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§ 199 

Avfallsplan projekt 2015 ‐ Renhållningsordning Tranemo kommun 2018‐2023 

(KS/2015:674) 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Antar renhållningsordning 2018‐2023, bestående av en avfallsplan samt 

renhållningsföreskrifter, att gälla från och med 2018‐03‐01. 

Beslutsmotivering 

Enligt miljöbalkens 15 kap §41 är varje kommun skyldig att upprätta en 

renhållningsordning, bestående av en avfallsplan samt renhållningsföreskrifter. 

Ärendet 

Tekniska sektionen har i beslut från au 2013‐10‐07 fått i uppdrag att upprätta en 

ny renhållningsordning för Tranemo kommun att ersätta tidigare dokument. 

 

En arbetsgrupp bestående av representanter från Tranemo kommun samt 

konsult från WSP har under 2016‐2017 arbetat fram en renhållningsordning för 

Tranemo kommun att gälla 2018‐2023. Förslaget till ny renhållningsordning har 

varit på remiss under fyra veckor.  

Inkomna synpunkter samt eventuella ändringar i planen och föreskrifterna 

redovisas som bilagor 1‐7. Samrådsredogörelsen är slutförd efter 

remissomgången. Efterfrågade tankegångar kring taxa för kompostering kontra 

matavfallsinsamling finns även redovisad i bilaga 8. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐11‐24 

Avfallsplan 2018‐2023 Samlingshandling 2017‐12‐01 

Renhållningsföreskrifter Samlingshandling 2017‐12‐01 

Synpunkter och revideringar bilaga 1‐7 2017‐12‐01 

Bilaga 8 Taxa 2017‐12‐01 



  

 

 

2 (2)  

 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Karl‐Johan Ohlin och enhetschef Cathrine Persson föredrar ärendet 

och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Tekniska sektionen 

Ekonomifunktionen  

Status 

Kommunstyrelsen  

 
 

 



 
 

 

 

Vår ref: Cathrine Persson 

Sektionsadministratör 

Datum:2017‐11‐24 

Dnr: KS/2015:674  

 

 

Renhållningsordning Tranemo kommun 2018‐2023  

 

Förslag till beslut 

 Antar renhållningsordning 2018‐2023 att gälla från och med 2018‐03‐01. 

Beslutsmotivering 

Enligt miljöbalkens 15 kap §41 är varje kommun skyldig att upprätta en 

renhållningsordning, bestående av en avfallsplan samt renhållningsföreskrifter. 

Ärendet 

Tekniska sektionen har i beslut från au 2013‐10‐07 fått i uppdrag att upprätta en 

ny renhållningsordning för Tranemo kommun att ersätta tidigare dokument. 

 

En arbetsgrupp bestående av representanter från Tranemo kommun samt 

konsult från WSP har under 2016‐2017 arbetat fram en renhållningsordning för 

Tranemo kommun att gälla 2018‐2023. Förslaget till ny renhållningsordning har 

varit på remiss under fyra veckor.  

Inkomna synpunkter samt eventuella ändringar i planen och föreskrifterna 

redovisas som bilagor 1‐7. Samrådsredogörelsen är slutförd efter 

remissomgången. Efterfrågade tankegångar kring taxa för kompostering kontra 

matavfallsinsamling finns även redovisad i bilaga 8. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐11‐24 

Avfallsplan 2018‐2023 Samlingshandling 2017‐12‐01 

Renhållningsföreskrifter Samlingshandling 2017‐12‐01 

Synpunkter och revideringar bilaga 1‐7 2017‐12‐01 

Bilaga 8 Taxa 2017‐12‐01 

 

 

 



 
 

 

 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 

Tekniska sektionen 

Ekonomifunktionen  

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  

 

  

Karl‐Johan Ohlin   Cathrine Persson  

Sektionschef  Enhetschef renhållning 
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FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR 
TRANEMO KOMMUN 

INLEDANDE BESTÄMMELSER 

BEMYNDIGANDE 

1 § Med stöd av 15 kap. 9 och 11 §§ miljöbalken och 74-75 §§ avfallsförordningen (2011:927) 

meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Tranemo kommun. 

DEFINITIONER 

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges 

här: 

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 kärlavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl, inklusive 

matavfall. 

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 12 § avfallsförordningen. 

e. Med el- och elektronikavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om 

producentansvar för elutrustning. 

f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt 

förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. 

g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 

livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som 

skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. 

I termen 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. Förutom detta ingår också skal, ben etc. som 

visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med det. Butiksavfall av animaliskt 

ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (f) ovan. 

h. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det 

avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall 

och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets 

kärl- och säckavfall. 

i.  Med förpackning avses detsamma som i 5§ förordningen om producentansvar på 

förpackningar (2014:1073) 
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2. Producentansvar innebär att den som tillverkar eller importerar och säljer en produkt 

eller förpackning, inom de områden där producentansvar råder, ansvarar för att 

samla in och ta omhand uttjänta produkter eller förpackningar. 

3. Med fastighetsinnehavare avses, enligt15 kap. 8 § miljöbalken (SFS 1998:808), den 

som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen 

(1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

4. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 

fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

5. Med den avfallsansvariga nämnden avses Tranemo kommuns Allmänna utskott 

6. Med den tillsynsansvariga nämnden avses Samverkansnämnden miljö och bygg, 

Tranemo och Ulricehamn. 

7. Med behållare avses kärl, container, underjordsbehållare, säck, latrinbehållare eller 

annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. 

8. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, 

minireningsverk, fettavskiljare och andra motsvarande anläggningar som ger upphov 

till hushållsavfall. Oljeavskiljare innefattas inte i detta begrepp. 

9. Med återvinningscentral (ÅVC) menas bemannad anläggning med begränsat 

öppethållande för mottagning av sorterat avfall som enskilda hushåll får transportera 

bort (t ex grov- och trädgårdsavfall, farligt avfall, batterier, elektronik m.m.). 

10. Med återvinningsstation (ÅVS) menas obemannade anläggningar för mottagning av 

returpapper och förpackningar som ingår i producentansvaret. 

Definitioner av vissa avfallsslag anges i bilaga 1 Anvisningar om sortering och överlämnande av 

avfall. För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas 

till 15 kap. miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011:927). 

KOMMUNENS ANSVAR FÖR AVFALLSHANTERING OCH 
TILLSYN 

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, 

för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, 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 Tekniska sektionen 

och av den eller dem som kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 

Den avfallsansvariga nämnden får genom Tekniska sektionen uppdatera dessa föreskrifters 

bilagor med anvisningar om sortering och överlämnande av avfall så att de överensstämmer 

med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 

meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden. 

5 § Den avfallsansvariga nämnden informerar genom Tekniska sektionen hushållen om 

krav och hantering avseende förpackningar, returpapper samt el- och elektronikavfall i 

enlighet med gällande producentansvar. 
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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. 

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.  

HUSHÅLLSAVFALL 

SORTERING AV AVFALL 

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med 

bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall. 

9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 

avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för 

borttransport. 

SKYLDIGHET ATT ÖVERLÄMNA HUSHÅLLSAVFALL 

10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs 

i dessa föreskrifter eller i bilaga 1 Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall. 

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 

§ 19 eller lämnas enligt vad som framgår av bilaga 1.  

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och 

miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av 

borttransport av hushållsavfall från fastigheten. Efter samråd med fastighetsägaren beslutar 

tekniska sektionen vilken storlek på kärl samt hämtningsintervall som är lämpligt.  

EMBALLERING AV HUSHÅLLSAVFALL 

11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 

och utrymmet är avsedd.  

Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1. 

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 

ANSKAFFANDE, UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL 
AV BEHÅLLARE OCH ANNAN UTRUSTNING 

ANSKAFFANDE OCH ÄGANDE 

12 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av bilaga 2.  

13 § Kärl ägs av kommunen och tillhandahålls av renhållaren. Latrinbehållare beställs genom 

kommunen och ägs av fastighetsinnehavaren. Undantagna är kärl som levererats före 2018-

03-01. Dessa ägs av fastighetsinnehavaren. 
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Container får ägas av kommunen, renhållaren, fastighetsinnehavare eller nyttjande-

rättshavare. Andra behållare, såsom små avloppsanläggningar, och fettavskiljare anskaffas, 

installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. 

Tekniska sektionen ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av kärl. När 

renhållaren ska utföra sådant underhåll ska kärlet vara tillgängligt. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom 

fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 

ANLÄGGANDE 

14 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar eller fettavskiljare får inte avståndet 

mellan uppställningsplats för slamsugningsbil och anslutningspunkter för tömning 

överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. 

Anläggningens botten får inte ligga lägre än 5 meter under hämtningsfordonets 

uppställningsplats, om inte särskilda skäl föreligger. 

Lock eller manlucka ska enkelt kunna öppnas av en person och Lock som ska lyftas får 

väga högst 15 kilogram. Om brunnen öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket 

väga högst 35 kilogram. 

Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar eller fettavskiljare ska hänsyn 

tas till vad som är en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen. 

RENGÖRING OCH TILLSYN 

15 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och skötsel av behållare samt 

anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service så att kraven på god 

arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras, samt för att förebygga 

driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. 

ÅTGÄRDER INFÖR HÄMTNING AV AVFALL SOM LÄMNAS I KÄRL  

16 § Kärl får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det 

blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. 

Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 

Kärl 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 så 

att de kan hämtas med sidlastande bil där sådan används och 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 utan uppmaning 

meddelas renhållaren. 

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra 

den på utsidan innan hämtning sker. 

ÅTGÄRDER INFÖR HÄMTNING AV AVFALL FRÅN ANLÄGGNINGAR 

17 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda 

anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. 

Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock 

eller manlucka får inte vara övertäckt när tömning ska ske.  
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Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de 

säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och 

belägenhet. 

Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av 

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas 

tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.  

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 anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska 

beställas av fastighetsinnehavaren. 

HÄMTNINGS- OCH TRANSPORTVÄGAR 

19 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen, vid överenskommen 

plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs av avfallsansvarig 

nämnd genom Tekniska sektionen. 

Behållare ska normalt ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för 

hämtningsfordon som möjligt, om inte särskilda skäl föreligger eller om det är fråga om 

tömning av särskilda behållare såsom slamavskiljare och fettavskiljare. 

Behållare ska ha placerats vid tomtgräns mot transportväg senast klockan 06.00 på 

hämtningsdagen om inte annan placering eller tidpunkt meddelats av kommunen.  

För kärl med fyra hjul ska dragvägen vara plan och avståndet mellan avfallsutrymmet och 

hämtningsfordonet inte överstiga 10 meter. Kärlet ska vara uppställt på hårdgjord yta för 

att underlätta hämtning. 

20 § Fastighetsinnehavaren ska se till att vägen fram till den uppställningsplats som 

används vid hämtning, hålls i farbart skick. Vägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri 

från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Vägen som används 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. Om så behövs, ska vändplats finnas. 

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 

avlämna avfallet på plats eller tidpunkt som överenskommes med Tekniska sektionen.  

Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg, som kärlet eller slangen behöver dras, hålls i 

sådant skick att kärl eller slangen utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför 

hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.  

HÄMTNINGSOMRÅDE OCH HÄMTNINGSINTERVALL 

21 § Kommunen utgör två hämtningsområden: Tätort samt glesbygd, se bilaga 2 – 

Hämtningsområde, kärl och hämtningsintervall.  

22 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga 2. 

ÅTGÄRDER OM FÖRESKRIFT INTE FÖLJS. 

23 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 16 §, 17 § 1-

2 och 4 styckena samt 20 §1-3 stycket inte följs. 
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Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa 

ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.  

SÄRSKILT OM HUSHÅLLSAVFALL FRÅN 
VERKSAMHETER 

24 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushålls-avfall. 

För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-23 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter. 

El- och elektronikavfall) lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges 

i bilaga 1. 

Tömning av slam från enskilda tankar och slamavskiljare ska ske minst en gång per år och 

i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.  

Fettavskiljare kräver regelbunden tillsyn och tömning för att de ska fungera. Tömning ska 

alltid ske så ofta att avskiljaren fyller avsedd funktion, dock minst en gång per halvår  

ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL FRÅN 
VERKSAMHETER 

UPPGIFTSSKYLDIGHET 

25 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till 

annat avfall än hushållsavfall ska vid förfrågan lämna de uppgifter om arten, 

sammansättningen, mängden och hanteringen av avfallet som behövs som underlag för 

kommunens avfallsplan och renhållningsföreskrifter. 

26 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en 

vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på begäran av den avfallsansvariga 

nämnden genom Tekniska sektionen lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets 

art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens 

renhållningsordning. 
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UNDANTAG 

HANDLÄGGNING AV ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGS-
ÄRENDEN 

27 § Avgift för handläggning tas ut enligt fastställd taxa. 

Anmälan eller given dispens gäller endast för den fastighetsinnehavare eller nyttjande-

rättshavare som gjort anmälan alternativt sökt dispensen. 

Anmälan respektive ansökan ska lämnas in senast 4 veckor före tidpunkten från när 

undantag söks. 

Undantag gäller från och med det datum beslut om undantag medgivits och till det datum 

som anges i beslutet eller tills dess att förhållandena ändras. Undantag kan inte ges 

retroaktivt. 

Vid utgången av beviljad period för undantag fastställer Tekniska sektionen typ av 

abonnemang för fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget, såvida ny ansökan 

om undantag inte inkommit. 

UNDANTAG SOM AVSER 32-33, 36, 38 tredje stycket och 40 §§ 

28§ Anmälan om kompostering (32 §) eller ansökan om dispens för annat omhändertagande 

av hushållsavfall på den egna fastigheten (33 §), ansökan om förlängt hämtningsintervall för 

hämtning av slam från små avloppsanläggningar (36 §) och ansökan om befrielse från 

hämtning (38 tredje stycket och 40 §) handläggs av den tillsynsansvariga nämnden enligt vad 

som anges nedan.  

Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som 

avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att 

det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Av ansökan eller anmälan 

ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter för att bedöma avfalls-mängderna.  

Beslut om beviljade undantag ska skickas till Tekniska sektionen för kännedom. 

