn och utbildningsnämnden som har inkommit med svar. 
Dessutom behandlas skolans samverkan med näringslivet i den kommande 
näringslivsstrategin där även Barn och utbildningsnämnden varit remissinstans. 
Båda dessa dokument visar tydligt att Tjörns skolor redan idag arbetar nära Tjörns 
näringsliv men att insatser och omfattning kan se olika ut mellan våra olika skolor. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-09-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Främst i de tidiga årskurserna saknas en gemensam struktur för hur arbetet skall 
bedrivas. Idag sker arbetet många gånger utifrån varje skolas förutsättningar och 
tillgång till näringslivet. 

 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 128 den 27 augusti 2020 
Kommunstyrelsen, § 67 den 5 mars 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 36 den 20 februari 2020 
Barn och utbildningsnämnden 2020-01-30 § 9 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-07 
Motion den 7 november 2019. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Med anledning av att förslaget till ny näringslivsstrategi ännu inte behandlats av 
kommunfullmäktige föreslås ärendet bordläggas på nytt. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-08-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§128 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om entreprenörskap 
och företagande i skolan 
 
2019/375 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet med hänvisning till den 
återremitterade näringslivsstrategin. 

 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet är positivt och bidrar till utveckling av barn i att tänka entreprenörskap och 
långsiktigt stärka möjligheten till egen försörjning. 

 
Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och 
företagande i skolan. 

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta: 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in entreprenörer och 
företag så att de kan berätta om sin verksamhet, vilken yrkeskategori de eller 
anställda har som krävs. 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna studiebesök hos många av 
våra entreprenörer och företag i STO- regionen, så att dom kan berätta om sin 
verksamhet. 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta entreprenörskapet 
bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som krävs med att driva ett företag. 

Remiss har skickats till Barn och utbildningsnämnden som har inkommit med svar. 
Dessutom behandlas skolans samverkan med näringslivet i den kommande 
näringslivsstrategin där även Barn och utbildningsnämnden varit remissinstans. 
Båda dessa dokument visar tydligt att Tjörns skolor redan idag arbetar nära Tjörns 
näringsliv men att insatser och omfattning kan se olika ut mellan våra olika skolor. 
Främst i de tidiga årskurserna saknas en gemensam struktur för hur arbetet skall 
bedrivas. Idag sker arbetet många gånger utifrån varje skolas förutsättningar och 
tillgång till näringslivet. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 67 den 5 mars 2020, 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-08-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 36 den 20 februari 2020, 
Barn och utbildningsnämnden, § 9 den 30 januari 2020, 
Kommunfullmäktige, § 274 den 14 november 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-07 
Motion den 7 november 2019. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bordlägga ärendet med 
hänvisning till den återremitterade näringslivsstrategin. 
 
Martin Johansson (SD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla Martin Johansens (L) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-03-05  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§67 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om entreprenörskap 
och företagande i skolan 
 
2019/375 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Ge kommunstyrelsen uppdrag att tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden ta fram en struktur för hur entreprenörskap skall kunna löpa 
som en röd tråd genom skoltiden, i enlighet med föreslagen näringslivsstrategi. 
Strukturen skall innehålla befintliga insatser samt förslag på kompletterade 
insatser för att skapa en helhet som stärker varje elev. 

2. I övrigt anse motionen besvarad. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet är positivt och bidrar till utveckling av barn i att tänka entreprenörskap och 
långsiktigt stärka möjligheten till egen försörjning. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och 
företagande i skolan. 

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta: 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in entreprenörer och 
företag så att de kan berätta om sin verksamhet, vilken yrkeskategori de eller 
anställda har som krävs. 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna studiebesök hos många av 
våra entreprenörer och företag i STO- regionen, så att dom kan berätta om sin 
verksamhet. 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta entreprenörskapet 
bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som krävs med att driva ett företag. 

Remiss har skickats till Barn och utbildningsnämnden som har inkommit med svar. 
Dessutom behandlas skolans samverkan med näringslivet i den kommande 
näringslivsstrategin där även Barn och utbildningsnämnden varit remissinstans. 
Båda dessa dokument visar tydligt att Tjörns skolor redan idag arbetar nära Tjörns 
näringsliv men att insatser och omfattning kan se olika ut mellan våra olika skolor. 
Främst i de tidiga årskurserna saknas en gemensam struktur för hur arbetet skall 
bedrivas. Idag sker arbetet många gånger utifrån varje skolas förutsättningar och 
tillgång till näringslivet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-03-05  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 36 den 20 februari 2020 
Barn och utbildningsnämnden 2020-01-30 § 9 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-07 
Motion den 7 november 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Björn Möller (-) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsen (M) förslag väljs. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Bo Bertelsen (M) förslag 
Nej- röst för Björn Möller (-) m.fl. förslag 

Omröstningsresultat 
6 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Bo 
Bertelsen (M), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD). 
5 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Magnus 
Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-). 
Bo Bertelsen (M) m.fl. förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om entreprenörskap 
och företagande i skolan 
 
2019/375 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 

1. Ge kommunstyrelsen uppdrag att tillsammans med Barn och 
utbildningsnämnden ta fram en struktur för hur entreprenörskap skall kunna löpa 
som en röd tråd genom skoltiden, i enlighet med föreslagen näringslivsstrategi. 
Strukturen skall innehålla befintliga insatser samt förslag på kompletterade 
insatser för att skapa en helhet som stärker varje elev. 

2. I övrigt anse motionen besvarad. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet är positivt och bidrar till utveckling av barn i att tänka entreprenörskap och 
långsiktigt stärka möjligheten till egen försörjning. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och 
företagande i skolan. 

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta: 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in entreprenörer och 
företag så att de kan berätta om sin verksamhet, vilken yrkeskategori de eller 
anställda har som krävs. 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna studiebesök hos många av 
våra entreprenörer och företag i STO- regionen, så att dom kan berätta om sin 
verksamhet. 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta entreprenörskapet 
bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som krävs med att driva ett företag. 

Remiss har skickats till Barn och utbildningsnämnden som har inkommit med svar. 
Dessutom behandlas skolans samverkan med näringslivet i den kommande 
näringslivsstrategin där även Barn och utbildningsnämnden varit remissinstans. 
Båda dessa dokument visar tydligt att Tjörns skolor redan idag arbetar nära Tjörns 
näringsliv men att insatser och omfattning kan se olika ut mellan våra olika skolor. 
Främst i de tidiga årskurserna saknas en gemensam struktur för hur arbetet skall 
bedrivas. Idag sker arbetet många gånger utifrån varje skolas förutsättningar och 
tillgång till näringslivet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Barn och utbildningsnämnden 2020-01-30 § 9 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-07 
Motion den 7 november 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag 
till beslut. 

Rosalie Sanyang (S) yrkar avslag på motionen med hänvisning till barn- och 
utbildningsnämndens remissvar. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
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Tjänsteutlåtande - Motion från Martin Johansson 
om entreprenörskap och företagande i skolan 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att; 
 
1. Ge kommunstyrelsen uppdrag att tillsammans med Barn och 
utbildningsnämnden ta fram en struktur för hur entreprenörskap skall 
kunna löpa som en röd tråd genom skoltiden, i enlighet med föreslagen 
näringslivsstrategi. Strukturen skall innehålla befintliga insatser samt 
förslag på kompletterade insatser för att skapa en helhet som stärker varje 
elev.  
2. I övrigt anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och 
företagande i skolan. 

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att 
besluta: 

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in 
entreprenörer och företag så att de kan berätta om sin verksamhet, 
vilken yrkeskategori de eller anställda har som krävs. 
 

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna studiebesök 
hos många av våra entreprenörer och företag i STO- regionen, så 
att dom kan berätta om sin verksamhet. 
 

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta 
entreprenörskapet bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som 
krävs med att driva ett företag. 

Remiss har skickats till Barn och utbildningsnämnden som har 
inkommit med svar. Dessutom behandlas skolans samverkan med 

450



 

  2 (3)    

2020-02-07 Dnr 2019/375-141 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

näringslivet i den kommande näringslivsstrategin där även Barn 
och utbildningsnämnden varit remissinstans. Båda dessa 
dokument visar tydligt att Tjörns skolor redan idag arbetar nära 
Tjörns näringsliv men att insatser och omfattning kan se olika ut 
mellan våra olika skolor. Främst i de tidiga årskurserna saknas en 
gemensam struktur för hur arbetet skall bedrivas. Idag sker 
arbetet många gånger utifrån varje skolas förutsättningar och 
tillgång till näringslivet. 

 

Tidigare beslut 
Barn och utbildningsnämnden 2020-01-30 §9 

Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274 

 
Ärendet  
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och 
företagande i skolan. 

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att 
besluta: 

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in 
entreprenörer och företag så att de kan berätta om sin verksamhet, 
vilken yrkeskategori de eller anställda har som krävs. 
 

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna studiebesök 
hos många av våra entreprenörer och företag i STO- regionen, så 
att dom kan berätta om sin verksamhet. 
 

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta 
entreprenörskapet bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som 
krävs med att driva ett företag. 

Remiss har skickats till Barn och utbildningsnämnden som har 
inkommit med svar. Svaret visat att Tjörns kommun har valt att 
uppfylla de nationella målen och riktlinjerna kring studie- och 
yrkesvalsvägledning genom att bland annat: uppmana mellanstadiets 
elever till frivillig praktik, två veckors prao under årskurs 8 och/eller 
årskurs 9, anordna yrkesdagar samt besöka gymnasiedagarna Future 
Skills i Göteborg. Där till ges löpande studie- yrkesvalsvägledning till 
både elever och lärare inför gymnasievalet. Redan i de lägre 
årskurserna ges förutsättningar för att utveckla kunskaper och 
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erfarenheter för kommande yrkesliv. Detta görs bland annat genom 
studiebesök i närområdet.  

Det saknas dock en gemensam struktur och en tydlighet i vilka insatser 
som görs, främst i de lägre årskurserna. Detta skulle kunna skapas genom 
att arbeta fram en struktur liknande det så kallade ”kulturträdet”. Det 
skulle innebära att man identifierar redan existerade insatser och på så 
sätt även synliggör vad vi behöver komplettera med. Syftet är att leva 
upp till det som föreslagen näringslivstrategi föreslår, det vill säga att 
samverkan skola-näringsliv skall löpa som en röd tråd genom skoltiden. 
Strukturen bör, likt kulturträdet, tydliggöra vilket basutbud av aktiviteter 
varje årskurs skall genomföra samt att det finns minst en aktivitet per 
årskurs som knyter an till läroplanens mål i de olika ämnena såväl som 
till övergripande mål och riktlinjer. 

 

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet är positivt och bidrar till utveckling av barn i att tänka 
entreprenörskap och långsiktigt stärka möjligheten till egen försörjning. 

 

Konsekvens 
Vid ett framtagande av en struktur för samverkan bör det även 
identifieras vilka merkostnader som eventuellt följer ytterligare 
insatser/aktiviteter och hur dessa skall hanteras. 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9 
 
Remiss - motion från Martin Johansson (SD) om entreprenörskap 
och företagande i skolan 
 
2019/301 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till remissvar, 
tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-22. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och 
företagande i skolan. 

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta: 
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in 

entreprenörer och företag så att de kan berätta om sin verksamhet, 
vilken yrkeskategori de eller anställda har som krävs. 

 
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna 

studiebesök hos många av våra entreprenörer och företag i 
STO- regionen, så att dom kan berätta om sin verksamhet. 

 
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta 

entreprenörskapet bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som 
krävs med att driva ett företag.” 

 

Förvaltningens förslag till remissvar 
Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet. 
Arbetsformerna stimulerar fantasi och skapande. För Tjörns skolor är drivkrafter 
och motivation viktiga kompetenser för det entreprenöriella lärandet i alla åldrar. I 
ett 1–16 års perspektiv arbetar Tjörns förskolor och skolor med att utveckla 
nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Eleverna tränas också i att 
fatta beslut, kommunicera och samarbeta. 

 
I skollag, läroplan och allmänna råd för grundskolan från Skolverket ges riktlinjer 
om arbetet med arbetsmarknad och arbetslivets förändringar och villkor samt 
utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Studie- och 
yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande 
uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. Ett viktigt budskap i de 
allmänna råden är att undervisning, information och vägledningssamtal tillsammans 
utgör den studie- och yrkesvägledning som ska stödja elevens val av studier och 
yrke.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I Tjörns kommun har olika vägar valts för att uppfylla dessa mål: 
 På mellanstadiet uppmanas eleverna till frivillig praktik, främst 

tillsammans med föräldrar. 
 På Häggvallskolan och Bleketskolan genomförs minst två praoveckor 

under årskurs 8 och/eller årskurs 9. 
 Bleket- och Häggvallskolans elever i årskurs 9 besöker varje år 

gymnasiedagarna i Göteborg. 
 På Bleket- och Häggvallskolan anordnas ”Yrkesdagar” där företag och 

vårdnadshavare bjuds in till skolorna för att genomföra olika work shops 
samt informera om sina verksamheter respektive yrken. 

I olika ämnen ges undervisning om olika yrkesområden och arbetsmiljö. Studie- och 
yrkesvägledaren (SYV) genomför vägledningssamtal, enskilt eller tillsammans med 
vårdnadshavare. Informationsmöten angående olika studieval hålls av SYV för 
elever samt föräldrar. Detta för att eleven ska ges förutsättningar att göra väl 
underbyggda studieval. 
Redan i de lägre årskurserna ges förutsättningar för att utveckla kunskaper och 
erfarenheter för kommande yrkesliv. Detta görs bland annat genom studiebesök i 
närområdet.  