UNDANTAG SOM AVSER 34-35, 37-39 §§ 

29 § Ansökan om förlängt eller tätare hämtningsintervall för kärlavfall (34-35 §§), gemensam 

behållare (37 §) och uppehåll i hämtning (38-39 §§) handläggs av den avfallsansvariga 

nämnden genom Tekniska sektionen enligt vad som anges nedan. 

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en motivering till varför dispens ska kunna beviljas. 

Av ansökan ska den tidsperiod som avses framgå. 

KOMPOSTERING, ANNAN ÅTERVINNING ELLER 
BORTSKAFFANDE AV VISST HUSHÅLLSAVFALL 

30 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 31-33 §§ i 

dessa föreskrifter och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för 

människors hälsa och miljön. 

31 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 

Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan 

ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.  

Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av stöd 

av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med 
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stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt 

brandriskvarning måste beaktas. 

32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera 

matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till 

tillsynsansvarig nämnd. 

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker 

behållare och fungera året runt på ett på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller 

miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna 

kompostjorden. 

33 § Kompostering av slam, urin och latrin på fastigheten får, efter ansökan, medges i 

särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande 

omhändertagande för användning av näringsämnen.  

Kompostering av latrin på fastigheten får efter ansökan medges i särskild därför avsedd 

anläggning på fastigheten, s k förmultningsanläggning eller liknande omhändertagande för 

användning av näringsämnen. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen 

anläggning ska innehålla en utförlig beskrivning av anläggningen där kompostering ska ske 

och förutsättningarna för användning av slutprodukten. 

Eget omhändertagande av slam från små avloppsanläggningar kan efter ansökan medges på 

egen fastighet. Omhändertagandet ska ske på egen regi och med egen utrustning, Ansökan 

om eget omhändertagande av slam ska innehålla uppgifter om metod för tömning och 

omhändertagande samt i förkommande fall vad som odlas på mark där ohygieniserat slam 

sprids. 

Dispens för eget omhändertagande kan medges i upp till 6 år.  

FÖRLÄNGT OCH TÄTARE HÄMTNINGSINTERVALL  

34 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som sorterar ut allt matavfall för separat 

hämtning eller kompostering samt sorterar ut allt förpackningsavfall kan efter ansökan till 

den avfallsansvariga nämnden via Tekniska sektionen medges att restavfallet hämtas var 

åttonde vecka under förutsättning att olägenheter för människors hälsa och miljön inte 

uppstår. 

Medgivande om förlängt hämtningsintervall gäller i högst fem år, därefter måste en ny 

ansökan lämnas in. 

35 § Tätare hämtningsintervall för matavfall än var 14:e dag och för brännbart avfall än var 

4:e vecka, kan medges av den avfallsansvariga nämnden via Tekniska sektionen, om det 

finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att fastigheten har otillräckliga avfalls-utrymmen 

och att det finns betydande tekniska hinder för en utbyggnad. Det kan även vara att 

olägenhet inte går att förebygga på annat sätt. 

Medgivande om tätare hämtningsintervall gäller i högst fem år, därefter måste en ny 

ansökan lämnas in. 

36 §. Tömningsintervallet för slam från enskild avloppsanläggning kan efter ansökan till 

tillsynsansvarig nämnd förlängas. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att 

anläggningens belastning och beskaffenhet är sådan att hämtning inte behöver utföras med 

ordinarie intervall och att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår. 

Hämtningsintervall som tillåts är vartannat år för permanentbostäder och upptill vart tredje 

år för fritidsbostäder. 
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Medgivandet gäller i högst sex år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. 

GEMENSAMMA BEHÅLLARE 

37 § Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, som har gemensamt 

hämtningsintervall, kan efter ansökan till den Tekniska sektionen medges rätt att använda 

gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter 16 § 

om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte 

uppstår. Ansvarig för abonnemang, skötsel och underhåll ska framgå av anmälan. 

Medgivande om gemensamma behållare gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan 

lämnas in. 

UPPEHÅLL I HÄMTNING 

38 § Uppehåll i hämtning av kärlavfall vid permanentbostad medges fastighetsinnehavare 

eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en 

sammanhängande tid om minst tre månader. 

Uppehåll i hämtning av kärlavfall vid fritidsbostad kan medges fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela 

hämtningsperioden. 

Uppehåll i hämtning av kärlavfall i upp till ett år kan beviljas av Tekniska Sektionen. 

Därefter ansöks om dispens för uppehåll i hämtning hos tillsynsansvariga nämnden som kan 

bevilja uppehåll i hämtningen för högst två år i taget. 

39 § Uppehåll i slamtömning kan efter ansökan medges fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren då fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande 

tid av minst ett år. Vid uppehåll gällande sluten tank krävs att avloppsanläggningen inte 

använts sedan senaste tömning. 

Uppehåll i slamtömning i upp till ett år kan beviljas av Tekniska Sektionen. Därefter ansöks 

om dispens för uppehåll i hämtning hos tillsynsansvariga nämnden, som kan bevilja 

uppehåll av slamtömning för högst två år i taget. 

EGET OMHÄNDERTAGANDE OCH BEFRIELSE FRÅN 
SKYLDIGHETEN ATT ÖVERLÄMNA HUSHÅLLSAVFALL TILL 
KOMMUNEN  

40 § 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 den tillsynsansvariga nämnden, om det finns särskilda skäl, befrias från 

skyldigheten att lämna detta avfall till kommunen för transport, bortskaffande och 

återvinning. 

Befrielse beviljas för högst fem år i taget. 

OMPRÖVNING  

41 § Medgivna undantag enligt 32-40 §§ kan återkallas om 

• Om förhållandena ändras så att de förutsättningar som gällde när undantaget 

medgavs inte längre föreligger. 

• Om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren lämnat felaktiga uppgifter som 

legat till grund för medgivandet. 
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• Om hantering inte sker efter i medgivandet angivna villkor. 

• Om hanteringen visar sig orsaka olägenhet från miljö- eller hälsosynpunkt. 

Beslut om omprövade/återkallade beslut ska meddelas till Tekniska sektionen respektive 

Samverkansnämnden miljö och bygg, Tranemo och Ulricehamn. 

ÖVERGÅNGSREGLER 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÖKSOMRÅDEN  

42 § Begränsade områden kan av tekniska sektionen utses som försöksområde för ändrade 

tömningsrutiner under en begränsad tidsperiod. 

För dessa områden kan särskilda bestämmelser och föreskrifter utfärdas. Sådana 

bestämmelser kommer att godkännas i vederbörlig kommunal instans och berörda 

fastighetsinnehavare informeras. 

SÄRSKILDA ÖVERGÅNGSREGLER 

43 § Under den tid som matavfallsinsamling införs kan särskilda övergångsregler gälla.  

IKRAFTTRÄDANDE 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2018-03-01 då föreskrifter för avfallshantering för 

Tranemo kommun 2003-02-24 § 9 upphör att gälla. 



 

 

   

 1 (3)  

BILAGA 1 - ANVISNINGAR OM SORTERING OCH 

ÖVERLÄMNANDE AV AVFALL 

Av Tranemo kommuns renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att 
nedan uppräknade avfallsslag skall sorteras ut. Avfallet ska lämnas på den för respektive 
avfallsslag anvisad plats. 

Information om platser, öppettider m.m. för Tranemo kommuns återvinningscentral samt mer 
utförliga information om sortering av avfall lämnas av Tekniska sektionen. 

Kärlavfall 
Brännbart restavfall 

Brännbart restavfall är det kärlavfall som är kvar efter utsortering av matavfall och 
förpackningar t ex dammsugarpåsar, blöjor, tops, diskborstar, snus och skor, ska läggas i påse 
eller paket av lämpligt material och storlek. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, 
arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Det lämnas i avsett kärl och 
hämtas av renhållaren vid ordinarie avfallshämtning. 

Matavfall 

Matavfall är allt som blir över och inte kan sparas när du lagat eller ätit mat. Detta sorteras ut 
och läggs i papperspåsar som kommunen tillhandahåller. Påsarna läggs i avsett kärl och 
hämtas av renhållaren vid ordinarie avfallshämtning. 

Övrigt avfall 
Trädgårdsavfall 

Exempelvis grenar, kvistar, ris, löv och mossa. Trädgårdsavfall får komposteras i den egna 
trädgården utan att någon särskild anmälan krävs. Det kan även lämnas på ÅVC Returen 
enligt instruktioner på plats. Grövre grenar kan lämnas på ÅVC Returen för flisning. De får 
dock som högst bestå av en-meters längder. 
Även mindre mängd jord och sten kan lämnas på ÅVC Returen. 

Grovavfall 

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra skäl inte 
kan läggas i kärl för brännbart hushållsavfall, exempelvis utrangerade möbler, mattor, cyklar 
och liknande. Grovavfallet ska sorteras efter materialslag och kan lämnas vid ÅVC Returen. 
Det kan även lämnas vid kommunens insamlingsturer 2 gånger per år. 

Säckar med grovavfall som lämnas ska vara genomskinliga. 

Vid större mängder grovavfall ska fastighetsinnehavare mot avgift beställa en container. 
Beställning kan göras hos kommunens renhållningsentreprenör. 
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Ej brännbart restavfall 

Restavfall som inte är brännbart eller biologiskt nedbrytbart, t ex porslin, keramik, kakel, glas 
(ej förpackningar), lämnas på ÅVC Returen. Det kan även lämnas vid kommunens 
insamlingsturer 2 gånger per år. 

Farligt avfall 

Farligt avfall definieras i avfallsförordningen (2011:927). Färg, lim, oljor, lösningsmedel, 
sprayburkar, bekämpningsmedel, fotokemikalier, kvicksilveravfall (t ex termometrar) är 
exempel på farligt avfall.  

Farligt avfall från hushåll ska lämnas på ÅVC Returen eller till insamling via Miljöbilen. Det 
farliga avfallet får inte blandas och ska lämnas i originalförpackning eller hela förpackningar, 
vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. 

Bygg- och rivningsavfall 

Bygg- och rivningsavfall är t ex trä, spånskivor, gips, isolering, fönster från renoveringar och 
ombyggnader. Detta kan i begränsade mängder (ungefär vad som ryms på en släpkärra) 
lämnas på ÅVC Returen. Avfallet ska vara sorterat och lämnas enligt anvisningar på ÅVC:n. 
Vid större renoveringar eller byggen ska avfallshanteringen skötas av privat entreprenör. 

Träavfall ska vara fritt från spik och beslag (max motsvarande en handflatas storlek). 

Tryckimpregnerat trä är ett farligt avfall på grund av innehållet av giftiga ämnen. Det ska 
därför sorteras ut från annat trä och lämnas i särskild container. Endast mindre mängd sådant 
avfall tas emot. 

För slipers, asbest och övrigt så kallat riskavfall gäller särskilda regler. Innan sådant avfall 
lämnas ska personal inom avfallshanteringen först kontaktas. Endast mindre mängd avfall av 
detta slag tas emot. 

Gips bidrar till försurande utsläpp vid förbränning och ska därför sorteras ut separat. 

Latrin 

Latrin ska samlas i avsedd tunna. Latrinbehållaren ska vid hämtning vara väl försluten så att 
avfallet inte kan spridas. Behållaren hämtas vid ordinarie hämtningsplats eller annan 
överenskommen hämtningsplats. 

Aska 

Släckt ren träaska lämnas på ÅVC Returen efter anvisning av personalen. 

Döda djur 

Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker, djurbegravningsplatser eller för 
kremering. Enstaka sällskapsdjur får lämnas i sopkärl, eller grävas ner om det kan ske utan 
risk för olägenhet eller smittspridning och om fastighetsägaren godkänt detta. Döda hästar får 
grävas ner enligt anvisningar från tillsynsansvarig nämnd. Mer information finns på 
Miljöenhetens hemsida. 
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Avfall som omfattas av producentansvar 
Förpackningar och tidningar 

Tidningar samt förpackningar av metall, kartong, plast, och glas eller annat avfall lämnas vid 
Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer. Förpackningar med pant 
lämnas till butikernas pantssystem. En aktuell förteckning över återvinningsstationer 
redovisas på Tranemo kommuns hemsida. 

El- och elektronikavfall 

Elutrustning som används i hushåll omfattas av producentansvar. Elavfall är kasserad 
utrustning som drivs med elektrisk ström, d v s allt med sladd eller batteri, som t ex datorer, 
bildskärmar, kopiatorer, mobiltelefoner, tvättmaskiner, torktumlare, kylar, frysar, 
uppladdningsbara verktyg samt lysrör och glödlampor. Det ska lämnas vid 
återvinningscentralen Returen eller till Insamlingsbilen. Det kan även lämnas till annat 
insamlingsställe som producenterna hänvisar till. 

Kylar och frysar innehåller s.k freoner som är skadliga för ozonlagret vid läckage och ska 
därför hanteras försiktigt. De ska vara rengjorda och tömda före avlämning. 

Batterier 

Enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier är producenter skyldiga att 
samla in och ta hand om batterier som blir avfall. 

Småbatterier kan lämnas i särskilda behållare, s k batteriholkar, vid återvinningsstationer, vid 
ÅVC Returen och i affärer. 

Bilbatterier och andra större startbatterier som väger mer än 3 kilogram, ska lämnas till en 
återförsäljare. De kan även lämnas vid ÅVC Returen. 

Läkemedelsavfall mm 

Medicinrester och gammal medicin ska lämnas på ett apotek. Kanyler och skärande/stickande 
avfall som varit i kontakt med kroppsvätska läggs i särskild punktionssäker behållare som 
erhålles kostnadsfritt och finns att hämta på apoteket. Fylld behållare lämnas sedan till ett 
apotek. 

Undantag: Avser ej kvicksilvertermometrar, cytostatika och cytotoxiska läkemedel som ska 
hanteras som farligt avfall, se ovan. 

Däck och bilar 

Uttjänta däck lämnas till återförsäljare. Mindre mängd kan lämnas till ÅVC Returen. 

Bilar lämnas till auktoriserad bilskrotningsanläggning. 
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BILAGA 2 – HÄMTNINGSOMRÅDE, KÄRL OCH 

HÄMTNINGSINTERVALL 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar, det vill säga hushållsavfall och 

därmed jämförligt enligt 15 kap 3§ miljöbalken, utförs av Tekniska sektionen och av den eller 

dem som kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 

Hämtningsområde 
Tranemo kommun är indelat i två hämtningsområden: Tätort samt glesbygd. 

Hämtningsområdenas omfattning framgår av figur 1. 

 

Figur 1: Hämtningsområden i Tranemo kommun. Tätort (rödmarkerade orter i figur 1 nedan) samt 

glesbygd.(övriga områden)  

Kärl och behållare 
Kärl och säckar tillhandahålls genom kommunen. Kärlen är genom identitetsmärkning knutna 

till den fastighet där de finns utplacerade. 

Följande kärlstorlekar erbjuds 

 för matavfall: 140 liter 

för restavfall:   80 liter, 190 liter, 370 liter eller 660 liter 

För hyra av container ska avfallslämnaren/kunden kontakta renhållaren. 

Latrin hämtas i 23 liters kärl, tillhandahålls av renhållaren 
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Hämtningsintervall 
Hushållsavfall som ska transporteras till behandlingsanläggning genom kommunens försorg 

hämtas enligt följande ordinarie intervall, om inte särskilda skäl föreligger. Hämtningen kan 

komma att avvika från hämtningsschemat, tillfälligt eller under längre period, på grund av 

särskilda omständigheter såsom vägförhållanden, sjukdom eller fordonsfel samt helgdagar. 

1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärlavfall i form av matavfall 

normalt varannan vecka. Det finns för flerbostadshus möjlighet att för matavfall, om 

särskilda behov föreligger, ansöka om tätare hämtningsintervall. Hämtning av kärlavfall i 

form av restavfall (sorterat brännbart avfall) sker normalt var 14:e dag.  

2. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av kärlavfall i form av 

matavfall normalt varannan vecka. Hämtning av kärlavfall i form av restavfall (sorterat 

brännbart avfall) sker normalt en gång i månaden. 

Hämtning av restavfall från en- och tvåbostadshus får ske varannan vecka under 

förutsättning att mängden restavfall överskrider normal mängd på grund av användning 

av blöjor eller vid särskilda behov. 

3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av kärlavfall i form av 

matavfall normalt varannan vecka under tiden maj – september. Hämtning av kärlavfall i 

form av brännbart restavfall sker normalt en gång i månaden under tiden maj – 

september. 

4. Hämtning av latrin sker en gång per månad under perioden maj till september i samband 

med ordinarie hämtning av kärl- och säckavfall. 

5. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt tillsynsansvariga 

nämndens beslut eller i annat fall minst en gång per år. 

Tömning av andra små avloppsanläggningar inklusive slutna tankar sker minst en gång 

per år. Möjlighet finns att teckna abonnemang för tömning fler gånger per år finns, 

kontakta tekniska sektionen 

6. Minireningsverk och fosforfällor ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av 

tillsynsansvarig nämnd och ska följa leverantörens anvisningar. I annat fall sker tömning 

minst en gång per år eller med det glesare intervall som tillsynsansvarig nämnd beslutar. 

7. Tömning skall alltid ske så ofta att avskiljaren fyller avsedd funktion, dock minst en gång 

per halvår. 

8. Hämtning av grovavfall, el- och elektronikavfall samt kyl/frys sker två gånger per år på 

särskilda platser i kommunen. Inför hämtningen sker annonsering samt informeras på 

kommunens hemsida beträffande platser och tider. 

9. Hämtning av farligt avfall från hushåll sker två gånger per år på särskilda platser i 

kommunen. Inför hämtningen sker annonsering samt informeras på kommunens hemsida 

beträffande platser och tider. 

 

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Tranemo 

kommun. 
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FÖRORD 
Mycket har hänt inom avfallshanteringen under de senaste årtiondena. Vi har gått från att 
merparten av allt avfall hamnade på en deponi, till att vi idag tack vare information, lagstiftning 
och teknikutveckling kan ta vara på det mesta av avfallet genom energiåtervinning och 
materialåtervinning. Det finns trots detta många områden där avfallshanteringen kan förbättras 
ytterligare för att vi bättre ska kunna minska vår förbrukning av resurser som råvaror, vatten 
och energi. Genom att förbättra förutsättningarna för t ex ökad och bättre återvinning, ökad 
åter-användning och mer medveten konsumtion, kan vi arbeta för en ökad hållbarhet i 
samhället. 

Vår avfallsplan är det strategiska dokument som tillsammans med renhållningsföreskrifterna 
ligger till grund för avfallshanteringen i Tranemo kommun och som ska leda oss framåt i detta 
arbete. Den innehåller förutsättningarna, mål och fokusområden för att vi ska leda 
avfallshanteringen vidare mot en miljöriktig och kvalitetssäker framtid. Vi hoppas att alla som 
bor eller arbetar i Tranemo kommun ska vilja vara delaktiga i detta arbete. 

Arbetet med att ta fram avfallsplanen har genomförts under perioden januari 2016 – augusti 
2017 av en arbetsgrupp i vilken följande personer har medverkat:  

Anette Nilsson Områdeschef renhållning,  
Tranemo kommun 

Cathrine Persson Teknisk assistent renhållning,  
Tranemo kommun 

Lena-Karin Krona   Miljökonsult, WSP Environmental1 

Anna Bergqvist    Miljökonsult, WSP Environmental 

Under tiden som avfallsplanen har arbetats fram har möten hållits med och synpunkter 
inhämtats från en referensgrupp bestående av: 

Pär Norgren Miljöchef, Ulricehamns & Tranemo kommun 

Tomas Tranefors   Miljöstrateg, Tranemo kommun 

Robert Karlsson Miljöhandläggare slam/enskilda avlopp, Ulricehamns 
& Tranemo kommun 

Amanda Green Miljöhandläggare avfall, Ulricehamns & Tranemo 
kommun 

  

                                                   
1 WSP är ett ledande analys- och teknikkonsultföretag, som arbetar med tjänster inom Hus & Industri, 
Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Företaget erbjuder tekniska experter och strategiska 
rådgivare såsom ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
projektörer, konstruktörer och projektledare. Koncernen har totalt 36 500 medarbetare på 500 kontor i 40 
länder, varav 3 700 är anställda i Sverige. 
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ORDLISTA 

Avfall Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med 
eller avser eller är skyldig att göra sig av med (Miljöbalken 15 kap 1 §). 

Avloppsanläggning Till exempel slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk, förmultnings-
toalett eller liknande. 

Biogas Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, huvud-
sakligen bestående av metan och koldioxid. Används bl.a. till fordonsgas. 

Biologisk behandling Utvinning/återvinning av näring och/eller energi ur biologiskt avfall 
genom t ex kompostering eller rötning. 

Bortskaffande Hantering som innebär att den som har avfall gör sig av med detta utan att 
det återvinns eller att det lämnas till någon som samlar in eller 
transporterar bort det (Avfallsförordning 2011:927). 

Brännbart avfall Avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen 
startat (Avfallsförordning 2011:927). 

Cirkulär ekonomi En cirkulär ekonomi avser system där avfall från en process blir en resurs 
till en annan process t ex när produkter inte längre används blir de inte 
avfall utan råmaterial till nya produkter. 

Delandeekonomi System där olika verksamheter organiseras så att varor och tjänster 
utnyttjas effektivare genom att flera kan dela på dem, t ex bibliotek och 
bilpooler. Man har på så sätt tillgång till saker tillsammans istället för att 
äga var och en för sig. 

Deponi En deponi är en upplagsplats för avfall som inte sorteras ut för återvinning, 
återanvändning eller energiutvinning 

Deponigas Biogas som bildas i en deponi. 

Elavfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, d v s alla produkter med 
sladd eller batteri. Även lysrör och glödlampor räknas som elavfall. 

Energiåtervinning Tillvaratagande av el/värme som alstras i en anläggning för avfalls-
förbränning eller av gas från organiska ämnen, t ex i en rötnings-
anläggning eller på en deponi. 

Farligt avfall Avfall som t ex är giftigt, brandfarligt eller frätande och som utgör en fara 
för människor och miljön. 

FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen, ett samarbets-organ bildat av 
materialbolag för förpackningar och tidningar. FTI har i uppgift att sam-
ordna lokala etableringar för insamling av förpackningar och tidningar. 

Grovavfall Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl 
(NFS 2004:4) 

Hushållsavfall Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet (Miljöbalken 1998:808). 
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Insamling Hämtning eller mottagning av avfall samt sortering, lagring eller annan 
hantering av det hämtade eller mottagna avfallet innan det transporteras 
vidare till behandling (Avfallsförordning 2011:927). 

Kompostering Biologisk hantering där biologiskt avfall bryts ner under förbrukning av 
syre 

Lakvatten Vätska som rinner igenom, tränger ut ur eller finns i avfall under 
deponering, mellanlagring eller transport. 

Latrin Innehåll i en torrtoalett, förmultningstoalett eller liknande som samlas upp 
i en behållare. 

Matavfall Matrester från hushåll, restauranger och storkök som kan komposteras 
eller rötas 

Miljöbil Kommunal mobil insamling av farligt avfall. I Tranemo kommun 
genomförs insamling med miljöbil två gånger per år (vår och höst). 

Plockanalys Metod för karakterisering av avfall, som innebär att avfall handsorteras i 
olika fraktioner som vägs separat och avfallet sammansättning i procent 
beräknas. 

Producent Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller 
en förpackning eller den som sin yrkesmässiga verksamhet ger upphov till 
avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl. 

Producentansvar Skyldighet för tillverkare att se till att det avfall som tillverkaren ger 
upphov till samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller 
bortskaffas. 

Rötning Syrefri biologisk behandling av biologiskt avfall där biogas bildas. 

Tillsyn Kontroll från myndighet av hur en verksamhet efterföljer lagen och de 
tillstånd som getts. 

Verksamheter Med verksamheter menas företag, industrier, butiker, storkök m fl. 

Verksamhetsavfall Är avfall från exempelvis industrier och som inte är jämförbart med 
hushållsavfall. Det omfattas inte av kommunens renhållningsansvar. 
Ansvaret ligger hos verksamheterna själva. 

Återanvändning 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 (Avfallsförordning 2011:927). 

Återvinning Tillvaratagande av resurser, t ex material eller energi, från avfall. 

Återvinningsstation Obemannad insamlingsplats med kärl och containrar avsedda för  
(ÅVS) förpacknings-avfall som omfattas av producentansvar. Ägs och drivs av 

producenterna. 

Återvinningscentral Större, bemannad insamlingsplats för allt sorterat avfall (utom matavfall) 
(ÅVC) från hushållen. Ägs av kommunen. I Tranemo finns en återvinnings-

central, ÅVC Returen. 
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SAMMANFATTNING 
Avfallsplanen beskriver hur Tranemo kommun avser att arbeta med avfallshanteringen fram till 
2023. Planen är kommunens styrande dokument i detta arbete och ett krav enligt lag. Tranemo 
kommuns avfallsplan syftar till att identifiera och sätta upp kommunala mål för att uppnå 
nationella och regionala mål inom avfallsområdet samt att identifiera och ange åtgärder som 
behöver genomföras för att dessa mål ska uppnås. Den är även ett strategiskt styrdokument och 
stöd för politiker och tjänstemän samtidigt som den informerar kommuninvånarna och 
verksamhetsutövare om förändringar inom avfallsområdet. 

Avfallsarbetet är, förutom att ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt samla in hushållsavfall, 
inriktat på att minska mängden avfall som uppkommer och dess påverkan på miljön. Arbetet 
utgår från nationella mål, planer och program och från miljöbalkens avfallshierarki. 
Avfallshierarkin är en prioriteringsordning som innebär att i första hand förebygga avfall, i 
andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna, i fjärde hand utvinna energi ur 
avfallet och i sista hand deponera det. 

Mål och åtgärder för arbetet har valts ut inom ett antal fokusområden. Dessa överensstämmer 
med de som tillämpas i den regionala avfallsplanen för region Sjuhärad2,  och är: ”Det ska vara 
lätt att göra rätt”, ”Minskade avfallsmängder”, ”Ökad återanvändning”, ”Ökad återvinning”, 
”Energiutvinning” och ”Deponi”. De utvalda målen och åtgärderna är sådana som kommunens 
renhållningsorganisation anser sig råda över och som man bedömer vara ekonomiskt och 
organisatoriskt realistiska. 

Idag samlas brännbart avfall in via kärl och matavfallet ska främst hemkomposteras. Cirka 80 % 
har valt att hemkompostera. Förpackningar och tidningar samlas in via FTIs3 stationer. Vid t ex 
äldreboenden, skolor och flerbostadshus samlas matavfallet in separat. Plockanalyser på 
kärlavfall har gjorts på avfall från abonnenter som anmält att de hemkomposterar sitt matavfall. 
Drygt ¼ (cirka 28 %) bestod av matavfall och ¼ av förpackningar. Detta är avfall som inte ska 
lämnas i kärlet.  

P g a detta och nationella mål avser kommunen att smala in matavfall i separata kärl. Befintligt 
kärl för brännbart restavfall behålls och ett nytt brunt kärl för matavfall införs. Matavfallet 
kommer sedan att rötas, varvid biogas utvinns. Hemkompostering kommer även att finnas kvar 
som ett alternativ. 

Insamlingen av matavfall i ett separat kärl är den mest konkreta förändringen som kommunens 
innevånare kommer att märka under de närmaste åren. Kommunen kommer även att bl a arbeta 
med ökade informationsinsatser och för ökad återanvändning t ex genom Returhuset vid ÅVC 
Returen 

  

                                                   
2 Regional Avfallsplan 2012 – 2020” som är en samverkan mellan kommunerna Bollebygd, Borås, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
3 Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
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1 INLEDNING 

1.1  BAKGRUND 

Enligt miljöbalkens 15 kap 41 § (SFS 1998:808) är varje kommun i Sverige skyldig att upprätta en 
renhållningsordning, bestående av en avfallsplan samt renhållningsföreskrifter. 
Renhållningsordningen ska omfatta allt avfall, inte bara det som kommunen själv hanterar.  