Eleven behöver också utveckla kunskaper om sig själv och få insikter om sina 
intressen, förmågor, möjligheter och eventuella begränsningar samt ges 
förutsättningar att reflektera om sig själv och sin egen utveckling i förhållande till 
sina mål inför framtiden. 

Skolsköterskan erbjuder medicinsk studie- och yrkesvägledning utifrån behov. 

 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-01-22 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Louise Marklund (M) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
Gert Kjellberg (TP) yrkar tillägg till förvaltningens förslag: 
1. Det som motionären föreslår är redan infört genom läroplanen. Kommunens 

högstadieskolor har regelbundna kontakter samt besök från näringslivet. 
2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att styrelsen 

föreslår att fullmäktige beslutar att avslå motionen i dess helhet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Louise Marklunds förslag väljs. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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Remiss - Motion från Martin Johansson om 
entreprenörskap och företagande i skolan  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 
remissvar, tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-22. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om 
entreprenörskap och företagande i skolan. 

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att 
besluta: 
 

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in 
entreprenörer och företag så att de kan berätta om sin 
verksamhet, vilken yrkeskategori de eller anställda har 
som krävs. 

 
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att 

ordna studiebesök hos många av våra 
entreprenörer och företag i STO- regionen, så att 
dom kan berätta om sin verksamhet. 

 
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och 

låta entreprenörskapet bli ett naturligt inslag i skolan, med 
vad som krävs med att driva ett företag.” 

 

Förvaltningens förslag till remissvar 

Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i 
klassrummet. Arbetsformerna stimulerar fantasi och skapande. För 
Tjörns skolor är drivkrafter och motivation viktiga kompetenser för det 
entreprenöriella lärandet i alla åldrar. I ett 1–16 års perspektiv arbetar 
Tjörns förskolor och skolor med att utveckla nyfikenhet, självtillit, 
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kreativitet och mod att ta risker. Eleverna tränas också i att fatta beslut, 
kommunicera och samarbeta. 
 
I skollag, läroplan och allmänna råd för grundskolan från Skolverket ges 
riktlinjer om arbetet med arbetsmarknad och arbetslivets förändringar 
och villkor samt utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett 
globalt samhälle. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven 
och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att 
göra väl underbyggda val. Ett viktigt budskap i de allmänna råden är att 
undervisning, information och vägledningssamtal tillsammans utgör den 
studie- och yrkesvägledning som ska stödja elevens val av studier och 
yrke.  
 
I Tjörns kommun har olika vägar valts för att uppfylla dessa mål: 

 På mellanstadiet uppmanas eleverna till frivillig praktik, främst 
tillsammans med föräldrar. 

 På Häggvallskolan och Bleketskolan genomförs minst två 
praoveckor under årskurs 8 och/eller årskurs 9. 

 Bleket- och Häggvallskolans elever i årskurs 9 besöker varje år 
gymnasiedagarna i Göteborg. 

 På Bleket- och Häggvallskolan anordnas ”Yrkesdagar” där 
företag och vårdnadshavare bjuds in till skolorna för att 
genomföra olika work shops samt informera om sina 
verksamheter respektive yrken. 

 

I olika ämnen ges undervisning om olika yrkesområden och arbetsmiljö. 
Studie- och yrkesvägledaren (SYV) genomför vägledningssamtal, enskilt 
eller tillsammans med vårdnadshavare. Informationsmöten angående 
olika studieval hålls av SYV för elever samt föräldrar. Detta för att 
eleven ska ges förutsättningar att göra väl underbyggda studieval. 
Redan i de lägre årskurserna ges förutsättningar för att utveckla 
kunskaper och erfarenheter för kommande yrkesliv. Detta görs bland 
annat genom studiebesök i närområdet.  

Eleven behöver också utveckla kunskaper om sig själv och få insikter om 
sina intressen, förmågor, möjligheter och eventuella begränsningar samt 
ges förutsättningar att reflektera om sig själv och sin egen utveckling i 
förhållande till sina mål inför framtiden. 

Skolsköterskan erbjuder medicinsk studie- och yrkesvägledning utifrån 
behov. 

 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274 
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Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 

 

Lena Ericsson 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2019-11-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§274 
 
Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om 
entreprenörskap och företagande i skolan 
 
2019/375 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och 
företagande i skolan. 
 
Motionens innehåll 
 
”Bakgrund och motivering 
 
Entreprenörskap och företagande ska löpa som en röd tråd genom hela 
skolsystemet. Så står det i den nationella strategi som ska främja arbetet med 
entreprenörskap i skolan. Men hur gör lärarna för att implementera 
entreprenörskap i varje ämne? För många lärare är detta något nytt, ett 
ogreppbart område som de aldrig undervisat i förut. Därför måste 
entreprenörskap bli ett naturligt inslag i skolan, redan från tidigare åldrar. De 
studieresultat en elev uppnår i skolan och de val en elev gör under sin skoltid, 
kommer få stor påverkan på hans eller hennes framtid. 
 
Ett felaktigt val kan leda till att personen inte alls kommer till sin rätt under 
den utbildning eleven valt - med låga betyg och otillräcklig kunskap som följd. 
Så rätt beslut krävs som alltid kunskap, detta gäller oavsett vad valet än handlar 
om eller hur gammal - eller ung - eleven är. 
Det gör ju så att missmatchning minskar avsevärt. 
 
Genom att bjuda in entreprenörskap och företagandet till skolorna och dess 
högstadieklasser, ges högstadieeleverna möjlighet att få djupare kunskap om 
samhället, olika företag och olika yrken - vad de innebär och vilka krav som 
ställs på dig för att få jobba som det. 
 
Utöver att dom besöker skolor, kan dem med fördel uppmuntras bjuda in 
klasser på studiebesök till sig själva i samma syfte. 
 
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår därför kommunfullmäktige att besluta: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2019-11-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in 
entreprenörer och företag så att de kan berätta om sin verksamhet, 
vilken yrkeskategori de eller anställda har som krävs. 

 
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna 

studiebesök hos många av våra entreprenörer och företag i 
STO- regionen, så att dom kan berätta om sin verksamhet. 

 
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta 

entreprenörskapet bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som 
krävs med att driva ett företag.” 

 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 7 november 2019. 
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Skärhamn 2020-10-20 
 
Till: 
Fullmäktige, Skärhamn 
 

Motion: 
 
SERVICEAVGIFT FÖR PROCESSVATTENHANTERING  
Tjörns kommuns har anlagt en specialanläggning för 20 miljoner eller mer för 
att ta emot processvatten från fiskberedningsindustrin.  
De olika avgifter som tas för processvattenmottagning ut motsvarar inte 
kommunens kostnader för att tillhandahålla prestationen. 
 
Endast ett företag, Klädesholmen Seafood AB är anslutet till anläggningen. 
 
Enligt beräkningar utifrån kommunala handlingar så ger verksamheten ett 
kraftigt underskott på flera miljoner varje år och förlusterna för blir kännbara 
för de redan hårt drabbade Tjörnbor som har kommunalt VA. 
 
Tjörnpartiet anser att för att täcka kommunens kostnader måste en 
serviceavgift utöver de avgifter som tillämpas idag tas ut för kunna 
tillhandahålla en kostnadsneutral tjänst. Denna serviceavgift föreslås bli 
1 850 000 kr per kalenderår och per anslutning för processvattenmottagning. 
 
 
Fullmäktige föreslås besluta följande: 

1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att 
ett förslag på beslut rörande en serviceavgift för processvattentjänsten 
om ca 1.8 miljoner tas fram och att avgiften skall vara tillräcklig för att 
verksamheten skall bli kostnadsneutral. 

2. Kommunstyrelsen skall skyndsamt bereda ärendet och så fullmäktige 
kan ta beslut i frågan senast jan-2021 

 

   Gert Kjellberg     Cyril Esbjörnsson   ledamöter för Tjörnpartiet i fullmäktig 

                    TJÖRNPARTIET  
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Kommunfullmäktige 2020-11-12 

 
Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Gunnemar Olsson (L). 
 

Bakgrund,  
 
Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att; 
 
”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och utbildningsnämndens 
begäran.”  
 
Den 11 juni 2020 besvarade ordförande i Tjörns Bostads AB, Magne Hallberg en 
interpellation att ”Projekteringen av förskolan är stoppad i väntan på skolutredningen.” 
 
Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts sig över 
kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under kommunfullmäktiges möte. 
 
Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades har inget nytt 
beslut fattats i kommunfullmäktige. 
 
Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober 2020 gavs besked att 
arbetet fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman utan av en politisk nivå. 
 
 
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 
 

1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan 
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut? 

2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av 
förskolan i Skärhamn? 

 
  
Benny Halldin (S)
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Kommunfullmäktige 2020-11-12 

 
Interpellation till ordförande i Tjörns Bostads AB, 
Magne Hallberg (KD). 
 

Bakgrund,  
 
Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att; 
 
”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och utbildningsnämndens 
begäran.”  
 
Den 11 juni 2020 besvarade du en interpellation att ”Projekteringen av förskolan är 
stoppad i väntan på skolutredningen.” 
 
Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts sig över 
kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under kommunfullmäktiges möte. 
 
Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades har inget nytt 
beslut fattats i kommunfullmäktige. 
 
Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober gavs besked att arbetet 
fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman utan av en politisk nivå. 
 
 
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 
 

1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan 
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut? 

2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av 
förskolan i Skärhamn? 

 
  
Benny Halldin (S)
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Kommunfullmäktige 2020-11-12 

 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L). 
 

Bakgrund,  
 
Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att; 
 
”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och utbildningsnämndens 
begäran.”  
 
Den 11 juni 2020 besvarade ordförande i Tjörns Bostads AB, Magne Hallberg en 
interpellation att ”Projekteringen av förskolan är stoppad i väntan på skolutredningen.” 
 
Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts sig över 
kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under kommunfullmäktiges möte. 
 
Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades har inget nytt 
beslut fattats i kommunfullmäktige. 
 
Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober 2020 gavs besked att 
arbetet fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman utan av en politisk nivå. 
 
 
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 
 

1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan 
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut? 

2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av 
förskolan i Skärhamn? 

 
  
Benny Halldin (S)
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From:                                 Robert Bull
Sent:                                  Wed, 18 Nov 2020 14:43:47 +0000
To:                                      Johan Nilsson
Subject:                             VB: Lågtröskelboende i kommunen

Ämne: Lågtröskelboende i kommunen 
 
Interpellation till Socialnämndens ordförande Gun Alexandersson-Malm
Behov av ett lågtröskelboende i kommunen:
Denna boendeform behövs för klienter i kommunen som oftast både har psykiatrisk eller/och
missbruksproblematik. Dessa personer har oftast straffat ut sig i den ordinarie bostadskön
hos kommunens egna bostadsbolag, TBAB. De har varit föremål för olika vräkningar på grund
av misskötsel, uteblivna inbetalningar av hyror, skadegörelse skapat otrygghet hos andra 
hyresgäster
kriminell verksamhet med mera. Behoven av någon slags boendeform kvarstår. Oftast kan de 
"sköta" sig
kortare perioder för att sedan accelerera i sitt missbruk beteende eller negativ utåtagerande 
utifrån sin
psykiska ohälsa. Socialtjänsten ansvar i stora drag är att de måste erbjudas tak över huvudet i 
någon form.
Fram till 2013 hade Tjörns kommun ett sådant boende inhyst i den så kallade "Läkarvillan" i 
Kållekärr.
Denna stängdes per omgående av räddningstjänsten med anledning av brandrisken. Boendet 
var då
inte bemannat med personal vilket också var ett krav från räddningstjänsten.
Dessa klienter ingår inom olika enheters ansvarområden. Dels inom vuxenenheten som per 
definition
arbetar med vuxna med ovanstående problematik. Dels arbetar försörjningsstöds enheten med 
samma
målgrupp. Då handlar det om att klienterna kanske just då ej är aktuella inom vuxengruppen 
men att de
ändå kommer till mottaget pga. hemlöshet.
I dagsläget har vi i ca 4–5 personer som behöver denna insats. Dessa 4–5 personer är aktuella 
för
för bistånd till egen försörjning.
Kostnader:
Min bedömning är att man får självfallet titta närmare på, utifrån ett ekonomiskt perspektiv i att
bedriva ett lågtröskelboende i kommunen är följande:
Minst två-tre årsarbetande med utbildning i beroende/psykiatri, gärna någon form av
beteendevetare. Kostnad 1–1,5 miljoner kr/året.
Hyra för boendet. Här är oklart vad som finns i kommunen.
Bil dator, telefoni, kontor ca: 200.000-300.000 kr/år.
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Tillsyn på kvällar och helger av vaktbolag. oklart med kostnaden.
Möblera lägenheterna med möbler och andra husgeråd, oklar kostnad.
Samt andra kostnader som vatten, sophantering, buffert för reparation m.m
Min fråga blir med beskriven bakgrund:
Har Socialnämnden några planer att tillgodose denna grupp med ett boende?
Robert Bull (V)
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§165 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att nuvarande 
oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd 
 
2020/31 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att nuvarande oppositionsråd 
istället ska benämnas majoritetsråd. 
Förvaltningen anser att det, mot bakgrund av att Martin Johansson (SD) inte tillhör 
något av de partier som utgör styrande majoritet i kommunen, kan anses 
missvisande att titulera denne majoritetsråd. Motionen föreslås därför avslås. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 136 den 20 augusti 2020 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 56 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28 
Motion den 24 januari 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. 
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP)  förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 
5 Ja röster: Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Georg 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP). 
5 Nej röster: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-). 
1 avstår: Martin Johansson (SD). 
Med stöd av regler om ordförandens utslagsröst väljs Lars Carlssons (M) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§136 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att nuvarande 
oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd 
 
2020/31 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att nuvarande oppositionsråd 
istället ska benämnas majoritetsråd. 
Förvaltningen anser att det, mot bakgrund av att Martin Johansson (SD) inte tillhör 
något av de partier som utgör styrande majoritet i kommunen, kan anses 
missvisande att titulera denne majoritetsråd. Motionen föreslås därför avslås. 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 56 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28 
Motion den 24 januari 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut. 
Rosalie Sanyang (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå bifall till motionen. 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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Tjänsteutlåtande – Motion om att nuvarande 
oppositionsråd istället ska benämnas 
majoritetsråd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att nuvarande 
oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd. 