En arbetsgrupp bestående av representanter från Tranemo kommun samt WSP Environmental 
har under 2016-2017 arbetat fram en ny renhållningsordning, med nya föreskrifter samt 
Avfallsplan 2018-2023 för Tranemo kommun. Denna ersätter renhållningsordning antagen av 
kommunfullmäktige 24 februari 2003. 

1.2  SYFTE 

Syftet med Tranemo kommuns avfallsplan är att:  

· Identifiera och sätta upp kommunala mål inom avfallsområdet för att kunna uppnå 
nationella miljökvalitetsmål, regionala mål och lokala miljömål för avfall. 

· Identifiera och ange åtgärder som behöver genomföras för att målen ska uppnås. 

· Utgöra ett viktigt strategiskt styrdokument och stöd för kommunens politiker och 
tjänstemän. 

· Informera kommuninvånarna och verksamhetsutövare om förändringar inom 
avfallsområdet. 

Planperioden för avfallsplanen är tio år men den ska omprövas varje ny mandatperiod, d.v.s. 
vart fjärde år, med start år 2023. 

1.3 INNEHÅLL I EN AVFALLSPLAN 

Innehållet i en avfallsplan styrs av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (2017:2) om 
innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning. Avfallsplanen ska 
enligt föreskrifterna ha ett tydligt definierat syfte och innehålla: 

· En beskrivning av förhållanden som kan påverka avfallets mängd och sammansättning  
samt uppgifter om avfallsmängder, -hantering och -anläggningar. 

· Uppgifter om nedlagda deponier. 

· Innehålla en redogörelse för de styrmedel som kommunen planerar att använda 

· Mål och åtgärder för att förebygga och hantera det avfall kommunen ansvarar för samt 
för att förebygga och begränsa nedskräpning 

· Mål och åtgärder för att förebygga och hantera avfall som kommunen inte ansvarar för, 
i den mån kommunen kan påverka detta. 

· Bedömning av behovet av nya insamlingssystem och anläggningar liksom behovet av 
nedläggning eller förändring av befintliga insamlingssystem och anläggningar. 

· Beskrivning av hur målen och åtgärderna har följts och kommer att följas upp. 

· Beskrivning av genomförda samråd och av hur miljöbedömning av planen genomförts. 

Målen och åtgärderna ska utgå från nationella mål, strategier och planer och syfta till att 
avfallet hanteras enligt avfallshierarkin (se avsnitt 2.1) 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 AVFALLSDIREKTIVET, MILJÖBALKEN OCH AVFALLS-
FÖRORDNINGEN 

Styrande för all avfallshantering i Sverige är ett EU-direktiv, avfallsdirektivet (EG 2008/98). En 
viktig utgångspunkt i direktivet är avfallshierarkin (Figur 1). Avfallshierarkin är en 
prioriteringsordning som innebär att man helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända 
det, i tredje hand materialåtervinna, i fjärde hand utvinna energi ur avfallet och i sista hand 
deponera det. Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och 
ekonomiskt rimligt. 

 

Figur 1: Avfallshierarkin © SCB (Statistik i soppåsen – så mycket slänger vi i onödan, artikel 2016:45) 

Avfallshierarkin är även införd i miljöbalkens 15 kapitel ”Avfall och producentansvar”. Detta 
kapitel avser avfall och här finns definitioner och bestämmelser om hantering av avfall och 
producentansvar m.m. 

 

Avfallsförordningen (SFS 2011:927) kompletterar miljöbalkens regler om avfall och 
producentansvar med mer detaljerade bestämmelser. I bilagor till avfallsförordningen finns 
avfallskategorier samt listor över vilka avfall som tillhör varje kategori. I dessa listor framgår 
även vilket avfall som klassas som farligt avfall. 

  

Vad är avfall? 
”Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser 

eller är skyldig att göra sig av med”. 

15 kap 1 § miljöbalken (SFS 1998:808) 
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2.2 NATIONELL AVFALLSPLAN 

I maj 2012 fastställdes den nationella avfallsplanen ”Från 
avfallshantering till resurshushållning - Sveriges avfallsplan 
2012-2017” framtagen av Naturvårdsverket. Planens 
åtgärder anger riktningen mot ett mer resurseffektivt 
samhälle med utgångspunkt i de svenska miljömålen och 
EU:s avfallshierarki. 

Sveriges kommuner har en central roll i förverkligandet 
av den nationella avfallsplanen. För målen i planens 
prioriterade områden finns specifika exempel på vad 
kommuner kan göra för att främja att målet uppnås. 

Arbetet att ta fram en nationell avfallsplan för perioden 
2018-2023 pågår. Den nuvarande planen gäller till och 
med december 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 NATIONELLT AVFALLSFÖREBYGGANDE PROGRAM 

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska alla länder inom EU ha ett avfallsförebyggande program. 
Programmet ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets miljöpåverkan, mängden 
avfall och farliga ämnen i material och produkter. Det nuvarande programmet gäller till och 
med december 2017. 

Sveriges avfallsförebyggande program innehåller åtta inriktningsmål och en stor mängd 
exempel på åtgärder som företag, myndigheter, branschorganisationer, kommun och landsting 
kan genomföra. Inriktningsmålen preciseras i faktarutan nedan. 

Den nationella planen behandlar mål och åtgärder för följande fem 
prioriterade områden: 

· Avfall i bygg- och anläggningssektorn 
· Hushållens avfall 
· Resurshushållning i livsmedelskedjan 
· Avfallsbehandling 
· Illegal export av avfall till andra länder 
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I programmet har fyra fokusområden, inom vilka det alstras mycket avfall eller där 
miljöpåverkan per kilo avfall från vagga till grav är stor, valts ut. De fyra fokusområdena är: 
mat/livsmedel, textil, elektronik och byggande/rivning. 

2.4 REGIONAL AVFALLSPLAN 

I miljöbalken poängteras att kommuner, utöver att upprätta en kommunal renhållningsordning 
även ska beakta möjligheter till regional samverkan kring avfallsplanering. En regional 
avfallsplan har därför tagits fram för region Sjuhärad, ”Regional Avfallsplan 2012 – 2020” som 
en samverkan mellan kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda. Den regionala avfallsplanen ger en samlad bild av avfallshanteringen 
och avfallsströmmarna i region Sjuhärad. 

Planen är inte styrande men genom att ha en gemensam avfallsplan samlas kunskap och 
erfarenhet från alla ingående kommuner och bidrar till att utveckla avfallshanteringen regionalt. 
Samarbetet sker genom gemensamma projekt och aktiviteter, såsom informationskampanjer och 
regelbundna dialoger. Den regionala avfallsplanen följs upp och revideras vid behov vart tredje 
år, med en första uppföljning 2016. Arbetet med uppföljningen har dock försenats och inleds 
hösten 2017. 

I den regionala avfallsplanen ges kommunerna möjlighet att samarbeta inom området samtidigt 
som valfrihet för respektive kommun råder. De fokusområden som valts ut för samverkan är 
”Det ska vara lätt att göra rätt”, ”Ökad återanvändning”, ”Ökad återvinning”, 
”Energiutvinning” och ”Deponi”. Till de olika fokusområdena har man tagit fram en gemensam 
aktivitetsplan där en prioritering gjorts för inom vilka områden som samverkan ska ske och 
vilka områden som man lämnar mer öppet för varje kommun. 

Inriktningsmål i nationellt avfallsförebyggande program 

1. Mängden avfall ska minska kontinuerligt jämfört med år 2010. 

2. Innehållet av farliga ämnen i material och produkter ska minska.   

3. Matavfallet i hela livsmedelskedjan ska minska jämfört med år 2010.  

4. Textilavfallet från hushåll ska minska jämfört med år 2010.  

5. Andelen andrahandsvaror av den totala försäljningen av textilier ska öka 
jämfört med år 2014. 

6. Textilbranschens kunskap om användning och innehåll av farliga ämnen i 
textil har ökat jämfört med år 2014.  

7. År 2020 uppstår det mindre avfall per byggd m2 jämfört med år 2014. 

8. Senast år 2020 har förbehandlare och återvinnare av elavfall tillgång till 
ändamålsenlig information om produkternas sammansättning och 
innehåll av farliga ämnen jämfört med år 2014. 
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Figur 2: Region Sjuhärad omfattande Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 

Ulricehamn och Vårgårda kommun. 

Förutom den gemensamma avfallsplanen förekommer samverkan i Sjuhärad i varierande grad. 
Svenljunga och Tranemo kommuner har sedan många år tillbaka upphandlat gemensamma 
entreprenader och samverkar runt verksamhetssystemet EDP Future, vilket används för 
debitering. Med övriga kommuner finns inte lika stark samverkan, men det kan vara tänkbart 
att samverka om framtida insamlingssystem för hushållsavfall och entreprenader. 

Inom regionen finns även betydande kompetens inom avfallsområdet genom dess kommuner 
och entreprenörer, men även genom det forsknings- och utbildningsarbete som bedrivs av 
Högskolan i Borås. 

2.5 ANSVARSFÖRDELNING 

Alla som ger upphov till avfall är skyldiga att se till att det hanteras enligt gällande regler. Det 
gäller både privatpersoner och verksamhetsutövare.  

Avfallsinnehavarens ansvar innebär att den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras 
på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Avfallsinnehavarens ansvar regleras i 15 kap. 11 § 
miljöbalken (SFS 1999:808). 

2.5.1 Kommunen 
Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det 
hushållsavfall som uppkommer i kommunen med undantag för det avfall som omfattas av 
producentansvar, vilket regleras i 15 kap. 20 § miljöbalken. 

Ansvaret omfattar förutom avfall från hushåll även ”därmed jämförligt avfall” från 
verksamheter t.ex. matavfall från ett personalrum. Genom ansvaret ska kommunen se till att 
hushållsavfallet samlas in och transporteras till en godkänd behandlingsanläggning så att 
avfallet kan återvinnas eller omhändertas korrekt.  
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2.5.2 Producenterna 
Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Producentansvar regleras i 
miljöbalkens 15 kapitel 12 §. 

Producentansvaret innebär att producenter som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller 
säljer varor eller förpackningar är skyldiga att se till att avfallet samlas in, transporteras bort, 
återvinns eller återanvänds på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. I Sverige är 
producentansvaret lagstiftat för åtta olika produktgrupper. Därutöver finns det frivilliga 
åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast.  

    

2.5.3 Verksamhetsutövare 
Verksamhetsutövare ansvarar för att ta hand om det avfall som verksamheten gett upphov till 
och att avfallet transporteras till godkänd behandlingsanläggning enligt gällande lagar och 
regler. Hanteringen ska ske på ett sådant sätt att risker för skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljö inte uppkommer. Verksamhetsutövaren ska ha kunskaper om avfallet och dess 
effekter på miljön och hålla sig uppdaterat vad gäller förändringar inom lagstiftningen.  

Däremot ansvarar inte verksamhetsutövaren för hanteringen av hushållsavfall och avfall  om är 
jämförligt med detta (jämför avsnitt 2.5.1 ovan). 

2.5.4 Privatpersoner 
Privatpersoner ansvarar för att sortera sitt avfall och lämna det på rätt plats. Detta framgår bl a 
av Avfallsförordningen (SFS 2011: 927) 24a-d och 25 §§. Det innebär bland annat att 
privatpersoner har en skyldighet att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och 
grovsopor och lämna detta avfall till de insamlingssystem som finns. Sorteringen ska ske enligt 
reglerna kommunens föreskrifter om avfallshantering. 

Det hushållsavfall som inte lämnas till producenternas insamlingssystem ska lämnas till 
kommunens insamling. Man får alltså inte utan tillstånd själv ta hand som sina sopor. 

2.6 KOMMUNALA STYRMEDEL 

För att styra avfallshanteringen har Tranemo kommun tillgång till ett antal styrmedel: 

· Avfallsplanen Beskriver kommunens avfallshantering, förutsättningarna för denna 
och anger mål och åtgärder för förbättring och utveckling av hanteringen.  

· Renhållningsföreskrifterna Är de kommunala bestämmelserna som reglerar 
hushållens och verksamheters skyldighet att lämna och sortera hushållsavfall. Här 
framgår även vilka förutsättningar som gäller för eget omhändertagande och undantag. 
Föreskrifterna är ett komplement till gällande lagstiftning på området. 

Produktgrupper som omfattas av producentansvaret 

· Batterier · Förpackningar 
· Bilar · Returpapper 
· Däck · Läkemedel 
· Elutrustning · Radioaktiva produkter och 

strålkällor 
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· Avfallstaxan Är också en kommunal bestämmelse som kan användas för att styra 
hur avfallet hanteras t ex genom subventioner och s k miljöstyrning. 

· Information Är ett viktigt redskap för att kunna förändra allmänhetens beteende. 
Kommunen tar fram information som alla kommuninvånare får del av och genomför 
punktinsatser som t ex insamlingskampanjer av farligt avfall.  

· Tillsyn   Miljö- och samhällsbyggnadsfunktionens tillsyn inriktas framförallt på 
hur kommunen sköter sitt renhållningsansvar och på hur företag och verksamheter 
sköter sin avfallshantering. Kontroll av transportdokumentation vid transporter av 
farligt avfall är också en viktig del av tillsynen. 

2.6.1 Avfallstaxa 
För att kommunerna ska kunna finansiera avfallsverksamheten fördelas kostnaderna via en s.k. 
avfallstaxa. Avfallstaxan regleras i Miljöbalkens 27 kapitel 4-6 §§. 

Avfallstaxan ska täcka kostnader för bl.a. sopkärl, insamling av avfall, transport, behandling, 
återvinningscentral, hantering av hushållens farliga avfall, information och rådgivning samt 
planering och administration. Varje avfallsabonnent betalar dels en grundavgift samt en rörlig 
avgift. 

 

2.6.2 Information och kommunikation 
Information och kommunikation är grundläggande byggstenar i arbetet för att förbättra 
avfallshanteringen. Ett flertal av de mål som redovisas i avsnitt 4 Mål och fokusområden 
kommer att kräva eller är direkt kopplade till olika informationsinsatser. Informationsbehovet 
har ökat betydligt under senare år och bedöms fortsätta att öka under kommande år. I dag 
använder Tekniska sektionen främst följande vägar för att informera kring avfallsfrågor: 

· Kommunens hemsida – här finns information rörande avfallshanteringen, såsom t ex 
avfallstaxa, hämtningsområden, sorteringsguide och ÅVCs öppettider. Informationen 
på hemsidan uppdateras kontinuerligt. 