Förvaltningen anser att det, mot bakgrund av att Martin Johansson (SD) 
inte tillhör något av de partier som utgör styrande majoritet i kommunen, 
kan anses missvisande att titulera denne majoritetsråd. Motionen föreslås 
därför avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 56 

Bilagor 
Motion den 24 januari 2020 

Ärendet  
En motion har väckts om att nuvarande oppositionsråd ska benämnas 
majoritetsråd. Av motionen framgår följande.  

Eftersom det framkommer i beslutsprotokoll och omröstningar om bl.a. 
Kulturhus, budget, V/A taxa etc. att kommunalrådet Martin 
Johansson(SD) inte röstar eller på något annat sätt företräder 
oppositionen så blir benämningen på kommunalrådet Martina Johansson 
(SD) felaktig. 

Det finnes därmed anledning att det berörda kommunalrådet benämnes 
Majoritetsråd. 
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Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

Då vederbörande inte företräder oppositionen så blir benämningen 
oppositionsråd helt felaktigt. 

Fullmäktige föreslås besluta att: 

-Att det berörda kommunalrådet skall benämnas Majoritetsråd. 

Av allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun 
framgår att kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter ska utse en 
ordförande, tillika kommunalråd och ett kommunalråd 
(minoritetsföreträdare).  

Det finns ingen bestämmelse i stadgan som anger från vilket parti, t.ex. 
det största oppositionspartiet eller liknande, som minoritetsföreträdaren 
ska utses.  

Kommunfullmäktige har utsett Martin Johansson från 
Sverigedemokraterna till kommunalråd (minoritetsföreträdare). Det parti 
som Martin Johansson representerar tillhör inte den styrande majoriteten 
i kommunen.  

Att under sådana förhållanden titulera Martin Johansson majoritetsråd 
kan anses vara missvisande.  

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-02-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§56 
 
Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att nuvarande 
oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd 
 
2020/31 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att nuvarande oppositionsråd 
istället ska benämnas majoritetsråd. 
 
Motionens innehåll 
 
”Bakgrund: 
 
Eftersom det framkommer i beslutsprotokoll och omröstningar om bl.a. 
Kulturhus, budget, V/A taxa etc. att kommunalrådet Martin Johansson(SD) inte 
röstar eller på något annat sätt företräder oppositionen så blir benämningen på 
kommunalrådet Martina Johansson (SD) felaktig. 
 
Det finnes därmed anledning att det berörda kommunalrådet benämnes 
Majoritetsråd. 
 
Då vederbörande inte företräder oppositionen så blir benämningen oppositionsråd 
helt felaktigt. 
 
Fullmäktige föreslås besluta att: 
 
-Att det berörda kommunalrådet skall benämnas Majoritetsråd.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 24 januari 2020. 
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Från: Gert Kjellberg
Till: Tjörns kommun
Ärende: Motion till fullmäktige
Datum: den 24 januari 2020 13:18:48

Till: Kommunfullmäktige, Skärhamn

Motion till fullmäktige

Bakgrund:

Eftersom det framkommer i beslutsprotokoll och omröstningar om bl.a.
Kulturhus, budget, V/A taxa etc. att kommunalrådet Martin Johansson(SD) inte röstar eller
på något annat sätt företräder oppositionen så blir benämningen på kommunalrådet
Martina Johansson (SD) felaktig.

Det finnes därmed anledning att det berörda kommunalrådet benämnes Majoritetsråd.

Då vederbörande inte företräder oppositionen så blir benämningen oppositionsråd helt
felaktigt.

Fullmäktige föreslås besluta att:

-Att det berörda kommunalrådet skall benämnas Majoritetsråd.

Gert Kjellberg
TJÖRNPARTIET
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§166 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att säkerställa saklighet 
och rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor 
 
2020/37 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska ge uppdrag till 
kommunstyrelsen att utreda huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan 
säkerställas rörande advokattjänster.  
Förvaltningen anser att det med hänsyn till att kommunen numera hanterar i stort 
sett samtliga juridiska ärendena internt saknas anledning att påbörja en utredning 
avseende de juridiska tjänster som beställs utifrån. Det föreslås därför att motionen 
avslås. 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 137 den 20 augusti 2020 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 57 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28 
Motion den 4 februari 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 
förslag. 
 
Gert Kjellberg (TP) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 
föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 
 
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå att 
kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på respektive förslag var för sig och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt Magne Hallbergs (KD) förslag. 
 
Omröstning begärs. Magne Hallbergs (KD) förslag blir huvudförslag. Motförslag ska 
utses. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer Gert Kjellbergs (TP) m.fl. förslag mot Martin Johanssons (SD) 
förslag och finner att Gert Kjellbergs (TP) m.fl. förslag ska utgöra motförslag. 
 
Beslutsgång 3 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) förslag. 
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) m.fl. förslag. 
 
Omröstningsresultat 
5 Ja röster: Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Georg 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP). 
5 Nej röster: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-). 
1 avstår: Martin Johansson (SD). 
Med stöd av regler om ordförandens utslagsröst väljs Magne Hallbergs (KD) förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Martin Johansson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 

Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska ge uppdrag 
till kommunstyrelsen att utreda huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan 
säkerställas rörande advokattjänster. Förvaltningen anser att det med hänsyn till 
att kommunen numera hanterar i stort sett samtliga juridiska ärendena internt 
saknas anledning att påbörja en utredning avseende de juridiska tjänster som 
beställs utifrån. Det föreslås därför att motionen anses besvarad.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§137 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att säkerställa saklighet 
och rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor 
 
2020/37 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska ge uppdrag till 
kommunstyrelsen att utreda huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan 
säkerställas rörande advokattjänster.  
Förvaltningen anser att det med hänsyn till att kommunen numera hanterar i stort 
sett samtliga juridiska ärendena internt saknas anledning att påbörja en utredning 
avseende de juridiska tjänster som beställs utifrån. Det föreslås därför att motionen 
avslås. 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 57 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28 
Motion den 4 februari 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut. 
Rosalie Sanyang (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå bifall till motionen. 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. 
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Tjänsteutlåtande - Motion om att säkerställa 
saklighet och rättssäkerhet från upphandlade 
advokatfirmor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska ge 
uppdrag till kommunstyrelsen att utreda huruvida rättssäkerheten samt 
sakligheten kan säkerställas rörande advokattjänster.  

Förvaltningen anser att det med hänsyn till att kommunen numera 
hanterar i stort sett samtliga juridiska ärendena internt saknas anledning 
att påbörja en utredning avseende de juridiska tjänster som beställs 
utifrån. Det föreslås därför att motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 57 

Bilagor 
Motion den 4 februari 2020 

Ärendet  
En motion har väckts om att säkerställa saklighet och rättssäkerhet från 
upphandlade advokatfirmor. Av motionen framgår följande.  

”Tjörns kommuns har flertalet gånger anlitat Front Advokater AB för att 
upprätta svar till domstolar etc. Vid genomgång av handlingar som 
Front Advokater AB har upprättat finnes det påståenden som inte är 
sanningsenliga. 

Front Advokater påstår bl.a. att det skett fordon och personolyckor 
utanför kommunhuset. Vid kontroll med säkerhetsamordnaren samt 
kommunjuristen så existerar det inga sådana förhållanden som 
advokatfirman påstår. 
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Advokatfirman påstår också att det inte skett sammanträden i juni 2019 
trots att bl.a. fullmäktige samt kommunstyrelsen arbetsutskott 
sammanträdde i juni-2019.  

Eftersom den berörda advokatfirman tillsynens har svårt för att upprätta 
sakliga dokument på kommunens uppdrag så finnes risk att 
rättssäkerheten kränkes både för kommunen och för enskilda 
kommuninnevånare. 

Kommunstyrelsen riskeras att vilseledes att skicka in osakliga handlingar 
till domstolar. Det finnes anledning att Tjörns kommun ser över sina 
rutiner rörande advokatfirmor för att säkerställa rättssäkerheten och 
saklighet. 

Fullmäktige föreslås besluta följande: 

1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att utreda 
huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan säkerställas rörande 
advokattjänster från Front Advokater AB mfl.” 

Kommunen har sedan februari 2020 två kommunjurister. Detta innebär 
att kommunen har möjlighet att hantera i stort sett samtliga juridiska 
ärenden internt. Behovet av att beställa juridiska tjänster externt har 
därmed minskat dramatiskt.  

Med hänsyn till den nya organisationen med två kommunjurister är det 
lämpligt att avvakta med en egen utredning av kommunens beställda 
advokattjänster till dess utfallet av den nya organisationen med två 
kommunjurister kunnat utvärderas.  

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 

483



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-02-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§57 
 
Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att säkerställa 
saklighet och rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor 
 
2020/37 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att säkerställa saklighet och 
rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor. 
 
Motionens innehåll 
 
”Tjörns kommuns har flertalet gånger anlitat Front Advokater AB för att upprätta 
svar till domstolar etc. Vid genomgång av handlingar som Front 
Advokater AB har upprättat finnes det påståenden som inte är sanningsenliga. 
Front Advokater påstår bl.a. att det skett fordon och personolyckor utanför 
kommunhuset. Vid kontroll med säkerhetsamordnaren samt kommunjuristen så 
existerar det inga sådana förhållanden som advokatfirman påstår. 
 
Advokatfirman påstår också att det inte skett sammanträden i juni 2019 trots att 
bl.a. fullmäktige samt kommunstyrelsen arbetsutskott sammanträdde i 
juni-2019. Eftersom den berörda advokatfirman tillsynens har svårt för att 
upprätta sakliga dokument på kommunens uppdrag så finnes risk att 
rättssäkerheten kränkes både för kommunen och för enskilda 
kommuninnevånare. 
 
Kommunstyrelsen riskeras att vilseledes att skicka in osakliga handlingar till 
domstolar. Det finnes anledning att Tjörns kommun ser över sina rutiner rörande 
advokatfirmor för att säkerställa rättssäkerheten och saklighet. 
 
Fullmäktige föreslås besluta följande: 
 
1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att utreda 
huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan säkerställas rörande 
advokattjänster från Front Advokater AB mfl.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 4 februari 2020. 
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Skärhamn 2020-02-03 
 
Till: 
Fullmäktige, Skärhamn 
 

Motion: 
 
Säkerställa saklighet, rättsäkerhet från upphandlade 
advokatfirmor  
Tjörns kommuns har flertalet gånger anlitat Front Advokater AB för att 
upprätta svar till domstolar etc. Vid genomgång av handlingar som Front 
Advokater AB har upprättat finnes det påståenden som inte är sanningsenliga. 
Front Advokater påstår bl.a. att det skett fordon och personolyckor utanför 
kommunhuset. Vid kontroll med säkerhetsamordnaren samt kommunjuristen 
så existerar det inga sådana förhållanden som advokatfirman påstår. 
 
Advokatfirman påstår också att det inte skett sammanträden i juni 2019 trots 
att bl.a. fullmäktige samt kommunstyrelsen arbetsutskott sammanträdde i 
juni-2019. Eftersom den berörda advokatfirman tillsynens har svårt för att 
upprätta sakliga dokument på kommunens uppdrag så finnes risk att 
rättssäkerheten kränkes både för kommunen och för enskilda 
kommuninnevånare.  
 
Kommunstyrelsen riskeras att vilseledes att skicka in osakliga handlingar till 
domstolar. Det finnes anledning att Tjörns kommun ser över sina rutiner 
rörande advokatfirmor för att säkerställa rättssäkerheten och saklighet. 
 
 
Fullmäktige föreslås besluta följande: 

1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att utreda 
huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan säkerställas rörande 
advokattjänster från Front Advokater AB mfl.  

 

   Gert Kjellberg ledamot för Tjörnpartiet i fullmäktig 

                    TJÖRNPARTIET  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-10-01  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§194 
 
Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter angående 
instiftande av pris för ”En hållbar kommun” 
 
2018/427 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Bifalla motionen och instifta pris för ”En hållbar kommun”. 
2. Priset ska inte bestå av pengar. 
3. Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram regelverk för priset. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att ett 
eventuellt beslut om att införa ett hållbarhetspris kan få positiva effekter för barn på 
lång sikt till följd av att lokala företag och föreningar arbetar för hållbarhet ur ett 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 inkommit 
med en motion angående instiftan av pris för ”En hållbar kommun”. Motionen 
hanterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 då den återremitterades 
för att närmare utreda formerna för ett hållbarhetspris. Med hänvisning till yttrande 
från förvaltningen föreslås att motionen avslås. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2018-11-01 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22 § 169 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 § 145 (återremiss) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 162 den 17 september 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10 
Motion från Socialdemokraterna angående anstiftan av pris för ”En hållbar 
kommun” 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

486



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§162 
 
Återremitterat ärende: Svar på motion från Socialdemokraternas 
ledamöter angående instiftande av pris för ”En hållbar kommun” 
 
2018/427 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 
1. Bifalla motionen och instifta pris för ”En hållbar kommun”. 
2. Priset ska inte bestå av pengar. 
3. Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram regelverk för priset. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att ett 
eventuellt beslut om att införa ett hållbarhetspris kan få positiva effekter för barn på 
lång sikt till följd av att lokala företag och föreningar arbetar för hållbarhet ur ett 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 inkommit 
med en motion angående instiftan av pris för ”En hållbar kommun”. Motionen 
hanterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 då den återremitterades 
för att närmare utreda formerna för ett hållbarhetspris. Med hänvisning till yttrande 
från förvaltningen föreslås att motionen avslås. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2018-11-01 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22 § 169 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 § 145 (återremiss) 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10 
Motion från Socialdemokraterna angående anstiftan av pris för ”En hållbar 
kommun” 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att 1) motionen ska bifallas, 2) Priset ska inte bestå av 
pengar och 3) Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram regelverk för priset.
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Svar ang motion från Socialdemokraterna 
angående instiftande av pris för "En hållbar 
kommun" 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 
inkommit med en motion angående instiftan av pris för ”En hållbar 
kommun”. Motionen hanterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
2019-08-22 då den återremitterades för att närmare utreda formerna för 
ett hållbarhetspris.  