· Sociala medier - Kommunen är aktiva både på Facebook och på Instagram. På Facebook 
uppmärksammas t ex ändringar i ÅVCns öppettider eller ändrade hämtningsdagar i 
sophämtningen, men även här visar även Renhållningsorganisationen t ex med 
filmklipp och enkäter. Instagram används för att visa upp kommunens olika 
verksamheter, som turas om att ansvara för kontot.  

· Lokal press – inför hämtning av grovavfall och farligt avfall sker annonsering i 
Svenljunga- Tranemo tidning (samt på kommunens hemsida). 

· Foldrar med aktuell information rörande avfallshanteringen skickas med 
renhållningsfakturan. 

Uppdelning av avfallstaxan 

· Grundavgiften används bland annat till insamlings- och miljöbilens turer samt den 
bemannade återvinningscentralen. Grundavgift ska betalas av alla även om man har 
uppehåll i sophämtningen. 

· Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för hämtning, transport samt behandling av 
avfallet. 
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· Tekniska sektionens kundtjänst – svarar på frågor om avfallshantering och fakturering 
och nås  varje helgfri vardag mellan kl. 07:30 – 16:00. 

· Personalen på återvinningscentralen – hjälper kommuninvånarna att sortera sitt avfall 
efter kommunens föreskrifter. Personalen hjälper även till vid  informationsinsatser och 
andra kampanjer som bidrar till ökad förståelse för avfallshanteringen. 

· Deltagande i informationskampanjer tillsammans med t ex Håll Sverige rent, Avfall 
Sverige och Sjuhäradskommunerna. 

Tekniska sektionen är även intresserad av att samarbeta mer med kommunens skolor. Genom 
att påverka barnens beteende i tidig ålder läggs även en bas för hur de agerar som vuxna. Vad 
barn och ungdomar lärt sig inverkar även på de vuxna i familjerna. 

2.6.3 Fysisk planering 
Även kommunens arbete med fysisk planering är ett styrmedel för en bra avfallshantering samt 
för ökad återvinning och återanvändning. Fysisk planering avser arbetet med bl a 
översiktsplaner, detaljplaner, bygglov och förhandsbesked. Enligt plan- och bygglagen PBL 
2010:99 är avfallshantering ett allmänt intresse, vilket ska uppmärksammas tidigt i 
planeringsprocessen. Avfalls- och avloppsfrågorna ingår t ex i de checklistor som kommunens 
byggenhet som används vid bedömning av bygglov och förhandsbesked. Tekniska sektionens 
sektionschef deltar i SMP- möte och har där möjlighet att se till att avfallsfrågorna är 
tillgodosedda. 

Översiktsplanen är ett av de underlag som kan användas för att bedöma behovet av platser, 
anläggningar och system för att samla in, transportera, lagra och behandla avfall. I kommunens 
översiktsplan från 2010 redovisas att en bemannad återvinningscentral finns i Tranemo och att 
det finns återvinniningsstationer i de övriga större orterna.Under 2017 aktualitetsprövades 
kommunens översiktsplan, som antogs 2010, och den bedömdes vara fortsatt aktuell. 

Vid kommande översyner av översiktsplanen rekommenderas att avfallsfrågorna 
uppmärksammas  i större grad och kopplas till kommunens fysiska planering. Förslagsvis 
uppmärksammas avfalls-hanteringens infrastruktur såsom transportbehov samt var det finns 
eller behöver finnas återvinningsstationer, behandlingsanläggningar och deponier (t ex för 
schaktmassor). För att förhindra att t ex bostäder och skolor läggs i anslutning till sådana 
anläggningar, är det också viktigt att eventuella ytor för utbyggnad av anläggningarna framgår. 

Vidare föreslås att någon från kommunens planavdelning medverkar i referensgruppen då nya 
avfallsplaner arbetas fram. Detta för att frågor kring fysisk planering ska uppmärksammas 
avfallsplanerna, så att dessa kan vara ett underlag vid översikts- och detaljplanering. 

För närvarande har bedömningen gjorts att kommunens behov av anläggningar för att hantera 
avfall är tillgodosett, bl a genom den tillgång till ytor som finns vid ÅVC returen. 
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2.7 MILJÖMÅL 

2.7.1 Nationella miljömål 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och 
tjugofyra etappmål. Avfallsområdet berörs främst av tre miljökvalitetsmål, God bebyggd miljö, 
Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan, som redovisas nedan. Det är främst inom 
miljömålet God bebyggd miljö som åtgärder och indikatorer beträffande avfall finns angivna.  
Avfallsfrågor hanteras därtill specifikt i två etappmål, se 2.7.1.1 nedan, och genom etappmålen 
även i flera andra miljökvalitetsmål och i generationsmålet. För mer ingående information om 
miljömålen se www.miljomal.se. 

God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Det finns en 
precisering som direkt berör avfallsverksamheten, ”Avfallshanteringen är effektiv 
för samhället och enkel att använda för konsumenterna. 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”. 

Giftfri miljö 
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället 
ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa 
och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är 
nära bakgrundsnivåerna (riksdagens definition av miljökvalitetsmålet). 

Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan 
på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en 
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

Avfallshantering berör mer indirekt även flera andra miljömål. Exempelvis innebär ett bra 
omhändertagande av kylar och frysar en positiv inverkan även på miljömålet Skyddande 
ozonskikt och sluttäckningen av en deponi ger bättre förutsättningar för att Grundvatten av god 
kvalitet ska uppnås. 

2.7.1.1 Berörda etappmål 

· Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 
Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från 
hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas 
tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. 
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· Ökad resurshushållning i byggsektorn 
Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat 
materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent 
senast år 2020. 

2.7.2 Regionala miljömål 

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med Skogsstyrelsen och Västra 
Götalandsregionen tagit fram regionala miljömål. De regionala miljömålen består både av 
tidigare beslutade nationella miljömål med preciseringar och av etappmål som antogs som 
regionala 2013 (förutom Storslagen fjällmiljö som inte är aktuellt i länet), samt de nya regionala 
tilläggsmålen som beslutades i september 2015. 

2.7.2.1 Tilläggsmål Giftfri miljö 

1. Minskning av farliga ämnen  
· År 2020 ska förekomsten av nedanstående ämnen i slam och utgående vatten från 

kommunala reningsverk successivt minska jämfört med år 2010: Cancerframkallande, 
arvsmassepåverkande och fortplantnings-störande ämnen, samt sådana ämnen som är 
hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande. Högflourerade ämnen, nonylfenol, 
kadmium, kvicksilver och bly. Läkemedelsrester. Koppar, nickel, krom och zink (endast i 
reningsverk >20 000 personekvivalenter).  

3. Alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller miljön ska 
åtgärdas  
· År 2020 har användningen ökat av annan teknik än schaktning följt av deponering, utan 

föregående behandling av massorna.  

· År 2025 är minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för människors hälsa eller 
miljön åtgärdade.  

· År 2025 är minst 15 procent av områdena med stor risk för människors hälsa eller miljön 
är åtgärdade.  

· År 2050 har alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller 
miljön blivit åtgärdade. 

2.7.2.2 Tilläggsmål Minskad klimatpåverkan 

1. En ekonomi oberoende av fossila bränslen. 
· År 2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och 

medborgarna och näringslivet har en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning. 
Boende, transporter och produktion såväl som konsumtion av varor och tjänster är 
resurssnåla, energieffektiva och baserade på förnybar energi. Sammantaget har detta 
bidragit till en stark ekonomi och ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv. 
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2. Ökad andel förnybar energianvändning 

· År 2020 ska andelen förnybar energi öka till minst 60 procent. 

· År 2030 ska andelen förnybar energi öka till minst 80 procent. 

3. Minskad klimatpåverkan från vår konsumtion  
· År 2030 har en klimatsmart konsumtion minskat utsläppen av växthusgaser med 30 

procent jämfört med 2010. År 2050 har utsläppen, sett ur ett konsumtionsperspektiv, 
minskat till en klimatmässigt hållbar nivå vilket idag beräknas till 1-3 ton koldioxid-
ekvivalenter per person. 

2.7.3 Tranemo kommuns miljömål 

 

Tranemo kommun har tagit fram en vision för kommunen samt en strategisk plan för åren 2016-
2018. För kommunen finns även lokala miljömål framtagna.  

2.7.3.1 Vision och strategisk plan 

Kommunens vision är att vara det naturliga valet av bostadsort, där ska det finnas ett boende 
som passar alla. Samhället arbetar för att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart och 
mångkultur är en tillgång. Tranemo kommun ska vara välkomnande och ha en stark känsla av 
samhörighet. Det ska finnas ett rikt förenings- och kulturliv och kommunen, föreningarna och 
näringslivet ska arbeta i nära samarbete. Väl utbyggda kommunikationer skapar möjligheter 
och det är enkelt och stimulerande att driva företag inom kommunen, som har ett varierat 
näringsliv. 

Till visionen finns övergripande mål och sex olika fokusområden kopplade. 

Kommunens övergripande miljömål är att Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och 
ett hållbart samhälle i alla avseenden. 

I den strategiska planen poängteras hållbarhetsperspektivet för hållbar utveckling.  

Den kommunala organisationen ska verka för att: 

· Dess verksamhet ska vara tillgänglig för alla invånare. 

· Alla invånare ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt. 

· Kommunen levererar tjänster med god service och hög kvalitet 

· Alla invånare ska känna att de blir lyssnade på. 

 

Kommunen har identifierat sex strategiskt viktiga och centrala områden inför 
framtiden som sedan har fått delmål. Dessa är: 

Skola Infrastruktur/kommunikationer 

Vård och omsorg Näringsliv 

Boende Kultur och föreningsliv 
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2.7.3.2 Lokala miljömål 

Klimatmålet är kommunens övergripande mål. Lokala mål har även tagits fram för 
kommunens vatten, en giftfri miljö, natur och god bebyggd miljö. Följande lokala miljömål 
bedömts vara relevanta inom avfallsområdet: 

Giftfri miljö 

Kommunen skall verka för: 

· En säker avfallshantering 

God bebyggd miljö 

Kommunen skall verka för att: 

· Samhällsplaneringen i kommunen sker utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

· Samhällsplanering syftar till att ge alla människor en från social synpunkt god livsmiljö 
där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där 
bostadsbyggande och ekonomisk och ekologisk utveckling underlättas. 

Frisk luft 

Kommunen skall verka för att: 

· dess verksamheter ska vara fossilbränslefria. 
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3 TRENDSPANING 
 

 

                    Minskad mängd matavfall 

            Ökad återvinning och återanvändning 

 Återvinning och återanvändning av textil 

Efterbehandling av förorenade områden 

 Minskad nedskräpning Cirkulär ekonomi 

  Giftfria och resurseffektiva kretslopp 

 

3.1 FÖRÄNDRINGAR PÅ EU-NIVÅ 

3.1.1 Cirkulär ekonomi 
I en cirkulär ekonomi förebyggs avfall genom att minska såväl avfallets mängd som innehållet 
av farliga ämnen, som gör att avfallet inte kan användas som en resurs. Produkter kan 
demonteras, repareras och uppgraderas, så att de blir mer hållbara och får längre livslängd. 
Deponering av avfall som är möjligt att återvinna fasas ut och materialåtervinning, eller i andra 
hand energiåtervinning, ökar. 
 
Cirkulär ekonomi innebär t ex 

• Mindre mängd avfall - avfall som resurs 
• Tjänster och funktioner (t ex uthyrning) 

istället för produkter.  
• Grönare och effektivare produkter 

(ekodesign). 
• Gemensamt användande och ägande av 

produkter  
• Reparation, uppgradering och 

återförsäljning  

EU-kommissionen antog i december 2015 ett paket gällande cirkulär ekonomi. Förslaget 
innehåller två delar: en handlingsplan för en cirkulär ekonomi samt ett avfallspaket med förslag 
på revideringar av sex direktiv på avfallsområdet. I juni 2016 redovisade EU:s ministerråd att 
man stödjer paketet. Under 2016-2017 ska EU-kommissionens förslag att behandlas i EU:s 
ministerråd och i EU-parlamentet 

3.1.2 Revidering av EU:s avfallsdirektiv 
Inom EU pågår arbeten med att revidera flera direktiv rörande avfall, däribland avfalls-
direktivet. Ett förslag till nytt avfallsdirektiv presenterades för parlamentet i mars 2017 efter att 
miljöutskottet röstat om sina förändringar i det ursprungliga förslaget under januari 2017. 
Förhandlingar planeras ske mellan ministerrådet och parlamentet under året och 
förhoppningen är att det nya avfallsdirektivet ska kunna beslutas under 2017. men kan även 
dröja in på 2018. 
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Förslagen till förändringar berör definitionen av vad som är kommunalt hushållsavfall, förlängt 
producentansvar, förebyggande och återvinning, återvinningsmålen samt centrala förslag till 
ändringar i deponeringsdirektivet.  

3.2 FÖRÄNDRINGAR INOM SVERIGE 

3.2.1 Miljömål 

Inom ramen för arbetet med Sveriges miljömål har Naturvårdsverket tagit fram förslag till nya 
etappmål. Dessa redovisades till Miljö- och energidepartementet 16 december 2013, men är 
ännu inte beslutade. De föreslagna etappmålen är: 

· Minskad mängd matavfall 

Matavfallet ska till år 2020 minska med minst 20 %, jämfört med år 2010, sammantaget för hela 
livsmedelskedjan utom primärproduktionen. Inom primärproduktionen, det vill säga 
jordbruket och fisket, ska det finnas en handlingsplan för minskat produktionssvinn senast 
2016.  

 

· Återvinning och återanvändning av avfall 

År 2020 tas materialet i avfallet från hushåll och verksamheter till vara så långt som möjligt 
samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. 

Minst 60 procent av avfallet från hushåll och motsvarande avfall från verksamheter förbereds 
för återanvändning eller materialåtervinns.  

Det är enkelt för hushåll och verksamheter att lämna produkter till återanvändning och avfall 
till förberedelse för återanvändning. 

Landsting och branscher med en betydande potential att bättre ta vara på materialet i avfallet 
har tagit fram branschspecifika avfallsmål. 

Förslag till styrmedel 
Naturvårdsverket föreslår ett samlat paket med övergripande styrmedel som riktas mot hela 
livsmedelskedjan. Detta paket, där många aktörer deltar och bidrar, innehåller riktade 
kommunikationsinsatser till olika målgrupper, frivilliga överenskommelser mellan handeln 
eller livsmedelsindustrin och regeringen, skolundervisning om hur man minskar matsvinn 
samt matsvinnsrådgivare i kommuner och regioner. 
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· Textilier och textilavfall 

År 2020 är kretsloppen för textilier så långt som möjligt resurseffektiva och fria från farliga 
ämnen. 

o Senast år 2018 finns lättillgängliga insamlingssystem som säkrar att textilier i första hand 
återanvänds.  

o År 2020 återanvänds 40 procent av de textilier som satts på marknaden. 

o År 2020 materialåtervinns 25 procent av de textilier som satts på marknaden, i första hand 
till nya textilier.  

o Senast 2020 underlättas kretsloppet för textilier av att särskilt farliga ämnen och andra 
ämnen med oönskade egenskaper inte förekommer i nyproducerade textilier. 

 
 
· Efterbehandling av förorenade områden 

Etappmålet för efterbehandling av förorenade områden innebär att: 

o Minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för människors hälsa eller miljön är 
åtgärdade år 2025. 

o Minst 15 procent av områdena med stor risk för människors hälsa eller miljön är åtgärdade 
år 2025. 

o Användningen av annan teknik än schaktning följt av deponering, utan föregående 
behandling av massorna, har ökat år 2020.  

Förslag till styrmedel 
Förtydligande om att kommunen kan arbeta med förberedelse för återanvändning 

· Utveckling av kommunal avfallsplanering och fysisk planering 

· Höja återvinningsmålen i förordningarna om producentansvar för förpackningar och 
returpapper 

· Styrmedel för ökad kunskap och kontroll över farliga ämnen vid materialåtervinning 

· Viktbaserad avfallstaxa 

· Vägledning om att kommunen ska tillhandahålla insamlingssystem för 
materialåtervinning av grovavfall i plast 

· Krav på godkänt insamlingssystem för insamling av tidningar och förpackningar 

· Styrmedel för insamling i materialströmmar 

· Krav på att verksamheter ska upprätta avfallshanteringsplaner 

· Initiera utvecklingen av mål för landsting och branscher 

För flera av styrmedlen ovan gäller att de behöver kombineras med informations- och 
kommunikationsinsatser för att uppnå beteendeförändringar hos avfallslämnarna. 

Förslag till styrmedel 
Naturvårdsverket föreslår ett styrmedelspaket bestående av producentansvar och 
information för att ändra konsumentbeteende. Ett producentansvar innebär att 
producenter får ta ett större ansvar för att ta fram resurseffektiva textilier, utan farliga 
ämnen, som går att återanvända och återvinna på ett enkelt sätt. 
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3.2.2 Producentansvar för förpackningsavfall 
Regeringen tillsatte 2015 en utredning som skulle ta fram förslag om hur förändringar i ansvaret 
för insamling av förpackningsavfall och returpapper från hushållen kan utformas. Målet var att 
flytta över producenternas ansvar för dessa två produktgrupper till kommunerna.  

Frågan om kommunerna ska komma att ta över insamlingsansvaret för förpackningar och 
tidningar från producenterna (FTI) har diskuterats under flera år och det tycks ännu vara långt 
till beslut. Allianspartierna tillsammans med SD vill att insamlingsansvaret ska ligga kvar på 
producenterna. Dessa partier utgör också majoriteten i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. 
Regeringspartierna (S, MP och V) vill däremot att kommunerna ska överta insamlingsansvaret. 

I slutet av mars i 2016 lade regeringens utredare fram ett utkast till avfallsutredning, som bl a 
visade på hur ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper kan 
utformas. Utredningens huvudalternativ innebär  

· att kommunen ska överta insamlingsansvaret,  

· att förpackningar och tidningar ska samlas fastighetsnära när det är tekniskt, 
miljömässigt och ekonomiskt rimligt, 

· att kommunen ska få ersättning för insamlingen av förpackningar mm via ett frivilligt 
ersättningssystem (Jfr Elkretsen), 

· att matavfall ska sorteras ut och i första hand behandlas genom rötning. 

Oenighet råder alltså i frågan och det kommer troligen att dröja till riksdagen kommer att fattar 
beslut i om detta. Det är därmed även oklart om och när insamlingsansvaret kommer att föras 
över till kommunerna. Innan detta kan ske måste det även finnas en överenskommelse 
beträffande ersättningen till kommunerna. Miljöminister Karolina Skog angav i februari (DN 
2017-02-02) att politiska förhandlingar skulle påbörjas i april 2017 och att målet är att kunna 
lägga fram ett färdigt förslag till riksdagen innan valet 2018. 

3.2.3 Minskad nedskräpning 

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på ändringar i 
gaturenhållningslagen så att kommunernas ansvar förtydligas och utökas. Utredningen 
presenterades 27 oktober 2016. 

Naturvårdsverkets förslag innebär att kommunerna i högre utsträckning än idag behöver vidta 
åtgärder till skydd för växter, djur och naturmiljöer som är tillgängliga för allmänheten. Man 
har även övervägt möjligheten till att göra det straffbart att slänga småskräp på marken genom 
att införa nedskräpningsbot, men bedömt att detta inte vore skäligt. 

3.2.4 Giftfria och resurseffektiva kretslopp 
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen kartlagt avfallsströmmar med innehåll av 
särskilt farliga ämnen och analyserat hur avfalls- och kemikalielagstiftningen tillämpas för 
återvunna material. Man lämnar inga förslag till förändrad hantering av avfallsströmmar men 
identifierar fyra avfallsströmmar som kräver särskild uppmärksamhet: 

· PVC 

· Plast från bilar 

· Plast från elutrustning 
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· Återvunnet däckmaterial i konstgräsplaner 

Som en del av uppdraget har Naturvårdsverket tillsammans med några kommuner och 
länsstyrelser genomfört ett samverkansprojekt med tillsynsbesök på återvinningsföretag. Det 
konstaterades att det finns brister i företagens kunskap om kemikalielagstiftningen och att 
information och vägledning är ett viktigt första steg för att komma tillrätta med de brister som 
identifierats. 

3.2.5 Avfallsförebyggande program 

3.2.5.1 Nationellt avfallsförebyggande program 

Det senaste avfallsförebyggande programmet presenterades juni 2015, men arbetet med ett nytt 
avfallsförebyggande program har påbörjats. Det nya programmet kommer att ingå i den 
kommande nationella avfallsplanen för 2018-2023, se avsnitt 3.3.6 nedan.  

Under arbetet med det nationella avfallsförebyggande programmet har Naturvårdsverket tagit 
fram fyra konsekvensbedömningar av möjliga åtgärder och styrmedel för att se om dessa är 
samhällsekonomiskt rimliga att införa. Följande har studerats: 

· Reparationsavdrag (REP-avdrag), dvs. avdragsgilla reparationstjänster 

· Loggbok för byggnader för att se vilka typer av material som byggs in idag och bevara 
informationen tills byggnaden ska renoveras eller rivas 

· Sänkt kyltemperatur i butiker och hushåll 

· Informationskampanj för att minska mängden matavfall i hushåll 

Boverket har undersökt om det finns förutsättningar för att införa reglering av loggbok för 
byggprodukter vid nybyggande av byggnadsverk. Boverket föreslår, genom ett 
författningsförslag, att loggbok ska tas fram och användas för vissa typer av byggnadsverk. 

3.2.5.2 Avfallsförebyggande program - textil 

Naturvårdsverket har haft ett uppdrag av regeringen om att utveckla förslag om hantering av 
textilier. Förslagen ska styra mot att nå högre upp i avfallshierarkin genom såväl 
avfallsförebyggande åtgärder som ökad återanvändning och materialåtervinning av textilier, 
samt mot giftfria kretslopp. Uppdraget redovisades den 26 september 2016. 

Förslagen i korthet: 
· skapande av en dialoggrupp med textilbranschen 

· riktat stöd till hållbara affärsmodeller genom Tillväxtverket 

· utredning om avhjälpande av juridiska hinder för att offentliga aktörer ska kunna bidra 
till ökad återanvändning och återvinning av textilier 

· informationsinsatser till konsumenter 

· ändringar i avfallsförordningen 

· ny förordning om producentansvar. 

Utredningen har även föreslagit två mål för en hållbar hantering av textilier: 
· Till år 2025 ska mängden textilavfall i restavfallet minska med 60 procent gentemot 

basår 2015. 
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· År 2025 ska 90 procent av separat insamlat textilavfall förberedas för återanvändning 
eller materialåtervinnas. Avfallshierarkin ska tillämpas och materialåtervinning ska i 
första hand ske i form av återvinning till nya textilier. 

3.2.6 Reviderad nationell avfallsplan 
Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en reviderad nationell avfallsplan och ett 
avfallsförebyggande program för åren 2018-2023. De nuvarande dokumenten gäller till och med 
december 2017. I Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2017 har regeringen angett att den nya 
planen ska innehålla en beskrivning av nuläget och en sammanställning av beslutade åtgärder. 

Som ett av underlagen för arbetet har Naturvårdsverket under 2016 utvärderat den nuvarande 
nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet. Den reviderade planen med 
avfallsförebyggande program ska enligt plan beslutas under slutet av 2017.  

3.2.7 Cirkulär ekonomi 
En särskild utredning om cirkulär ekonomi redovisades i mars 2017. Utredningen analyserar 
hinder som kan finnas i lagstiftningen och vilka styrmedel som behövs för att öka 
återanvändningen av produkter. Utredningen riktar i första hand in sig på produkter på 
konsumentmarknaden och det övergripande målet är att nå en mer resurseffektiv och cirkulär 
samhällsekonomi.  
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4 MÅL OCH FOKUSOMRÅDEN 
För att identifiera vilka mål och fokusområden som bör vara prioriterade i kommunens arbete 
för en hållbar avfallshantering, har vid framtagande av avfallsplanen förutom avfallstrappan 
även de nationella och regionala miljömålen beaktats liksom de övergripande politiska 
resultatmål som finns angivna för kommunen som helhet. 

I uppföljningsarbetet kommer avfallsplanens mål som anges i avsnitten nedan, att redovisas 
som respektive verksamhets resultatmål, där detta är lämpligt. Åtgärder följs upp som 
aktiviteter/åtgärder inom ramen för kommunens övergripande målarbete. 

Inga mål eller åtgärder har tagits fram för verksamhetsavfall, som inte ingår i kommunens 
renhållningsansvar, då kommunen har mycket begränsade möjligheter att påverka uppkomsten 
och hanteringen av sådant avfall liksom att följa upp detta. I avsnitt 9 nedan ges en översiktlig 
beskrivning av det verksamhetsavfall som uppkommer i kommunen och hur det hanteras. 

De mål och åtgärder som valts ut för genomförande är sådana som kommunens 
renhållningsorganisation anser sig råda över och som man bedömer vara ekonomiskt och 
organisatoriskt realistiska för den aktuella tidsperioden. 

4.1 FOKUSOMRÅDE 1: DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT 

Kommunens invånare har en central roll för genomförandet av avfallsplanen. Det är därför 
viktigt att de förstår varför man ska sortera avfallet, vilken miljönytta sorteringen ger och att 
informera om vad som händer med avfallet efter sortering. Det ska därför vara lätt för 
invånarna att göra rätt vid hantering av avfall. 

Insamlingssystemen ska vara enkelt utformade för att underlätta så att alla ska kunna göra rätt 
och information om sortering ska vara lättbegriplig och lättillgänglig. En viktig del av 
fokusområdet är att invånarna ska vara nöjda med insamlingshanteringen. Avfallshanteringen 
och insamlingen ska också vara estetiskt tilltalande, ha god tillgänglighet och säkerhet för 
hushållen. 

4.1.1 Delmål 

Mål 1.1  Minst 90 procent av hushållen i Tranemo kommun ska vara nöjda med 
avfallshanteringen (enligt SKL:s modell eller egen tolkning via NKI eller annat som 
bedöms som likvärdig). 

Åtgärd 1.1 Information och kundnöjdhet Tidplan Ansvarig 

Upprätta en långsiktig kommunikationsstrategi för hur 
avfallsfrågorna ska kommuniceras i kommunen. Detta kan göras 
t ex ihop med övriga kommuner i Region Sjuhärad. 

2018 
Tekniska 
sektionen 

Genomföra kundenkät/mätning av kundnöjdhet med avseende 
på avfallshanteringen (insamlingssystem, sortering och 
nedskräpning) inom kommunen. 

2019/2020 
Tekniska 
sektionen 
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Ta fram ett grundläggande paket med information att använda 
vid olika tillfällen. Paketet hålls uppdaterat och byggs ut 
efterhand genom att det anpassas till olika målgrupper (företag, 
föreningar, barn, vuxna osv) 

2019 
Tekniska 
sektionen 

Erbjuda kortare utbildningar (t ex studiebesök på ÅVC) till 
föreningar, verksamhetsutövare, skolor och kommunala 
verksamheter inom grundläggande avfallshantering. 

2020 
Tekniska 
sektionen 

Avfallsinformation med lämpligt tema skickas även i 
fortsättningen med renhållningsfakturan.  

Årligen 
Tekniska 
sektionen 

Tillsammans med övriga kommuner i Region Sjuhärad delta i 
Håll Sverige Rent och Avfall Sveriges kampanjer och andra 
passande evenemang. 

Årligen  
Tekniska 
sektionen 

Utöka servicegraden vid ÅVC. Kunnig personal vid ÅVC, 
vidareutbildning 

Årligen  Tekniska 
sektionen 

Behålla servicen i form av Insamlingsbilen och Miljöbilen Årligen Tekniska 
sektionen 

4.2 FOKUSOMRÅDE 2: MINSKADE AVFALLSMÄNGDER 

Avfallsmängderna har under många år ökat både i Sverige och inom övriga EU. Genom att 
minska mängden avfall, genom att vi ser till att avfall inte uppkommer, minskar även behovet 
av värdefulla resurser i form av material och energi. Minskade avfallsmängder leder också till 
minskade utsläpp från produktion, från transporter och från avfallshanteringen. 
 