Med hänvisning till yttrande från förvaltningen föreslås att motionen 
avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2018-11-01 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22 § 169 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 § 145 

Bilagor 
Motion från Socialdemokraterna angående anstiftan av pris för ”En 
hållbar kommun” 

Beslut från samhällsbyggnadsnämnden angående remiss på motion 

Beslut från kommunstyrelsen angående återremiss 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ärendet  
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 
inkommit med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar 
kommun”. Socialdemokraterna skriver i motionen att det är viktigt att 
kunna lämna en värld i balans till våra barn och barnbarn. Att miljö- och 
klimatförändringar pågår och att människan drabbas hårt av dessa 
förändringar. Därmed är det viktigt att hitta nya hållbara lösningar för att 
minska utsläppen. Framsynta människors idéer, visioner och kunskap 
måste tas tillvara. Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag, 
föreningar i olika sammanhang men inte uppmärksammat dem när de 
arbetar hållbart. Kraven blir större på att företag ska kunna redovisa sitt 
hållbarhetsarbete. Socialdemokraterna yrkar:  

 Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den 
person eller det företag som på ett innovativt sätt bäst beskriver 
sitt arbete eller i gärning för ett Hållbart Tjörn, ekologiskt, socialt, 
ekonomiskt en gång per år. 

 Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänstepersoner 
(miljöchef, kan även vara socialchef eller ekonomichef) en 
representant från Tjörns Naturskyddsförening samt en person 
utsedd av näringslivet får uppdraget att nominera pristagare.  

 Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte 
då årsredovisningen presenteras.  

 Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för 
sponsring av kommunen.  

Yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Motionen skickades på remiss till samhällsbyggnadsnämnden som 
hanterade den på möte 2019-05-07. Samhällsbyggnadsnämnden ställde 
sig positiv till att instifta ett pris enligt de förslag som fanns med i 
motionen men menade att även föreningar skulle kunna nomineras. 
Samhällsbyggnadsnämnden förde också fram att resurser måste avsättas 
(pengar och arbetstid) om priset ska instiftas. 

I detaljbudgeten för kommunstyrelsen 2018 (beslutad 2017-11-30) fanns 
det med ett prioriterat mål angående hållbarhetspris.  

Målformuleringen var: 
”För att stimulera hållbarhetsarbetet i kommunen vill vi undersöka 
möjligheterna att instifta ett externt riktat miljöpris. Beslutsunderlag ska 
tas fram angående möjligheterna och formerna för ett sådant pris” 

Sektor samhällsbyggnad (som under 2018 var en del av 
Kommunstyrelsen) tilldelades ansvaret för att arbeta med målet. Målet 
uppfylldes dock inte under året och sektor samhällsbyggnad skrev i sin 
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helårsrapport att de skulle arbeta vidare med frågan 2019 om politiken 
ville prioritera det. Detaljbudgeten för samhällsbyggnadsnämnden för 
2019 innehöll dock inte något prioriterat mål för att arbeta vidare med 
instiftan av ett hållbarhetspris.  

När motionen togs upp 2019-06-11 på kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutades att ärendet skulle skickas på återremiss till 
kommunstyrelseförvaltningen för att närmare utreda formerna för ett 
hållbarhetspris. Ett sätt att göra detta är att titta på vad andra kommuner 
gör kopplat till frågan. Detta har nu gjorts – se redogörelse nedan.  

Många kommuner i Sverige har någon form av hållbarhetspris eller 
miljöpris. Priset kan i de flesta fall tilldelas såväl enskilda personer som 
företag, organisationer och föreningar. Nomineringen görs via formulär 
på kommunernas webbplatser och vem som helst kan göra en 
nominering. Priserna tar avstamp i antingen kommunens lokalt antagna 
miljömål eller i målen i Agenda 2030. De detaljerade kriterierna som 
behöver uppfyllas ser lite olika ut men de flesta kommuner vill via priset 
främja aktiva insatser som görs för att skapa hållbarhet socialt, ekologiskt 
och/eller ekonomiskt. Originalitet, nytänkande, engagemang och goda 
exempel prioriteras. Prissummorna varierar mellan 10 000-20 000 kronor 
och priset utdelas i de flesta fall ut en gång per år. Det varierar mellan 
kommunerna vem som ansvarar för att utse pristagarna men i de flesta 
fall görs det av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller 
nämnd kopplad till miljö/samhällsbyggnad/hållbarhet. 

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i samhällsbyggnadsnämndens 
remissvar att ett hållbarhetspris ligger i linje med miljökvalitetsmålen och 
de globala hållbarbetsmålen och att det kan ge positiva effekter för den 
lokala miljön ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Det är 
dock viktigt att resurser avsätts för arbetet och att ansvar för priset 
tydliggörs. 

Kommunens eget hållbarhetsarbete kopplat till Agenda 2030 ligger i sin 
linda och kartläggning pågår just nu för att tydliggöra hur långt arbetet 
kommit och hur det bör struktureras framåt. Att i detta läge lägga pengar 
och resurser på att utse ett externt pris för hållbarhetsarbete känns då inte 
som rätt prioritering av vare sig ekonomiska eller personella resurser. 

Det är därför kommunstyrelsens förvaltning uppfattning att motionen bör 
avslås.  

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att ett eventuellt beslut om att införa ett hållbarhetspris kan få positiva 
effekter för barn på lång sikt till följd av att lokala företag och föreningar 
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arbetar för hållbarhet ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv. 

Konsekvens 
De direkta konsekvenserna av att instifta ett pris enligt 
socialdemokraternas förslag är att priset innebär att resurser behöver 
avsättas (prispengar, materialkostnader, kommunikationskostnader, 
arbetstid etc). Det är även viktigt att tydliggöra syfte och mål för priset 
och att tydligt ansvar tilldelas en verksamhet/funktion att arbeta med 
priset. Tydliga riktlinjer och processer för arbetet med priset behöver 
skapas. 

De långsiktiga konsekvenserna är att instiftan av ett hållbarhetspris kan 
ge positiva effekter för den lokala miljön ur framför allt ett socialt och ett 
ekologiskt perspektiv. 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§145 
 
Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter angående 
instiftande av pris för ”En hållbar kommun” 
 
2018/427 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att närmare 
utreda formerna för ett hållbarshetspris. 

 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan få positiva effekter för barn till följd av att lokala företag arbetar för 
hållbarhet ur ett social, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 

 
Sammanfattning 
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion angående instiftande av 
pris för ”En hållbar kommun”. 

Motionens innehåll 

”Bakgrund: 

Det blåser ”nya vindar” i världen… 

En ”vind” är när ledande nationer ifrågasätter om människan kan påverka våra 
livsbetingelser. Kunskap och ny forskning blir allt viktigare om vi med gott (rent) 
samvete ska kunna lämna tillbaka det vi lånat av våra barn och barnbarn, en värld i 
balans. 

Följderna av miljö- och klimatförändringarna går att se redan i dag. Den tydligaste 
förändringen är att den globala temperaturen höjs. Det leder till att glaciärer smälter, 
havsnivåer stiger, väderförhållanden blir mer extrema och att naturkatastrofer oftare 
uppstår och att dom blir svårare att hantera. Människan drabbas hårt av miljö- och 
klimatförändringarna, speciellt dom som lever i fattigdom och som är beroende av 
lokala resurser. 

Miljöförstöring är också ett stort problem i fattiga delar av världen där företag ofta 
utnyttjar resurser utan att tänka långsiktigt på miljön och människorna som bor där. 
För att värna om miljön och motverka klimatförändringarna behövs internationellt 
samarbete och gemensamma mål för att minska utsläppen. Det är också viktigt att 
hitta nya energilösningar och att stora företag är villiga att tänka hållbart. 

Vi hade kanske varit än mer illa ute om det inte varit för framsynta människors 
idéer, visioner och kunskap om att en annan värld är möjlig. Det är inte bara 
förunnat universitetsstäder eller ”andra” någon annanstans att ha goda idéer, det 
finns där det finns mänskliga goda tankar. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag med att utse årets företag, vi 
har även priser för att uppmärksamma goda idrottsresultat, ja tom så 
uppmärksammar vi goda förebilder inom föreningslivet. Det är bra, det ger ”lust” 
för andra att nå dit också. 

I vår kommun finns en otrolig företagskreativitet, en nyfikenhet på framtid. Vi har 
många både företag och människor med goda idéer om hur man kan jobba för en 
hållbar kommun, värld. Tyvärr så ser man inte dessa uppmärksammas så som ovan. 

Sveriges riksdag har tagit ett steg till när man i oktober 2016 antog en ny lag om 
hållbarhetsredovisning för större företag. Den ska bl.a. innehålla frågor om hur man 
hanterar miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, anti-korruption och mänskliga 
rättigheter. Lagen kan ses som ett första steg i att redovisningen på sikt kommer att 
beröra även mindre företag och organisationer, både privata och gemensamma.  

Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar vi: 

 Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den person eller det 
företag som på ett innovativt sätt bäst beskriver sitt arbete eller i gärning för ett 
Hållbart Tjörn, ekologiskt, socialt, ekonomiskt en gång per år. 

 Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman (miljöchef, kan även 
vara socialchef eller ekonomichef) en representant från Tjörns 
Naturskyddsförening samt en person utsedd av näringslivet får uppdraget att 
nominera pristagare.  

 Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då 
årsredovisningen presenteras.  

 Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för sponsring av 
kommunen.” 

 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 169 den 22 maj 2019, 
Kommunfullmäktige, § 153 den 1 november 2018. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 11 juni 2019, 
Tjänsteutlåtande den 7 maj 2019, 
Motion den 18 oktober 2018. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för att 
närmare utreda formerna för ett hållbarshetspris. 
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Svar ang motion från Socialdemokraterna 
angående anstiftan av pris för "En hållbar 
kommun" 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Bifalla motionens första yrkande; Att Tjörns kommun tar initiativ för 
att instifta ett pris till den person eller det företag som på ett 
innovativt sätt bäst beskriver sitt arbete eller i gärning för ett Hållbart 
Tjörn, ekologiskt, socialt, ekonomiskt en gång per år. 

 
2. Uppdra kommunstyrelsen att inför kommande arbete med 

detaljbudget närmare utreda formerna för ett pris i hållbar utveckling. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 
inkommit med en motion angående anstiftan av pris för ”En hållbar 
kommun”. Med hänvisning till yttrande från kommunstyrelsen samt 
remissvar från samhällsbyggnadsnämnden anses motionen besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2018-11-01 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22 § 169 

Bilagor 
Motion från Socialdemokraterna angående anstiftan av pris för ”En 
hållbar kommun” 

Beslut från samhällsbyggnadsnämnden ang remiss på motion 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

494



 

  2 (3)    

2019-06-11 Dnr 2018/427-040 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

Ärendet  
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 
inkommit med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar 
kommun”. Socialdemokraterna skriver i motionen att det är viktigt att 
kunna lämna en värld i balans till våra barn och barnbarn. Att miljö- och 
klimatförändringar pågår och att människan drabbas hårt av dessa 
förändringar. Därmed är det viktigt att hitta nya hållbara lösningar för att 
minska utsläppen. Framsynta människors idéer, visioner och kunskap 
måste tas tillvara. Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag, 
föreningar i olika sammanhang men inte uppmärksammat dem när de 
arbetar hållbart. Kraven blir större på att företag ska kunna redovisa sitt 
hållbarhetsarbete. Socialdemokraterna yrkar att:  

 Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den 
person eller det företag som på ett innovativt sätt bäst beskriver 
sitt arbete eller i gärning för ett Hållbart Tjörn, ekologiskt, socialt, 
ekonomiskt en gång per år. 

 Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman 
(miljöchef, kan även vara socialchef eller ekonomichef) en 
representant från Tjörns Naturskyddsförening samt en person 
utsedd av näringslivet får uppdraget att nominera pristagare.  

 Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte 
då årsredovisningen presenteras.  

 Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för 
sponsring av kommunen.  

Yttrande från kommunstyrelsen 
I detaljbudgeten för kommunstyrelsen 2018 (beslutad 2017-11-30) fanns 
det med ett prioriterat mål ang hållbarhetspris. Målformuleringen var: 
”För att stimulera hållbarhetsarbetet i kommunen vill vi undersöka 
möjligheterna att instifta ett externt riktat miljöpris. Beslutsunderlag ska 
tas fram angående möjligheterna och formerna för ett sådant pris” 

Enligt Tjörns kommuns styrmodell ska prioriterade mål uppfyllas under 
det år som detaljbudgeten avser. Sektor samhällsbyggnad (som under 
2018 var en del av Kommunstyrelsen) tilldelades ansvaret för att arbeta 
med målet. 