På 1950-talet gjorde en svensk i genomsnitt av med 50 kg avfall per person och år, 
  idag gör vi av med ca 450 kg.  

Varje år slängs det cirka en miljon ton mat i Sverige. Mycket av maten är helt ätbar. Enligt 
Livsmedelsverkets beräkningar slänger varje hushåll mat för cirka 5 000 kronor årligen. 

Andelen onödigt matavfall från hushållen är 35 % av mängden matavfall från hushållen, 
vilket motsvarar 28 kg per person och år. 

Enligt Naturvårdsverket siffror slänger varje svensk årligen cirka 19 kilo ätbar mat i soporna och 
26 kilo ätbar mat och dryck hälls bort i slasken. Samtidigt står den svenska livsmedels-
hanteringen står för cirka 50 % av övergödningen och 20-25 % av vår klimatpåverkan. 

4.2.1 Delmål 

Mål 2.1 Mängden hushållsavfall per invånare ska vara oförändrad eller minska under åren 
2018-2023. 

Mål 2.2 Kommunen ska verka för att minskad uppkomst av matavfall. 
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Åtgärd 2.1 Hushållsavfall Tidplan Ansvarig 

Information och kommunikation enligt delmål 1.1. Årligen 
Tekniska 
sektionen 

Åtgärd 2.2 Matavfall   

Utbilda och informera lärare och elever vid kommunens skolor 
om vikten att minska matsvinnet och hur de kan göra. 

Årligen 
Tekniska 
sektionen & 
Kostenheten 

Ordna en tävling för skolorna i att minska matsvinnet. 2019/2020 
Tekniska 
sektionen & 
Kostenheten 

Utbilda och informera skolkök och storkök i kommunens 
verksamheter om vikten att minska matsvinnet och hur de kan 
bära sig åt. 

Årligen 
Tekniska 
sektionen & 
Kostenheten 

Fortsätta arbetet med att minska serveringskantinerna inom 
kommunala verksamheter för att minska svinnet.  

Årligen  
Tekniska 
sektionen & 
Kostenheten 

Mäta mängden matavfall från kommunens verksamheter Årligen Kostenheten 

4.3 FOKUSOMRÅDE 3: ÖKAD ÅTERANVÄNDNING 

Det finns en betydande potential att minska miljöpåverkan genom att produkter återanvänds. 
Återanvändning kan handla om att reparera saker, skänka vidare prylar som man inte längre 
behöver, göra om dem till något annat (återbruk) eller att sälja dem. Naturvårdsverket har satt 
upp målet att återanvändningen av hushållens avfall ska öka, bl a genom att det blir enklare för 
hushållen att lämna material och produkter till återanvändning eller till förberedelse för 
återanvändning. 

 

Du sparar 97 % energi när du köper secondhand-kläder jämfört med att köpa nya. 

  Det går åt mellan 7000 och 29 000 liter vatten och 0,3 till 1 kilo olja för att producera ett kilo 
ny bomull. 

  Vi köper ungefär 12,5 kilo kläder och textil per person i Sverige. Av dessa slängs cirka 8 kilo i 
soporna. 

  Varje år kastas datorer som skulle vara värda cirka 650 miljoner kronor på 
begagnatmarknaden. 

Sjuhäradskommunernas målsättning är att 2020 ska fler använda sig av återbruk vid 
återvinningscentralerna i större utsträckning än år 2011. Fler produkter ska återanvändas istället 
för att materialåtervinnas eller energiutvinnas. Kommunerna vill även öka invånarnas förståelse 
och kunskap kring kretslopps-tänkande. Återanvändning ska uppmuntras både internt inom 
kommunen och hos invånare och verksamheter. På ÅVC Returen ska personalen uppmuntra 
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besökare att lämna avfall för åter-användning. I informationsmaterial ska enkla tips ges på 
återanvändning som hushållen kan använda. 

 

 

Tranemo kommun vill fortsätta utveckla 
återbruksverksamheten Returhuset, butiken 
Återbrukets insamling på ÅVCn, driva 
second-handbutiken Värdefullt samt stärka 
orten Limmared som målpunkt och 
inspiration för återanvändning och 
återbruk.  

Delmål 4.3.1 
Mål 3.1 Mängden hushållsavfall som återanvänds ska öka. 

Mål 3.2 Minst 40 procent av invånarna över 18 år ska i enkät ange att de minst 5 gånger om 
året handlar med begagnade varor. 

Åtgärd 3.1 – 3.2 Återanvändning Tidplan Ansvarig 

Utöka och utveckla arbetet med Returhuset på ÅVC:n Årligen Tekniska 
sektionen 

Förbättra mottagningen på ÅVC för att fånga upp material som 
kan återanvändas. Skyltar vid entrén och kampanjvis ha 
mottagningsvärdar vid entrén. 

2019 Tekniska 
sektionen 

Informera invånarna om återanvändning och synliggöra 
Returhuset, samt befintlig second-hand verksamhet.   

Årligen  Tekniska 
sektionen 

Öka återanvändningen av möbler och övrig inredning inom 
kommunens verksamhet 

2019 
Tekniska 
sektionen 
/Fastighet 

4.4 FOKUSOMRÅDE 4: ÖKAD ÅTERVINNING 

Ökad återvinning är steget under återanvändning i avfallshierarkin, vilket innebär att produkter 
eller avfall som inte kan återanvändas ska materialåtervinnas i så hög grad som möjligt. 

Den totala mängden avfall och avfallets farlighet ska ha minskat år 2020 jämför med år 2004 
enligt den regionala avfallsplanen. Sjuhäradskommunerna har satt upp mål för nedskräpning, 
farligt avfall, producentansvarsavfall, kärl och säckavfall samt övrigt hushållsavfall. 
 

Varje år återvinner svenskarna pappersförpackningar som motsvarar en miljon träd. 

En konservburk som återvinns spar energi som räcker till 7 timmars tv-tittande. 
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Naturvårdsverket har satt upp mål om att nedskräpning ska minska i bl a städer och natur-
områden. Nedskräpningen i Sjuhärads kommuner har ökat över tid och därför vill 
kommunerna i region Sjuhärad arbeta för att minska nedskräpningen. 

En återvunnen aluminiumburk sparar energi som räcker för ett dygns datoranvändning. 

Återvinn din dagstidning – du kan koka 38 koppar kaffe på den energi som sparas! 

 

Tranemo kommun ska inte bidra till spridning av kemikalier och för naturen, människor och 
djur, farliga ämnen. För att allt farligt avfall ska kunna samlas in krävs att invånarna har 
tillräcklig kunskap om vad som är farligt avfall och förstår varför det farliga avfallet ska samlas 
in enligt kommunens föreskrifter. 

Om alla kapsyler lämnas in till återvinning räcker stålet som återvinns till 2 200 nya  
personbilar – varje år! 

För varje kilo plast som återvinns sparas en liter olja och två kilo koldioxid. 

Ett gemensamt mål för hela Sverige är att öka materialåtervinningen. Kommunen bör därför 
sträva efter att minst nå det uppsatta målet på 50% materialåtervinning till 2020. Allmänt ska 
kommunen arbeta för att nå de mål som ställs i den nationella avfallsplanen, om dessa mål är 
nådda så ska kommunen arbeta för att upprätthålla och förbättra resultatet. 

Att återvinna materialet i en stålcykel ger energi som räcker till att värma badvatten                
till 16 badkar. 

4.4.1 Delmål 

Mål 4.1 Nedskräpningen i kommunen ska minska. 

Mål 4.2: Källsorteringen inom kommunens egna verksamheter ska öka. 

Mål 4.3 Till 2020 ska plockanalyser visa att allt farligt avfall samlas in och att det 
omhändertas av godkända anläggningar och transportörer. 

Mål 4.4 Andelen förpackningar i restavfallet ska minska med 50 % jämfört med 2015.  

Mål 4.5 Minst 60 % av avfallet från hushåll och motsvarande avfall från verksamheter 
förbereds för återanvändning eller materialåtervinns. 

Mål 4.6 Minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut 
och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 % av matavfallet 
behandlas så att även energi tas tillvara. 

Åtgärd Övergripande Tidplan Ansvarig 

Genomföra plockanalyser av hushållens kärl-och säckavfall efter 
att nytt insamlingssystem införts. 

2019/2020 Tekniska 
sektionen 
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Åtgärd 4.1 Nedskräpning   

Skräpplockardagar genomförs av kommunens skolor. Årligen Tekniska 
sektionen  

Inkludera nedskräpning i information (se även delmål 1.1). 2018 Tekniska 
sektionen 

Utveckla en rutin för nedskräpningsärenden som anmäls till 
kommunen. 2021 

Tekniska 
sektionen, 
Samverkans- 
nämnd miljö 
& bygg, och 
ansvarig skog 
& park 

Åtgärd 4.2 Ökad källsortering i kommunens verksamheter   

Utveckla sorteringen av avfall i kommunhuset. Nya 
återvinningsbänkar i Foajén, Gräddhyllan och lunchrum. 

2019 
Tekniska 
sektionen/ 
Fastighet 

Åtgärd 4.3 Farligt avfall   

Fortsätta insamlingen med Miljöbilen och utöka 
informationsarbetet om Miljöbilen till hushållen. 

Årligen Tekniska 
sektionen 

Informera hushåll och verksamheter om vad farligt avfall är, 
varför det ska sorteras ut och var det ska lämnas (se även delmål 
1.1). 

Årligen Tekniska 
sektionen 

Åtgärd 4.4 Producentansvar   

Årliga samråd med Förpacknings- och tidningsinsamlingen för 
att utvärdera och förbättra insamlingen. Verka för förbättrad 
miljö kring återvinningsstationer (ÅVSer). 

Årligen Tekniska 
sektionen 

Åtgärd 4.5 – 4.6 Hushållsavfall inkl matavfall   

Informationskampanj för att mer avfall ska sorteras ut och 
lämnas till ÅVS och ÅVC Returen (även delmål 1.1).  

2020, 
därefter 
årligen 

Tekniska 
sektionen 

Behålla öppettiderna vid ÅVC Returen. Årligen Tekniska 
sektionen 

Införa insamling för återvinning av textil på ÅVC Returen. 2020 Tekniska 
sektionen 

Införa insamling av matavfall för samtliga hushåll. 2018 Tekniska 
sektionen 

Arbeta för att Samverkansnämnd miljö och bygg inför tillsyn hos 
abonnenter som anmält kompostering av matavfall och/eller 
slam, urin och latrin. 

2021 Tekniska 
sektionen 

Införa genomskinliga säckar på ÅVC i syfte att förbättra 
sorteringen av avfallet. 

2020 Tekniska 
sektionen 

  



 
 

 

 
AVFALLSPLAN 2018 - 2023 • TRANEMO KOMMUN | 33 

Arbeta för att utöka informationen om möjligheterna till 
återvinning som lämnas i samband med rivningslov 

2021 
Tekniska 
sektionen 
Fastighet 

4.5 FOKUSOMRÅDE 5: ENERGIUTVINNING 

Ur avfall som inte kan materialåtervinnas kan energin i avfallet tas tillvara genom att avfallet 
bränns upp och blir till fjärrvärme och el. Värmen från förbränning av avfall motsvarar drygt en 
femtedel av det totala behovet av fjärrvärme i Sverige. 

Genom att organiskt avfall, som matavfall och kommunalt avloppsslam, rötas fås biogas, som 
kan förädlas till fordonsbränsle. Genom att använda fordonsgas istället för bensin eller diesel, 
minskar trafikens påverkan på klimatet och de ändliga resurserna av olja sparas. 

     På gasen som utvinns från en påse matavfall (bruna påsen) kan du köra 2,5 km. 

En biogasdriven bil kan köra 75 km på 1 000 bananskal. 

Med en biogasdriven bil minskar koldioxidutsläppen med 73 %. 

4.5.1 Delmål 

Mål 5.1 Senast 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök 
och butiker sorteras ut så att växtnäringen tas tillvara, där minst 40 procent 
behandlas så att även energi tas tillvara. 

Mål 5.2 Senast 2020 ska allt fettavskiljningsslam skickas direkt till rötningsanläggning. 

Åtgärd 5.1 Energiutvinning ur matavfall Tidplan Ansvarig 

Utöka insamlingen av matavfall, se även mål 4.5.   

Åtgärd 5.2 Fettavskiljningsslam   

Avtala med slamsugningsentreprenör att allt slam från 
fettavskiljare ska lämnas direkt till rötningsanläggning. 

2019 Tekniska 
sektionen 

Åtgärd Övergripande   

Utreda möjligheten att vid kommande entreprenad-
upphandlingar efterfråga sopbilar som drivs på 
kretsloppsanpassat bränsle, förslagsvis fordonsgas. 

2018 Tekniska 
sektionen 

4.6 FOKUSOMRÅDE 6: DEPONI 

Naturvårdsverket har satt upp målet att risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda 
deponier ska minska. Alla kommuner och Länsstyrelser ska ha identifierat, inventerat och 
riskklassat alla nedlagda deponier. 

Kommunerna i Sjuhärad ska till 2020 fortsätta arbetet med att minimera mängderna avfall som 
läggs på deponi i jämförelse med 2011.  
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4.6.1 Delmål 

Mål 6.1 Alla nedlagda deponier inom kommunen ska vara inventerade och riskklassade 
enligt MIFO-metodiken (metodiken (Metod för inventering av förorenad områden). 
Inventeringen ska resultera i en handlingsplan för hur arbetet med de nedlagda 
deponierna ska hanteras fortsättningsvis. Handlingsplanen ska i första handreglera 
de områden där det krävs en mer fördjupad riskbedömning samt förslag på 
efterbehandlingsåtgärder där det finns ett behov av detta. 

Mål 6.2 Kommunen ska ha god kontroll över de nedlagda deponierna Gudarp och Änglarp, 
så att den negativa påverkan på miljön på lång sikt från dessa minimeras/är liten. 