I helårsrapporten för Kommunstyrelsen 2018 rapporterades målet ang 
hållbarhetspris som ”Ej uppfyllt” med kommentaren 
”Arbetet med att instifta ett externt riktat miljöpris har inte kunnat 
prioriteras under 2018 då andra utredningsarbeten fått prioriteras. 
Förvaltningen kommer att jobba vidare med frågan 2019 om 
samhällsbyggnadsnämnden vill prioritera detta.” 
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Detaljbudgeten för samhällsbyggnadsnämnden för 2019 innehåller inte 
något prioriterat mål för att arbeta vidare med instiftan av ett 
hållbarhetspris.  

Kommunstyrelsen instämmer i samhällsbyggnadsnämndens remissvar att 
ett hållbarhetspris ligger i linje med miljökvalitetsmålen och de globala 
hållbarbetsmålen och att det kan ge positiva effekter för den lokala 
miljön ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. Det är dock viktigt att 
resurser avsätts för arbetet och att ansvar för priset tydliggörs. 

För att aktualisera det tidigare budgetmålet föreslår förvaltningen att 
motionens första yrkande bifalls. Formerna samt resurser för ett 
hållbarhetspris behöver dock fastställas, något som kan beaktas inför det 
kommande arbetet med detaljbudget 2020. 

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet kan få positiva effekter för barn till följd av att lokala 
företag arbetar för hållbarhet ur ett social, ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv. 

Konsekvens 
De direkta konsekvenserna av att instifta ett pris enligt 
socialdemokraternas förslag är att priset innebär att resurser behöver 
avsättas (prispengar, materialkostnader, kommunikationskostnader, 
arbetstid etc). Det är även viktigt att tydliggöra syfte och mål för priset 
och att tydligt ansvar tilldelas en verksamhet/funktion att arbeta med 
priset. Tydliga riktlinjer och processer för arbetet med priset ska skapas.  

De långsiktiga konsekvenserna kan ge positiva effekter för den lokala 
miljön ur framför allt ett socialt och ett ekologiskt perspektiv. 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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Svar på remiss avseende motion från 
Socialdemokraternas ledamöter angående 
anstiftan av pris för ”En hållbar kommun” 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 
inkommit med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar 
kommun”.  

Yttrande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att instifta ett 
hållbarhetspris enligt de förslagen som finns med i motionen. Det är en 
fördel att priset riktar sig brett genom att det ska vara hållbart på ett 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt sätt.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att även föreningar bör kunna bli 
nominerade.  

Vidare är förslaget i motionen i linje med miljökvalitetsmålen och de 
globala hållbarhetsmålen.  
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 
inkommit med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar 
kommun”. Socialdemokraterna skriver i motionen att det är viktigt att 
kunna lämna en värld i balans till våra barn och barnbarn. Att miljö- och 
klimatförändringar pågår och att människan drabbas hårt av dessa 
förändringar. Därmed är det viktigt att hitta nya hållbara lösningar för att 
minska utsläppen. Framsynta människors idéer, visioner och kunskap 
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måste tas tillvara. Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag, 
föreningar i olika sammanhang men inte uppmärksammat dem när de 
arbetar hållbart. Kraven blir större på att företag ska kunna redovisa sitt 
hållbarhetsarbete. Socialdemokraterna yrkar att:  

 Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den 
person eller det företag som på ett innovativt sätt bäst beskriver 
sitt arbete eller i gärning för ett Hållbart Tjörn, ekologiskt, socialt, 
ekonomiskt en gång per år. 

 Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman 
(miljöchef, kan även vara socialchef eller ekonomichef) en 
representant från Tjörns Naturskyddsförening samt en person 
utsedd av näringslivet får uppdraget att nominera pristagare.  

 Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte 
då årsredovisningen presenteras.  

 Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för 
sponsring av kommunen.  

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet kan få positiva effekter för barn till följd av att lokala 
företag arbetar för hållbarhet ur ett social, ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv. 

Konsekvens 
De direkta konsekvenserna av att instifta ett pris enligt 
socialdemokraternas förslag är att priset innebär att resurser behöver 
avsättas i rena pengar, arbetstid för personal och materialkostnad osv. De 
långsiktiga konsekvenserna kan ge mycket positiva effekter för den 
lokala miljön ur framför allt ett socialt och ett ekologiskt perspektiv. 

 

Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§169 
 
Remiss avseende motion från Socialdemokraternas ledamöter 
angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun” 
 
2019/91 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan få positiva effekter för barn till följd av att lokala företag arbetar för 
hållbarhet ur ett social, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 inkommit 
med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”. 

Yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att instifta ett hållbarhetspris enligt 
de förslagen som finns med i motionen. Det är en fördel att priset riktar sig brett 
genom att det ska vara hållbart på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt sätt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att även föreningar bör kunna bli 
nominerade. 

Vidare är förslaget i motionen i linje med miljökvalitetsmålen och de globala 
hållbarhetsmålen. 

Ärendet 
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 inkommit 
med en motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”. 
Socialdemokraterna skriver i motionen att det är viktigt att kunna lämna en värld i 
balans till våra barn och barnbarn. Att miljö- och klimatförändringar pågår och att 
människan drabbas hårt av dessa förändringar. Därmed är det viktigt att hitta nya 
hållbara lösningar för att minska utsläppen. Framsynta människors idéer, visioner 
och kunskap måste tas tillvara. Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda 
företag, föreningar i olika sammanhang men inte uppmärksammat dem när de 
arbetar hållbart. Kraven blir större på att företag ska kunna redovisa sitt 
hållbarhetsarbete. Socialdemokraterna yrkar att:  

 Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den person eller det 
företag som på ett innovativt sätt bäst beskriver sitt arbete eller i gärning för ett 
Hållbart Tjörn, ekologiskt, socialt, ekonomiskt en gång per år. 

 Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman (miljöchef, kan även 
vara socialchef eller ekonomichef) en representant från Tjörns 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Naturskyddsförening samt en person utsedd av näringslivet får uppdraget att 
nominera pristagare.  

 Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då 
årsredovisningen presenteras.  

 Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för sponsring av 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2019-05-07 
Motionen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L), Rikard Larsson (S) och Jörgen Myrberg (KD) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2018-11-01  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§153 
 
Anmälan av motion från Socialdemokraternas ledamöter angående 
anstiftan av pris för ”En hållbar kommun” 
 
2018/427 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas. 

Sammanfattning 
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion angående anstiftan av pris 
för ”En hållbar kommun”. 
 
Motionens innehåll 
”Bakgrund: 
Det blåser ”nya vindar” i världen… 
En ”vind” är när ledande nationer ifrågasätter om människan kan påverka våra 
livsbetingelser. Kunskap och ny forskning blir allt viktigare om vi med gott (rent) 
samvete ska kunna lämna tillbaka det vi lånat av våra barn och barnbarn, en värld i 
balans. 
 
Följderna av miljö- och klimatförändringarna går att se redan i dag. Den tydligaste 
förändringen är att den globala temperaturen höjs. Det leder till att glaciärer smälter, 
havsnivåer stiger, väderförhållanden blir mer extrema och att naturkatastrofer oftare 
uppstår och att dom blir svårare att hantera. Människan drabbas hårt av miljö- och 
klimatförändringarna, speciellt dom som lever i fattigdom och som är beroende av 
lokala resurser. 
 
Miljöförstöring är också ett stort problem i fattiga delar av världen där företag ofta 
utnyttjar resurser utan att tänka långsiktigt på miljön och människorna som bor där. 
För att värna om miljön och motverka klimatförändringarna behövs internationellt 
samarbete och gemensamma mål för att minska utsläppen. Det är också viktigt att 
hitta nya energilösningar och att stora företag är villiga att tänka hållbart. 
 
Vi hade kanske varit än mer illa ute om det inte varit för framsynta människors 
idéer, visioner och kunskap om att en annan värld är möjlig. Det är inte bara 
förunnat universitetsstäder eller ”andra” någon annanstans att ha goda idéer, det 
finns där det finns mänskliga goda tankar. 
 
Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag med att utse årets företag, vi 
har även priser för att uppmärksamma goda idrottsresultat, ja tom så 
uppmärksammar vi goda förebilder inom föreningslivet. Det är bra, det ger ”lust” 
för andra att nå dit också. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2018-11-01  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I vår kommun finns en otrolig företagskreativitet, en nyfikenhet på framtid. Vi har 
många både företag och människor med goda idéer om hur man kan jobba för en 
hållbar kommun, värld. Tyvärr så ser man inte dessa uppmärksammas så som ovan. 

Sveriges riksdag har tagit ett steg till när man i oktober 2016 antog en ny lag om 
hållbarhetsredovisning för större företag. Den ska bl.a. innehålla frågor om hur man 
hanterar miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, anti-korruption och mänskliga 
rättigheter. Lagen kan ses som ett första steg i att redovisningen på sikt kommer att 
beröra även mindre företag och organisationer, både privata och gemensamma.  

Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar vi: 
 

 Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den person eller det 
företag som på ett innovativt sätt bäst beskriver sitt arbete eller i gärning för 
ett Hållbart Tjörn, ekologiskt, socialt, ekonomiskt en gång per år. 

 Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman (miljöchef, kan 
även vara socialchef eller ekonomichef) en representant från Tjörns 
Naturskyddsförening samt en person utsedd av näringslivet får uppdraget att 
nominera pristagare.  

 Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då 
årsredovisningen presenteras.  

 Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för sponsring av 
kommunen.” 

 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 18 oktober 2018. 
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Till kommunfullmäktigemötet den 25 oktober 2018  
 
Motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”. 
 
Bakgrund: 
Det blåser ”nya vindar” i världen… 
En ”vind” är när ledande nationer ifrågasätter om människan kan påverka våra 
livsbetingelser. Kunskap och ny forskning blir allt viktigare om vi med gott (rent) samvete ska 
kunna lämna tillbaka det vi lånat av våra barn och barnbarn, en värld i balans.  
Följderna av miljö- och klimatförändringarna går att se redan i dag. Den tydligaste 
förändringen är att den globala temperaturen höjs. Det leder till att glaciärer smälter, 
havsnivåer stiger, väderförhållanden blir mer extrema och att naturkatastrofer oftare uppstår 
och att dom blir svårare att hantera. Människan drabbas hårt av miljö- och 
klimatförändringarna, speciellt dom som lever i fattigdom och som är beroende av lokala 
resurser.                                                                                                                                               
Miljöförstöring är också ett stort problem i fattiga delar av världen där företag ofta utnyttjar 
resurser utan att tänka långsiktigt på miljön och människorna som bor där. För att värna om 
miljön och motverka klimatförändringarna behövs internationellt samarbete och 
gemensamma mål för att minska utsläppen. Det är också viktigt att hitta nya energilösningar 
och att stora företag är villiga att tänka hållbart.                                                                                
Vi hade kanske varit än mer illa ute om det inte varit för framsynta människors idéer, 
visioner och kunskap om att en annan värld är möjlig. Det är inte bara förunnat 
universitetsstäder eller ”andra” någon annanstans att ha goda idéer, det finns där det finns 
mänskliga goda tankar.                                                                                                                        
Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag med att utse årets företag, vi har även 
priser för att uppmärksamma goda idrottsresultat, ja tom så uppmärksammar vi goda 
förebilder inom föreningslivet. Det är bra, det ger ”lust” för andra att nå dit också.                     
I vår kommun finns en otrolig företagskreativitet, en nyfikenhet på framtid. Vi har många 
både företag och människor med goda idéer om hur man kan jobba för en hållbar kommun, 
värld. Tyvärr så ser man inte dessa uppmärksammas så som ovan.                                       
Sveriges riksdag har tagit ett steg till när man i oktober 2016 antog en ny lag om 
hållbarhetsredovisning för större företag. Den ska bl.a. innehålla frågor om hur man hanterar 
miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, anti-korruption och mänskliga rättigheter. Lagen kan 
ses som ett första steg i att redovisningen på sikt kommer att beröra även mindre företag och 
organisationer, både privata och gemensamma.  

Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar vi: 
 

 Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den person eller det företag 
som på ett innovativt sätt bäst beskriver sitt arbete eller i gärning för ett Hållbart 
Tjörn, ekologiskt, socialt, ekonomiskt en gång per år. 

 Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman (miljöchef, kan även vara 
socialchef eller ekonomichef) en representant från Tjörns Naturskyddsförening samt 
en person utsedd av näringslivet får uppdraget att nominera pristagare.  

 Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då 
årsredovisningen presenteras.  

 Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för sponsring av kommunen.  
 
Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp på Tjörn  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-10-01  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§195 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om ny kommunjurist för 
oppositionen 
 
2019/348 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg har i motion föreslagit att kommunen ska låta utreda behovet av 
ytterligare juridisk kompetens i kommunstyrelsens förvaltning. Detta för att 
opposition och allmänhet ska kunna få vägledning i juridiska frågor.  

Med hänsyn till att kommunen numera har två anställda jurister anser förvaltningen 
att det inte föreligger något behov av vidare utredning och föreslår därför att 
motionen avslås. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 165 den 17 september 2020 
Kommunfullmäktige 2020-05-14, § 87 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-02 
Motion den 23 oktober 2019 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:04 och återupptas kl. 17:07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) och Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen 
ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl. 
förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§165 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om ny kommunjurist för 
oppositionen 
 
2019/348 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg har i motion föreslagit att kommunen ska låta utreda behovet av 
ytterligare juridisk kompetens i kommunstyrelsens förvaltning. Detta för att 
opposition och allmänhet ska kunna få vägledning i juridiska frågor.  
Med hänsyn till att kommunen numera har två anställda jurister anser förvaltningen 
att det inte föreligger något behov av vidare utredning och föreslår därför att 
motionen avslås. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-05-14, § 87 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-02 
Motion den 23 oktober 2019 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
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Tjänsteutlåtande - motion om ny kommunjurist för 
oppositionen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Sammanfattning 
Gert Kjellberg har i motion föreslagit att kommunen ska låta utreda 
behovet av ytterligare juridisk kompetens i kommunstyrelsens 
förvaltning. Detta för att opposition och allmänhet ska kunna få 
vägledning i juridiska frågor.  

Med hänsyn till att kommunen numera har två anställda jurister anser 
förvaltningen att det inte föreligger något behov av vidare utredning och 
föreslår därför att motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-05-14, § 87 

Bilagor 
Motion den 23 oktober 2019 

Ärendet  
Gert Kjellberg har inkommit med en motion med följande förslag” 

Det har framkommit att det saknas juridisk vägledning som kan vara alla 
förtroendevalda behjälplig då kommunens jurist har hög 
arbetsbelastning och måste inkalla dyrbar extern expertis för att 
upprätthålla stödet till de förtroendevalda. Därför får inte oppositionen 
och allmänheten den vägledning i juridiska frågor som är ett måste för 
en rättssäker kommun. 

Det är viktigt att oppositionen och allmänheten kan få den hjälp och 
rådgivning som behöves för att granska det beslutsfattande som idag sker 
inom kommunen och även få hjälp med förslag etc. 
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Därav finnes det all anledning att kommunen inrättar en ny tjänst för att 
avlasta personalen inom kommunkansliet och undvika kostsamma 
externa advokatbyråer. 

Fullmäktige föreslås besluta:  

1. Att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att kommunkansliet 
utreder fördelar med att ha ytterligare juridisk kompetens som kan 
tillgodose bl.a. oppositionens behov av klargörande om rättsläget i 
många kommunala frågor.  

2. Återrapportering till fullmäktige skall ske skyndsamt 

Förvaltningens bedömning 
Kommunen har sedan februari 2020 två kommunjurister som bistår 
nämnder och förvaltningar i juridiska spörsmål. Genom den fördubblade 
juriststyrkan har tillgängligheten till juridisk kompetens ökat för 
kommunens verksamheter och förtroendevalda. 

Med hänsyn till detta bedöms det i nuläget inte finnas anledning för 
kommunledningskontoret att utreda behovet av ytterligare juridisk 
kompetens i förvaltningen.  

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-05-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§87 
 
Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om ny kommunjurist 
för oppositionen 
 
2019/348 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har inkommit med en motion om ny kommunjurist för 
oppositionen. Kommunfullmäktige har 2019-11-14, § 271 beslutat att motionen inte 
får väckas. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som i dom 2020-04-22 
upphävt det överklagade beslutet. Motionen ska därmed behandlas på nytt av 
kommunfullmäktige. 
 
Motionens innehåll 
 
”Bakgrund: 
Det har framkommit att det saknas juridisk vägledning som kan vara alla 
förtroendevalda behjälplig då kommunens jurist har hög arbetsbelastning och måste 
inkalla dyrbar extern expertis för att upprätthålla stödet till de förtroendevalda. 
Därför får inte oppositionen och allmänheten den vägledning i juridiska frågor som 
är ett måste för en rättsäker kommun. 
 
Det är viktigt att oppositionen och allmänheten kan få den hjälp och rådgivning som 
behöves för att granska det beslutsfattande som idag sker inom kommunen och även 
få hjälp med förslag etc. 
 
Därav finnes det all anledning att kommunen inrättar en ny tjänst för att avlasta 
personalen inom kommunkansliet och undvika kostsamma externa advokatbyråer. 
 
Fullmäktige föreslås besluta:  
1. Att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att kommunkansliet utreder 

fördelar med att ha ytterligare juridisk kompetens som kan tillgodose bl.a. 
oppositionens behov av klargörande om rättsläget i många kommunala frågor.  

2. Återrapportering till fullmäktige skall ske skyndsamt” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 22 oktober 2019. 
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Skärhamn 2019-10-23 

Till: 

Kommunfullmäktige, Skärhamn 

MOTION: 

Kommunjurist tillhjälplig den politiska oppositionen 

Bakgrund: 
Det har framkommit att det saknas juridisk vägledning som kan vara alla förtroendevalda 
behjälplig då kommunens jurist har hög arbetsbelastning och måste inkalla dyrbar extern 
expertis för att upprätthålla stödet till de förtroendevalda. Därför får inte oppositionen och 
allmänheten den vägledning i juridiska frågor som är ett måste för en rättsäker kommun.   

Det är viktigt att oppositionen och allmänheten kan få den hjälp och rådgivning som behöves för 
att granska det beslutsfattande som idag sker inom kommunen och även få hjälp med förslag 
etc. 

Därav finnes det all anledning att kommunen inrättar en ny tjänst för att avlasta personalen 
inom kommunkansliet och undvika kostsamma externa advokatbyråer. 

Fullmäktige föreslås besluta: 

1. Att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att kommunkansliet 
utreder fördelar med att ha ytterligare juridisk kompetens som 
kan tillgodose bl.a. oppositionens behov av klargörande om 
rättsläget i många kommunala frågor. 
 

2. Återrapportering till fullmäktige skall ske skyndsamt 
 

 
 
Gert Kjellberg 

          TJÖRNPARTIET 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§222 

Svar på motion från Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S), Anette Johannessen (S), Bert-Inge Nordberg (S) om 
framtagande av ny äldreplan 

2020/90 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på 
annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har lämnat in motion ang framtagande av en 
ny äldreplan för Tjörns kommun då det inte finns någon aktuell 
sådan. 

Då det redan finns ett politiskt beslutat uppdrag att arbeta fram en 
äldrestrategi och detta arbete är planerat att återupptas under 2021 
så anses motionen besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 209 den 15 oktober 2020 
Kommunfullmäktige, § 86 den 14 maj 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29 
Motion ang framtagande av äldreplan 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) och Martin Johansson (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§210 
 
Svar på motion från Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Anette 
Johannessen (S), Bert-Inge Nordberg (S) om framtagande av ny 
äldreplan 
 
2020/90 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta motionen som besvarad. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna har lämnat in motion ang framtagande av en ny äldreplan för 
Tjörns kommun då det inte finns någon aktuell sådan. 

Då det redan finns ett politiskt beslutat uppdrag att arbeta fram en äldrestrategi och 
detta arbete är planerat att återupptas under 2021 så anses motionen besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 86 den 14 maj 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29 
Motion ang framtagande av äldreplan 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
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Tjänsteutlåtande svar på motion angående 
framtagande av äldreplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta motionen som besvarad. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har lämnat in motion ang framtagande av en ny 
äldreplan för Tjörns kommun då det inte finns någon aktuell sådan. 

Då det redan finns ett politiskt beslutat uppdrag att arbeta fram en 
äldrestrategi och detta arbete är planerat att återupptas under 2021 så 
anses motionen besvarad. 

Bilagor 
Motion ang framtagande av äldreplan 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar och bolag 

Ärendet  
Rosalie Sanyang, Rickard Larsson, Anette Johannessen samt Bert-Inge 
Norberg (samtliga Socialdemokraterna Tjörn) har inlämnat motion enligt 
nedan  

På senaste pensionärsrådet 2019-12-19 uppdagades det att det inte finns 
någon aktuell Äldreplan i Tjörns kommun. Den senaste är från 2008. Det 
finns ett utkast från ett tidigare påbörjat arbete från 2014 men som har 
avstannat. 

I Sverige är ca en fjärdedel av befolkningen ålderspensionärer. I Tjörns 
kommun är siffran än högre. Vi blir allt friskare och därmed äldre. Vi 
behöver en kommunal Äldreplan för att kunna möta de äldres speciella 
behov. 
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Det handlar om olika former av boende, särskilt boende, 
trygghetsboende, serviceboende och seniorboende med god 
tillgänglighet. Äldreplanen skall också innehålla hur man möter behovet 
av tillgänglighet, vård och omsorg, hemtjänst, vårdcentralernas arbete 
gentemot de äldre, vård och omsorg i livets slutskede, arbete mot 
ensamhet och psykisk hälsa hos de äldre, samt stöd till de äldres egna 
organiserande.  

Eftersom frågorna är sektorsövergripande, bör samtliga nämnder, 
Pensionärsrådet, Rådet för Hälsa och social hållbarhet samt de berörda 
kommunala bolagen också engageras i framtagandet av en äldreplan. 

Vi föreslår således att Kommunfullmäktige beslutar att en ny Äldreplan 
ska tas fram under 2020. Kommunstyrelsen bör bli den instans som äger 
frågan. 

Förvaltningens svar 
Precis som anges i motionen tilldelades kommunstyrelsen uppdraget att 
ta fram en ny äldrestrategi som skulle ersätta den äldreplan som inte 
längre var aktuell. Förslag på Äldreststrategi 2035 skickades på remiss 
till samtliga nämnder och styrelser under början av 2017. Förslaget 
omarbetades till viss del utifrån inkomna remissvar. Kommunstyrelsen 
återremitterade ärendet 2017-05-18 för att förslaget skulle omarbetas 
ytterligare. Arbetet med en äldrestrategi har sedan dess legat på is. 

Förvaltningen instämmer i motionärernas yrkande att det behövs en 
sammanhållen viljeinriktning kopplat till de äldres möjligheter till ett gott 
liv – precis som inriktningsmålet i kommunfullmäktiges budget anger. 
Just nu pågår omfattande arbete kopplat till strategisk lokalförsörjning för 
kommunens olika verksamheter. Detta arbete berör samtliga 
verksamheter inom kommunen och kommer att kunna tjäna som ett 
underlag även för viktiga ställningstaganden kopplade till vägval för 
äldreomsorg och bostäder för äldre. För att få en fullödig äldrestrategi 
krävs att kommunen också belyser fler områden kopplade till de äldre på 
Tjörn så som till exempel möjligheter till ett aktivt liv samt psykisk och 
fysisk hälsa. Samverkan och dialog bör ske inte bara internt inom 
kommunens verksamheter och råd utan också externt med kommunens 
invånare och civilsamhället. Arbetet med att ta fram en ny äldrestrategi 
kräver en sammanhållen planering och projektorganisation.  

För att innehållet i en äldrestrategi ska bli bra krävs att samtliga 
förvaltningar och bolag avsätter resurser för att bidra med kompetens och 
erfarenhet in i arbetet. Det kommer också krävas dialog med till exempel 
civilsamhället, befintliga råd inom kommunen samt kommuninvånarna. 

Under 2020 är det kommunkansliets avsikt att ta fram ett förslag på hur 
arbetet med en ny äldrestrategi skulle kunna utformas. Arbetet med 
strategin kommer sedan att påbörjas under 2021. 
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Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 

Konsekvens 
 

Evike Sandor 
Tf kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-05-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§86 
 
Anmälan av motion från Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), 
Anette Johannessen (S), Bert-Inge Nordberg (S) om framtagande av 
ny äldreplan 
 
2020/90 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Anette Johannessen (S) och Bert-Inge 
Nordberg (S) har inkommit med en motion om framtagande av ny äldreplan. 
 
Motionens innehåll 
 
”På senaste pensionärsrådet 2019-12-19 uppdagades det att det inte finns någon 
aktuell Äldreplan i Tjörns kommun. Den senaste är från 2008.  Det finns ett utkast 
från ett tidigare påbörjat arbete från 2014 men som har avstannat. 
 
I Sverige är ca en fjärdedel av befolkningen ålderspensionärer. I Tjörns kommun är 
siffran än högre. Vi blir allt friskare och därmed äldre. Vi behöver en kommunal 
Äldreplan för att kunna möta de äldres speciella behov.  
 
Det handlar om olika former av boende, särskilt boende, trygghetsboende, 
serviceboende och seniorboende med god tillgänglighet. Äldreplanen skall också 
innehålla hur man möter behovet av tillgänglighet, vård och omsorg, hemtjänst, 
vårdcentralernas arbete gentemot de äldre, vård och omsorg i livets slutskede, 
arbete mot ensamhet och psykisk hälsa hos de äldre, samt stöd till de äldres egna 
organiserande.  
 
Eftersom frågorna är sektorsövergripande, bör samtliga nämnder, Pensionärsrådet, 
Rådet för Hälsa och social hållbarhet samt de berörda kommunala bolagen också 
engageras i framtagandet av en äldreplan. 
 
Vi föreslår således att Kommunfullmäktige beslutar att en ny Äldreplan ska tas fram 
under 2020. Kommunstyrelsen bör bli den instans som äger frågan.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 12 mars 2020. 
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Förslag till Motion ang. att ta fram en Äldreplan 
 
På senaste pensionärsrådet 2019-12-19 uppdagades det att det inte finns någon aktuell 
Äldreplan i Tjörns kommun. Den senaste är från 2008.  Det finns ett utkast från ett 
tidigare påbörjat arbete från 2014 men som har avstannat. 
I Sverige är ca en fjärdedel av befolkningen ålderspensionärer. I Tjörns kommun är 
siffran än högre. Vi blir allt friskare och därmed äldre. Vi behöver en kommunal 
Äldreplan för att kunna möta de äldres speciella behov.  
Det handlar om olika former av boende, särskilt boende, trygghetsboende, 
serviceboende och seniorboende med god tillgänglighet. Äldreplanen skall också 
innehålla hur man möter behovet av tillgänglighet, vård och omsorg, hemtjänst, 
vårdcentralernas arbete gentemot de äldre, vård och omsorg i livets slutskede, arbete 
mot ensamhet och psykisk hälsa hos de äldre, samt stöd till de äldres egna 
organiserande.  
Eftersom frågorna är sektorsövergripande, bör samtliga nämnder, Pensionärsrådet, 
Rådet för Hälsa och social hållbarhet samt de berörda kommunala bolagen också 
engageras i framtagandet av en äldreplan. 
 
Vi föreslår således att Kommunfullmäktige beslutar  
att en ny Äldreplan ska tas fram under 2020. 
Kommunstyrelsen bör bli den instans som äger frågan. 
 
Socialdemokraterna 
Rosalie Sanyang, Anette Johannessen, Rikard Larsson och Bert –Inge Norberg 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§223 

Svar på motion från Martin Johansson (SD) och Rikard 
Simensen (SD) om öppettider i Tjöns kundcenter 

2020/179 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad. 

Reservation 
Martin Johansson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och har 
kommit fram till att ett framtida beslut kring tillgänglighet och 
service i Kundcenter, bibliotek och turistbyrå kan komma att 
påverka eller ge konsekvenser som berör kommunens barn och 
unga. Innan beslut är fattat är det dock svårt att se exakt vilka 
konsekvenser det kan bli. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) och Rickard Siemensen (SD) har inkommit 
med motion kopplat till öppettiderna för Tjörns Kundcenter, 
Turistbyrå samt bibliotek.  

Motionärerna föreslår att öppettiderna i dessa verksamheter ska 
ses över för att optimera resurserna för att tillgodose god service 
utifrån efterfråga och behov. Motionärerna menar också att 
statistik för verksamheten ska tas fram. 

Då det redan pågår arbete och diskussioner kring dessa frågor i 
verksamheten föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 211 den 15 oktober 2020 
Kommunfullmäktige 2020-08-27 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29 
Motion om öppettider i Tjörns Kundcenter 2.0, Turistbyrå och 
Bibliotek 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S) och Tanja Siladji Dahne 
(MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) 
förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§211 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen 
(SD) om öppettider i Tjöns kundcenter 
 
2020/179 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta motionen som besvarad. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och har kommit fram till att 
ett framtida beslut kring tillgänglighet och service i Kundcenter, bibliotek och 
turistbyrå kan komma att påverka eller ge konsekvenser som berör kommunens barn 
och unga. Innan beslut är fattat är det dock svårt att se exakt vilka konsekvenser det 
kan bli. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) och Rickard Siemensen (SD) har inkommit med motion 
kopplat till öppettiderna för Tjörns Kundcenter, Turistbyrå samt bibliotek.  

Motionärerna föreslår att öppettiderna i dessa verksamheter ska ses över för att 
optimera resurserna för att tillgodose god service utifrån efterfråga och behov. 
Motionärerna menar också att statistik för verksamheten ska tas fram. 

Då det redan pågår arbete och diskussioner kring dessa frågor i verksamheten 
föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-08-27 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29 
Motion om öppettider i Tjörns Kundcenter 2.0, Turistbyrå och Bibliotek 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
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Tjänsteutlåtande svar på motion angående 
öppettider Kundcenter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta motionen som besvarad. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) och Rickard Siemensen (SD) har inkommit med 
motion kopplat till öppettiderna för Tjörns Kundcenter, Turistbyrå samt 
bibliotek.  

Motionärerna föreslår att öppettiderna i dessa verksamheter ska ses över 
för att optimera resurserna för att tillgodose god service utifrån efterfråga 
och behov. Motionärerna menar också att statistik för verksamheten ska 
tas fram. 

Då det redan pågår arbete och diskussioner kring dessa frågor i 
verksamheten föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-08-27 

Bilagor 
Motion om öppettider i Tjörns Kundcenter 2.0, Turistbyrå och Bibliotek 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kommunledningskontoret 

Ärendet  
Martin Johansson och Rickard Siemensen har inkommit med motion 
kopplat till öppettiderna för Tjörns kundcenter, turistbyrå och bibliotek. 
Motionärerna föreslår att öppettiderna i dessa verksamheter ska ses över 
för att optimera resurserna för att tillgodose gos service utifrån efterfråga 
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och behov (se bifogat dokument med hela motionen). Motionärerna 
menar också att statistik för verksamheten ska tas fram. 

Förvaltningens svar 
Verksamheterna inom Tjörns Kundcenter, turistbyrå och bibliotek har 
sedan starten av kundcenters verksamhet varit i symbios med varandra 
för att maximera resurserna så att kommunen kan erbjuda en kvalitativ 
och tillgänglig service till våra kommuninvånare.  

Sedan starten av verksamheten har ärenden som hanterats av Kundcenter 
loggats i ett gemensamt system. Detta innebär att verksamheten har 
mycket bra koll på vilken typ av ärenden och vilka frågor som hanteras 
av Kundcenter samt på vilken veckodag och vilken tid på dygnet dessa 
frågor/ärenden inkommer. Statistiken används bland annat för att 
optimera information och kommunikation på kommunens webbplats och 
i andra kommunikationskanaler samt bemanning i Kundcenter. Inkomna 
ärenden/frågor följs upp en gång per månad och rapporter skickas ut till 
samtliga förvaltningar och kommunchef. Även biblioteksverksamheten 
följs upp utifrån framtagna nyckeltal månadsvis och utfall på dessa 
redovisas kontinuerligt till ansvarig nämnd. 

Det kan konstateras att sedan starten av verksamheten så har våra 
kommuninvånares och besökares beteendemönster förändrats och 
därmed har behov och önskemål kopplat till kommunens service och 
tjänster också förändrats. Detta påverkar även verksamheten inom 
kundcenter, turistbyrå och bibliotek. En förstudie kring Kundcenter 2.0 
genomfördes under oktober 2014 - februari 2015 och förslag lades fram 
på en utvecklad verksamhet som innebar såväl utökad service som en 
ökad tillgänglighet. Förslaget innebar även en utbyggnad av 
organisationen för Kundcenter med fler medarbetare och större 
ekonomiska resurser. Förslaget hanterades av kommunledningen 
(kommunchef, förvaltningschefer och VD:ar) men lämnades utan beslut 
om vidare hantering. Frågan om Kundcenter 2.0 fanns också med som 
mål i kommunfullmäktiges budget för 2016 och 2017 men målet har inte 
uppnåtts. 

För kunna fastställa Kundcenter 2.0 samt relationerna mellan bibliotek, 
Kundcenter och turistbyrå och komma till beslut i frågan gav 
kommunchefen under sommaren ett uppdrag till förvaltningschefen för 
Kultur- och fritid att utreda möjligheter och utmaningar. 

Då detta är ett pågående arbete föreslår förvaltningen att motionen ska 
anses vara besvarad och ber att få återkomma med information när 
uppdraget är slutfört och har avrapporterats. 
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Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och har kommit 
fram till att ett framtida beslut kring tillgänglighet och service i 
Kundcenter, bibliotek och turistbyrå kan komma att påverka eller ge 
konsekvenser som berör kommunens barn och unga. Innan beslut är fattat 
är det dock svårt att se exakt vilka konsekvenser det kan bli. 

Konsekvens 
Framtida beslut kring Kundcenter, bibliotek och turistbyrå kan få 
personella och ekonomiska konsekvenser såväl som konsekvenser för 
tillgänglighet och service. Innan utredning är klar och beslut är fattat går 
det dock inte att säga exakt vilka konsekvenser det kan bli.  

 

 

Evike Sandor 
Tf kommunchef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-08-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§130 
 
Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) och Rikard 
Simensen (SD) om öppettider i Tjörns kundcenter 
 
2020/179 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en motion om 
öppettider i Tjörns kundcenter med följande yrkande: 
”Att: ta fram statistik på antal dagsbesök till Kundcenter, Bibliotek och Turistbyrå. 
Att: undersöka öppettiderna i Kundcenter, Bibliotek och Turistbyrå till förslag 
enligt nedan eller andra tider för att optimera resurserna tillika efterfrågan för bästa 
service. 
 
Förslagvis men ej beslutsfattande: 
: Sommar tider: Veckorna 25 – 34 
: Måndag - torsdag 08:00 - 19:00 (Biblioteket 10:00 – 19:00) 
: Fredag 08:00 – 17:00 (Biblioteket 10:00 – 17:00) 
: Lördag och söndag 11:00 - 15:00 (Biblioteket 11:00 – 15:00) 
: Vinter öppet: veckor 1-24 och vecka 35-52 
: Måndag & torsdag 08:00 – 19:00 (Biblioteket 10:00 – 19:00) 
: Tisdag, onsdag & fredag 08:00 – 17:00 (Biblioteket 10:00 – 17:00) 
: Lördag 11:00 – 15:00 (Biblioteket 11:00 – 15:00) 
: Söndagar Stängt (Biblioteket lättöppet för självservice) 
: Lätthelgsdagar Stängt (Biblioteket lättöppet för självservice)” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 18 juni 2020. 
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                    Kållekärr 2020-06-14 

 
Motion om öppettider i Tjörns Kundcenter 2.0 

Turistbyrå och Bibliotek 
 
Tjörns kundcenter har sedan start 2011 haft 
 
Öppettiderna Sommartid vecka 24 till vecka 35 
Måndag – torsdag  08:00 – 19:00 (Biblioteket 10:00 – 19:00) 
Fredag   08:00 – 18:00 (Biblioteket 10:00 – 18:00) 
Lördag och söndag  09:00 – 17:00 (Biblioteket 10:00 – 15:00) 
 
Öppettiderna Vintertid från. V36 till vecka 23  
Måndag – torsdag  08:00 – 19:00 (Biblioteket 10:00 – 19:00) 
Fredag   08:00 – 17:00 (Biblioteket 10:00 – 17:00) 
Lördag och söndag 11:00 – 15:00 (Biblioteket 11:00 – 15:00) 
 
För att optimera med resurser, tid och nödvändiga besparingar i framtiden så 
föreslår vi att kommunen lägger denna service mer optimalt för att möta 
våra medborgare på bästa möjliga tid.  
 
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår därför kommunfullmäktige att besluta. 

Att: ta fram statistik på antal dagsbesök till Kundcenter, Bibliotek och 
Turistbyrå. 

Att: undersöka öppettiderna i Kundcenter, Bibliotek och Turistbyrå till förslag 
enligt nedan eller andra tider för att optimera resurserna tillika efterfrågan för 
bästa service. 
Förslagvis men ej beslutsfattande: 
: Sommar tider: Veckorna 25 – 34 
: Måndag - torsdag 08:00  - 19:00 (Biblioteket 10:00 – 19:00) 
: Fredag  08:00 – 17:00 (Biblioteket 10:00 – 17:00) 
: Lördag och söndag 11:00  - 15:00 (Biblioteket 11:00 – 15:00) 
 
: Vinter öppet: veckor 1-24 och vecka 35-52 
: Måndag & torsdag  08:00 – 19:00 (Biblioteket 10:00 – 19:00) 
: Tisdag, onsdag & fredag  08:00 – 17:00 (Biblioteket 10:00 – 17:00) 
: Lördag   11:00 – 15:00 (Biblioteket 11:00 – 15:00) 
: Söndagar  Stängt   (Biblioteket lättöppet för självservice) 
: Lätthelgsdagar Stängt   (Biblioteket lättöppet för självservice)  

 ____________________ 

Martin Johansson (SD)  Rikard Simensen (SD) 
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2020-11-19 

Svar på interpellation från Rikard Larsson om moderbolagets uttalande om tillsättning av VD i 
Tjörns Hamnar AB 

För det första tror jag att det kan vara på sin plats att informera, inte minst för allmänheten som 
kanske inte är helt uppdaterade på hur kommunen organiserar sin verksamhet, att interpellationen 
adresseras till mig i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, inte i mitt uppdrag som ordförande i 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB vilket möjligen kan förvirra då det är bolagens angelägenheter 
som behandlas i interpellationen.  
 
Ärendet är hanterat vid flera tillfällen i Tjörns Kommunala Förvaltnings ABs styrelse och utmynnade i 
att bolaget beslutade att tydligt markera sin ståndpunkt i frågan gentemot Tjörns Hamnar AB. En 
markering som interpellantens parti valde att inte ställa sig bakom utan man valde istället att inte 
delta i beslutet.  
 
Frågan är därmed utagerad. 
 
Martin Johansen 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunfullmäktige 2020-10-15

Interpellation till ordförande i Kommunstyrelsen, 
Martin Johansen (L)

Bakgrund, 

Tjörns Förvaltnings AB tog den 10 september följande uttalande:

”Mot bakgrund av styrelsen i Tjörns Hamnar ABs (styrelsen) beslut
2020-05-19 om anställning av VD gör styrelsen i Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB (moderbolaget) följande uttalande

Moderbolaget har vid sammanträde 2020-05-28 beslutat att uppmana styrelsen i
dotterbolaget att upphäva det aktuella beslutet. Vid tillfället noterades flertalet
felaktigheter i styrelsens hantering av rekryteringen; mot såväl moderbolag,
kommunkoncern, samt den rekryterade i fråga. Granskningsrapporten som styrelsen
beställde från advokatbyrå påtalar att beslutet inte strider mot styrande dokument.
Rapporten belyser dock bara den juridiska aspekten, något som moderbolaget endast
framhävt som sekundärt i aktuella frågan.
Utöver ovanstående noterar moderbolaget även att delar av styrelsen offentligt
kritiserat moderbolagets ledning för dess hantering av frågan. Ett sådant agerande
medför negativa påföljder för hela den kommunala koncernen.
En annan viktig aspekt som styrelsen medvetet har bortsett från är gentemot den
rekryterade verkställande direktören. Moderbolaget gör ingen värdering avseende
verkställande direktörens kompetens eller lämplighet. För samtliga anställda, oavsett
befattning, ska det dock finnas en trygghet i att rekryteringen har genomförts på ett
korrekt sätt. Styrelsen har i detta fall valt att helt frångå gängse rekryteringsprocess
för att uppnå ens eget intresse. Styrelsens agerande är direkt skadligt mot den
rekryterades möjligheter att genomföra de uppgifter som ankommer på en
verkställande direktör. Det råder även vid dags datum ovisshet kring bolagets framtida
roll och existens i organisationen, ett faktum som styrelsen väl känner till och är ännu
en anledning till varför styrelsens beslut anses vara felaktigt och direkt oansvarigt
gentemot koncernen som helhet.”

Min fråga blir då med beskriven bakgrund följande:

1. Hur tänker du som kommunstyrelsens ordförande hantera att 
Tjörns Hamnars styrelse agerat ”direkt oansvarigt
gentemot koncernen som helhet”?

Rikard Larsson (S)
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-10-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§177 
 
Anmälan av interpellation från Rikard Larsson (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
moderbolagets uttalande om tillsättning av VD i Tjörns Hamnar AB 
 
2020/264 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om moderbolagets uttalande om tillsättning av VD 
i Tjörns Hamnar AB. 
 
Interpellationens innehåll 
 
”Bakgrund,  
 
Tjörns Förvaltnings AB tog den 10 september följande uttalande: 
 
”Mot bakgrund av styrelsen i Tjörns Hamnar ABs (styrelsen) beslut 
2020-05-19 om anställning av VD gör styrelsen i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB (moderbolaget) följande uttalande 
 
Moderbolaget har vid sammanträde 2020-05-28 beslutat att uppmana styrelsen i 
dotterbolaget att upphäva det aktuella beslutet. Vid tillfället noterades flertalet 
felaktigheter i styrelsens hantering av rekryteringen; mot såväl moderbolag, 
kommunkoncern, samt den rekryterade i fråga. Granskningsrapporten som styrelsen 
beställde från advokatbyrå påtalar att beslutet inte strider mot styrande dokument. 
Rapporten belyser dock bara den juridiska aspekten, något som moderbolaget 
endast framhävt som sekundärt i aktuella frågan.  
 
Utöver ovanstående noterar moderbolaget även att delar av styrelsen offentligt 
kritiserat moderbolagets ledning för dess hantering av frågan. Ett sådant agerande 
medför negativa påföljder för hela den kommunala koncernen. 
 
En annan viktig aspekt som styrelsen medvetet har bortsett från är gentemot den 
rekryterade verkställande direktören. Moderbolaget gör ingen värdering avseende 
verkställande direktörens kompetens eller lämplighet. För samtliga anställda, 
oavsett befattning, ska det dock finnas en trygghet i att rekryteringen har 
genomförts på ett korrekt sätt. Styrelsen har i detta fall valt att helt frångå gängse 
rekryteringsprocess för att uppnå ens eget intresse. Styrelsens agerande är direkt 
skadligt mot den rekryterades möjligheter att genomföra de uppgifter som 
ankommer på en verkställande direktör. Det råder även vid dags datum ovisshet 
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kring bolagets framtida roll och existens i organisationen, ett faktum som styrelsen 
väl känner till och är ännu en anledning till varför styrelsens beslut anses vara 
felaktigt och direkt oansvarigt gentemot koncernen som helhet.” 
 
Min fråga blir då med beskriven bakgrund följande: 
 
1. Hur tänker du som kommunstyrelsens ordförande hantera att Tjörns Hamnars 

styrelse agerat ”direkt oansvarigt gentemot koncernen som helhet”?” 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation den 1 oktober 2020. 
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Kommunfullmäktige 2020-10-15

Interpellation till ordförande i Tjörns Hamnar, 
Bo Bertelsen (M).

Bakgrund, 

Tjörns Förvaltnings AB tog den 10 september följande uttalande:

”Mot bakgrund av styrelsen i Tjörns Hamnar ABs (styrelsen) beslut
2020-05-19 om anställning av VD gör styrelsen i Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB (moderbolaget) följande uttalande

Moderbolaget har vid sammanträde 2020-05-28 beslutat att uppmana styrelsen i
dotterbolaget att upphäva det aktuella beslutet. Vid tillfället noterades flertalet
felaktigheter i styrelsens hantering av rekryteringen; mot såväl moderbolag,
kommunkoncern, samt den rekryterade i fråga. Granskningsrapporten som styrelsen
beställde från advokatbyrå påtalar att beslutet inte strider mot styrande dokument.
Rapporten belyser dock bara den juridiska aspekten, något som moderbolaget endast
framhävt som sekundärt i aktuella frågan.
Utöver ovanstående noterar moderbolaget även att delar av styrelsen offentligt
kritiserat moderbolagets ledning för dess hantering av frågan. Ett sådant agerande
medför negativa påföljder för hela den kommunala koncernen.
En annan viktig aspekt som styrelsen medvetet har bortsett från är gentemot den
rekryterade verkställande direktören. Moderbolaget gör ingen värdering avseende
verkställande direktörens kompetens eller lämplighet. För samtliga anställda, oavsett
befattning, ska det dock finnas en trygghet i att rekryteringen har genomförts på ett
korrekt sätt. Styrelsen har i detta fall valt att helt frångå gängse rekryteringsprocess
för att uppnå ens eget intresse. Styrelsens agerande är direkt skadligt mot den
rekryterades möjligheter att genomföra de uppgifter som ankommer på en
verkställande direktör. Det råder även vid dags datum ovisshet kring bolagets framtida
roll och existens i organisationen, ett faktum som styrelsen väl känner till och är ännu
en anledning till varför styrelsens beslut anses vara felaktigt och direkt oansvarigt
gentemot koncernen som helhet.”

Min fråga blir då med beskriven bakgrund följande:

1. Tycker du likadant, som kommunstyrelsens ordförande, att Tjörns 
Hamnars styrelse agerat ”direkt oansvarigt gentemot 
koncernen som helhet”?

Rikard Larsson (S)
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§178 
 
Anmälan av interpellation från Rikard Larsson (S) ställd till Tjörns 
Hamnar ABs styrelseordförande Bo Bertelsen (M) om 
moderbolagets uttalande om tillsättning av VD i Tjörns Hamnar AB 
 
2020/265 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en interpellation ställd till Tjörns Hamnar ABs 
styrelseordförande Bo Bertelsen (M) om moderbolagets uttalande om tillsättning av 
VD i Tjörns Hamnar AB. 
 
Interpellationens innehåll 
 
”Bakgrund,  
 
Tjörns Förvaltnings AB tog den 10 september följande uttalande: 
 
”Mot bakgrund av styrelsen i Tjörns Hamnar ABs (styrelsen) beslut 
2020-05-19 om anställning av VD gör styrelsen i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB (moderbolaget) följande uttalande 
 
Moderbolaget har vid sammanträde 2020-05-28 beslutat att uppmana styrelsen i 
dotterbolaget att upphäva det aktuella beslutet. Vid tillfället noterades flertalet 
felaktigheter i styrelsens hantering av rekryteringen; mot såväl moderbolag, 
kommunkoncern, samt den rekryterade i fråga. Granskningsrapporten som styrelsen 
beställde från advokatbyrå påtalar att beslutet inte strider mot styrande dokument. 
Rapporten belyser dock bara den juridiska aspekten, något som moderbolaget endast 
framhävt som sekundärt i aktuella frågan. 
 
Utöver ovanstående noterar moderbolaget även att delar av styrelsen offentligt 
kritiserat moderbolagets ledning för dess hantering av frågan. Ett sådant agerande 
medför negativa påföljder för hela den kommunala koncernen.  
 
En annan viktig aspekt som styrelsen medvetet har bortsett från är gentemot den 
rekryterade verkställande direktören. Moderbolaget gör ingen värdering avseende 
verkställande direktörens kompetens eller lämplighet. För samtliga anställda, oavsett 
befattning, ska det dock finnas en trygghet i att rekryteringen har genomförts på ett 
korrekt sätt. Styrelsen har i detta fall valt att helt frångå gängse rekryteringsprocess 
för att uppnå ens eget intresse. Styrelsens agerande är direkt skadligt mot den 
rekryterades möjligheter att genomföra de uppgifter som ankommer på en 
verkställande direktör. Det råder även vid dags datum ovisshet kring bolagets 
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framtida roll och existens i organisationen, ett faktum som styrelsen väl känner till 
och är ännu en anledning till varför styrelsens beslut anses vara felaktigt och direkt 
oansvarigt gentemot koncernen som helhet.” 
 
Min fråga blir då med beskriven bakgrund följande: 
 
1. Tycker du likadant, som kommunstyrelsens ordförande, att Tjörns Hamnars 

styrelse agerat ”direkt oansvarigt gentemot koncernen som helhet”?” 
 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation den 1 oktober 2020. 
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Svar Interpellation från Alma Sibiran till 
kommunfullmäktige 12 november. 

 
Hur stor är användningen av timvikarier i kommunens samtliga 
verksamheter? 
 
Svar: Jag kan endast svara för socialnämndens område och där 
uppgår timvikarierna till 50 årsarbetare under perioden januari-
september 2020. 
 
Hur stor är den ekonomiska besparingen på användningen av 
timvikarier? 
 
Svar: Det är svart att räkna ut exakt den ekonomiska besparingen i 
kronor men användning av vikarier kan ge en ekonomisk besparing 
om vikarierna har lägre timlön än ordinarie personal samt om man 
vid något tillfälle minskar timmarna. 
Socialförvaltningen har en administrativ kostnad för att hantera 
vikarier. Att verka för en stabil personalkontinutet är viktigt, dels för 
våra vårdtagare och för våra anställda. 
Socialnämnden har gett äldreomsorgen i uppdrag att målstyra mot 
personalkontinutet och självklart kommer ”heltidsresan” markant 
reducera behovet av vikarier. 
 
Hur ser ansvariga politiker/tjänstepersoner på följder av 
användningen? 
 
Svar: Politiker och tjänstepersoner är helt överens om att det finns en 
risk med att använda många vikarier, dels för kvalitén, upplevd 
trygghet för våra vårdtagare. Man har som vikarie helt förståeligt inte 
samma inblick i verksamheten. Detta kan gälla t.ex. 
genomförandeplaner och vara vårdtagares enskilda behov. 
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En välplanerad grundbemanning gynnas både de anställda och 
vårdtagarna och deras anhöriga av. 
Återigen bör betonas att socialnämnden (både majoritet och 
opposition) tagit stort ansvar för minska timvikarier och höja 
grundbemanningen genom heltidsresan. 
 
Att vara timvikarie innebär en stor otrygghet och stora svårigheter 
att själv planera sitt liv och sin tid. Finns det någon plan för att 
komma ifrån denna utnyttjande form av anställning? 
 
Svar: Återigen Heltidsresan som vi nu inför kommer att innebära att 
antalet vikarier kommer att sjunka framöver. 
Viktigt är även att veta att många av våra timvikarier inte har 
undersköterskeutbildning och kan därför inte få någon 
tillsvidareanställning inom t.ex hemtjänst. 
Socialförvaltningen har och har haft under ett antal år olika  
utbildningsprojekt där man både studerar till undersköterska och 
samtidigt jobbar inom socialförvaltningens område. Detta underlättar 
självklart att fler för möjlighet att studera när man kan kombinera 
med arbete. 

535



Interpellation om användningen av timvikarier. 

Vi i Vänsterpartiet är nu angelägna om att få svar på följande frågor 
och kunna ha en konstruktiv debatt mot ökad anställningstrygghet. 

Hur stor är användningen av timvikarier i kommunens samtliga 
verksamheter?  Hur stor är den ekonomiska besparingen på 
användningen av timvikarier? Hur ser ansvariga 
politiker/tjänstepersoner på följder av användningen?  

I media har många varit kritiska då man såg att timvikarier istället för 
anställda var en bidragande orsak till att covid 19 kom in på 
äldreboendena. Skedde detta inom Tjörns kommun och hur ser i så fall 
ansvarig politiker på detta? 

Att vara timvikarie innebär en stor otrygghet och stora svårigheter att 
själv planera sitt liv och sin tid. Finns det någon plan för att komma 
ifrån denna utnyttjande form av anställning? 

För Vänsterpartiet Tjörn 

 

Alma Sibrian
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§179 
 
Anmälan av interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om 
användningen av timvikarier 
 
2020/266 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till socialnämndens 
ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om användningen av timvikarier. 
 
Interpellationens innehåll 
 
”Vi i Vänsterpartiet är nu angelägna om att få svar på följande frågor och kunna ha 
en konstruktiv debatt mot ökad anställningstrygghet. 
 
Hur stor är användningen av timvikarier i kommunens samtliga verksamheter?  Hur 
stor är den ekonomiska besparingen på användningen av timvikarier? Hur ser 
ansvariga politiker/tjänstepersoner på följder av användningen?  
 
I media har många varit kritiska då man såg att timvikarier istället för anställda var 
en bidragande orsak till att covid 19 kom in på äldreboendena. Skedde detta inom 
Tjörns kommun och hur ser i så fall ansvarig politiker på detta? 
 
Att vara timvikarie innebär en stor otrygghet och stora svårigheter att själv planera 
sitt liv och sin tid. Finns det någon plan för att komma ifrån denna utnyttjande form 
av anställning?” 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation den 5 oktober 2020. 
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