Åtgärd 6.1-6.2 Deponi Tidplan Ansvarig 

Genomföra MIFO inventering av äldre deponier som saknar 
riskklass enligt MIFO-metoden 

2021 Tekniska 
sektionen 

Fortsatt bedriva kontroll och provtagning av deponierna 
Gudarp och Änglarp enligt kontrollprogram. 

Årligen Tekniska 
sektionen 

Säkerställa att det finns aktuella drifts- och skötselrutiner samt 
kontrollprogram för deponierna Gudarp och Änglarp. 

Årligen Tekniska 
sektionen 

Regelbunden utbildning av personal. Årligen Tekniska 
sektionen 

För att underlätta vid planering och exploatering tas ett GIS-
skikt fram som visar kommunens äldre nedlagda deponier. 

2018 Tekniska 
sektionen/GIS 

4.7 ÖVRIGA MÅL 

Vi har alla skyldighet att lämna vårt hushållsavfall till kommunens insamlingssystem. Detta är 
viktigt inte bara av hälsoskäl, utan också för att avfallet ska hanteras och behandlas på ett för 
miljön bra sätt. Det är kommunens ansvar att detta sker och att allt hushållsavfall transporteras 
till en lämplig behandlingsanläggning. Att själv ta hand om sitt avfall, utöver kompostering, 
kräver tillstånd från Samverkansnämnd miljö och bygg. Länsstyrelsens tillstånd krävs för att 
transportera avfall. 

Avfallsverksamheten finansieras via avfallstaxan som varje abonnent ska betala (se avsnitt 2.6). 
Alla som har hushållsavfall ska av hälso- och miljömässiga skäl ha ett renhållningsabonnemang. 
Detta är även av vikt för att kommunen ska kunna driva och förbättra avfallsverksamheten. 

4.7.1 Delmål 

Mål 7.1  Alla som ska lämna hushållsavfall till kommunens insamlingssystem ska ha ett 
lämpligt renhållningsabonnemang. 

Åtgärd 7.1 Övriga mål Tidplan Ansvarig 

Genomföra en inventering , t ex genom kontroll av lagfarts-
annonser, kontroll med renhållare och slamtömnings-
entreprenör, av vilka fastigheter som inte har renhållnings-
abonnemang. 

2019 Tekniska 
sektionen  
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5 BESKRIVNING AV KOMMUNEN 

5.1  ALLMÄNT 

Tranemo kommun är belägen i Västra Götalands län och har en yta på 741 km2. Kommunen 
gränsar till kommunerna Ulricehamn, Gislaved, Jönköping, Svenljunga och Borås.  

Orten Tranemo är kommunens största ort och dess centralort. Kommunen består i övrigt av en 
lång rad livaktiga orter: Limmared, Länghem, Dalstorp, Grimsås, Ambjörnarp, Ljungsarp, 
Uddebo, Nittorp, Sjötofta, Ölsremma, Hulared, Månstad och Mossebo.  

Kommunen hade år 2015 totalt 11 619 invånare, 
varav ca 78 % bor i tätorterna. 
Befolkningsutvecklingen i kommunen har under de 
senaste tio åren visat på en liten tendens till 
befolknings-minskning med ca 2 %. 

Tranemo kommun har, enligt Kommunfakta 2014, en 
något högre inpendling än utpendling, där männen 
står för den största inpendlingen i kommunen medan 
fler kvinnor pendlar ut ur kommunen till övriga 
kommuner i länet eller andra län. 

5.2 HUSHÅLLEN 

I kommunen finns knappt 6000 hushåll och av dessa 
är ca 70 % inrymda i en-eller tvåfamiljshus. 21 % av 
hushållen bor i flerbostadshus och ca 9 % av 
hushållen utgörs av fritidshus.  

Figur 3: Större orter inom Tranemo kommun.  

Tabell 1: Fördelning av antal hushåll inom kommunen år 2015. 

HUSHÅLL ANTAL 

En- eller tvåfamiljshus  4016 

Flerbostadshus 1205 

Fritidshus 532 

5.3 NÄRINGSLIVET 

Tillverkningsindustrin är dominerande i kommunen. Över 50 % av alla arbetstillfällen finns 
inom tillverkningsindustrin inom olika branscher såsom metallindustri, sågverk, 
träförädlingsindustri, textilindustri, glasbruk, badrums- och kökstillverkning.  

Förvärvsfrekvensen är högre både för kvinnor och för män jämfört med riket som helhet. 
Arbetsmarknadsläget har under många år varit mycket gott, med lägst arbetslöshet i hela 
landet. Detta tack vare de starka industriföretagen, som är en blandning av internationella 
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koncerner och familjeföretag. Den offentliga servicen, framför allt inom barnomsorg, skola och 
äldreomsorg, erbjuder också många arbetstillfällen.  

 

5.4 AVFALLSORGANISATION 

Tekniska sektionen ansvarar på uppdrag av kommunstyrelsen för den kommunala 
avfallshanteringen i Tranemo kommun. 

Insamling, transport och behandling av hushållens avfall upphandlas på entreprenad. 
Kommunens återvinningscentral ÅVC Returen drivs i egen regi, men transport till 
behandlingsanläggning och behandling har handlats upp av entreprenör. 

Tillsynen över avfallshanteringen utförs av Samverkansnämnden miljö och bygg, som är 
gemensam för Ulricehamns och Tranemos kommuner. 

  

Några stora arbetsgivare i kommunen 

Nexans IKO Sweden Svedbergs i Dalstorp 

Ardagh Glass Group AP & T Presses 

CJ Automotive  
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6 INSAMLING AV AVFALL FÖR HUSHÅLLEN 

6.1 ÅTERANVÄNDNING 

För att förebygga avfall finns det flertalet möjligheter till att lämna in produkter för 
återanvändning och återbruk inom kommunen.  

6.1.1 Returhuset 
På ÅVC Returen finns sedan våren 2015 Returhuset. Returhuset är Tekniska sektionens egen 
återvinningsmarknad. Här kan privatpersoner skänka saker de inte längre har nytta av men 
som kan återanvändas och därmed komma till nytta för någon annan. Personalen vid 
Returhuset ser över, fixar till och ser till att sakerna kan komma till användning på nytt. 

 

6.1.2 Second-hand butiker och loppis 

6.1.2.1 Butik Värdefullt 

Värdefullt i Tranemo centrum är en butik som drivs av Tranemo kommun. I butiken säljs varor 
som tillverkas i kommunens dagverksamhet och second hand-varor. En del av verksamheten 
används som företagspark för att visa upp olika företag i kommunen 

6.1.2.2 Butik Återbruk 

I Limmared finns secondhandbutiken Återbruk som drivs av Nätverk Sverige-Lettland. 
Överskottet används till humanitär hjälp i Lettland. Sedan hösten 2010 har Återbruk även en 
container placerad på Återvinningscentralen Returen där besökare kan lämna in möbler, 
husgeråd, prydnadssaker m.m. 
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6.1.2.3 Övriga Second-hand butiker och loppmarknader 

Tätorten Limmared har de senaste åren utvecklats som en stor målpunkt för second-hand och 
vintage-marknaden. Den ena loppmarknaden efter den andra har dykt upp och idag finns ett 
drygt tiotal olika secondhandbutiker och loppisar på orten som lockar både kommunens 
invånare och turister. På hemsidan www.ilimmared.se kan information hittas om befintliga 
butiker och aktuella evenemang på orten.  

6.2 ÅVC RETUREN 

Återvinningscentralen ÅVC Returen drivs av kommunen i egen regi och ligger i utkanten av 
Tranemo samhälle, Storgatan 78 (Ambjörnarpsvägen). ÅVC Returen invigdes år 2010. På ÅVC 
Returen kan hushållen sortera grovavfall och avfall till återvinning i olika fraktioner samt lämna 
farligt avfall. Det insamlade avfallet transporteras till olika anläggningar för behandling. 

 

Här finns även Returhuset samt insamlingscontainer för second-hand butiken Återbruk, se 
avsnitt 6.1 ovan. 
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    På ÅVC Returen samlas följande avfallsfraktioner in: 

· Elektronikavfall inkl. ljuskällor, 
batterier, vitvaror, kyl och frys 

· Gips 

· Brännbart grovavfall · Tryckimpregnerat trä 

· Skrymmande brännbart avfall · Kompost 

· Trä · Trädgårdsris, komposterbart avfall 

· Däck · Fyllnadsmaterial 

· Wellpapp · Asbest och eternit 

· Metallskrot · Farligt avfall  

· Icke brännbart grovavfall  
 

6.3 INSAMLINGSBIL 

För den som inte har möjlighet att själv köra grovavfall, elektronik, kyl/frys, m.m. till 
Återvinningscentralen Returen i Tranemo anordnas kostnadsfri insamling två gånger per år 
som bokas via Tekniska sektionen i Tranemo kommun. Insamlingen sker i 15 samhällen med 
omnejd och turerna annonseras i Svenljunga-Tranemo Tidning samt via kommunens hemsida.  

 

6.4 MILJÖBIL 

Två gånger per år, vår och höst, kör Miljöbilen runt i kommunen och hämtar hushållens farliga 
avfall. Vilka tider och platser som gäller informeras vid varje insamlingstillfälle om i 
Svenljunga-Tranemo Tidning samt via kommunens hemsida. Miljöbilen tar endast emot farligt 
avfall från enskilda personer. Farligt avfall från handel, hantverk eller industri, kan få lämnas 
till miljöbilen men måste dock föranmälas. 

Avfall som kan lämnas till insamlingsbilen  

· El- och elektronikavfall exempelvis: tv, radio, stereo, dator, strykjärn, dammsugare  
d v s ”allt som har en sladd” eller inbyggt batteri. 

· Ljuskällor exempelvis: lysrör, glödlampor, lågenergilampor. 

· Vitvaror exempelvis: kyl, frys, värmepump, tvättmaskin, spis, torktumlare/skåp etc. 

· Grovavfall exempelvis: möbler, större mattor, keramik, porslin, barnvagn, cykel, 
sanitetsporslin, trädgårdsmöbler. 
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6.5  ÅTERVINNINGSSTATIONER 

 

Vid de 12 återvinningstationerna i kommunen kan hushållen lämna förpackningar i form av 
glas, papper, plast metall samt tidningar in. Insamling och vidare behandling sköts av 
förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).  

Tabell 2: Återvinningsstationer och läge för dessa i Tranemo kommun. 

STATIONSKOD ORT LÄGE FÖR ÅTERVINNINGSSTATION 

   

10793 Ambjörnarp Norr om Lidavägen vid järnvägskorsning 
10794 Dalstorp Vid Verkstadsvägen 

10795 Grimsås Bakom f.d. ICA/Posten 
15937 Limmared Norr om Ö Järnvägsgatan/Södra vägen 

10799 Ljungsarp På Kubens parkering 
10800 Länghem Vid brandstationen (Palmgatan) 
10802 Nittorp Vid bilverkstaden (Åsenvägen) 
10803 Sjötofta På stationsplanen 
10804 Tranemo C Bakom ICA Kvantum, infart Parkgatan samt utanför 

ÅVC Returen  
10806 Uddebo Kalsebovägen vid vändplats för buss 

10807 Ölsremma Tillfälligt indragen, utredning om ny placering 
pågår 

Utöver återvinningsstationerna finns det i Hulared, Mossebo och Månstad s k glasigloos för 
insamling av glasförpackningar. 
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7 AVFALL SOM KOMMUNEN ANSVARAR FÖR 
Det har under en femårsperiod, mellan 2011-2015, skett en stadig ökning av avfallsmängderna i 
kommunen. Totalt under femårsperioden har avfallsmängderna ökat med drygt 20 %. En 
positiv trend kan ses avseende den biologiska återvinningen där mängden matavfall som gått 
till biogas-framställning mer än dubblerats under samma period. Mängden matavfall som hem-
komposterats är dock något överskattad i statistiken.  

En sammanställning av förekommande avfallsmängder, hur dessa samlas, in, i vilka mängder 
och hur avfallet slutligen behandlas och vad slutprodukten blir redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3: Sammanställning av mängden hushållsavfall inom Tranemo kommun under 2015. 

AVFALL INSAMLING MÄNGDER 
ÅR 2015 
(TON) 

BEHANDLING RESULTAT 

KOMMUNALT 
ANSVAR 

    

Kärlavfall Sopbil 1588 Förbränning Fjärrvärme, fjärrkyla 
och el 

Matavfall (till 
biogas) 

Sopbil 112 Rötning Biogas 

Matavfall (till 
hemkompostering) 

Hemkompostering 495 Hemkompostering Jord 

Trädgårdsavfall 
(kompost från 
trädgårdar) 

Återvinningscentral 130 Kompostering Jordförbättrings-
material 

Grovavfall Insamlingsbil/ 
Återvinningscentral 

1939 Förbränning/ 
Återvinning 

/Deponi 

Fjärrvärme, 
fjärrkyla, el 

/Återvinning/Deponi 

Farligt avfall Miljöbil/ 
Återvinningscentral 

157 Återvinning/Deponi Återvinning/Deponi 

Avfall från 
kommunalt 
avlopp 

 
2550 Rötning Biogas samt rötrest 

Avfall från 
enskilda avlopp 

Slamsugning Ingår ovan Rötning Biogas 

     

PRODUCENT-
ANSVAR 

    

Förpackningar och 
tidningar 

Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen 

958 Återvinning Nya råvaror/energi 

Elektriska 
produkter 

El-Kretsen 220 Återvinning/ 
förbränning 

Nya råvaror/energi 

Den största delen av det avfall som uppkommer i kommunen går till återvinning. Enbart en 
liten del går till deponering eller består av farligt avfall vilket visas i Figur 4. 
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Figur 4: Behandling av insamlat hushållsavfall från Tranemo kommun under 2015. 

7.1 KÄRLAVFALL (BRÄNNBART) 

Med kärlavfall avses i avfallsplanen den del av hushållsavfallet som normalt läggs i kärl, d.v.s. 
brännbart restavfall. Med kärlavfall avses här även avfall enligt ovan som samlas upp i container 
eller annan typ av behållare som beställaren tillhandahåller. Grovavfall, trädgårdsavfall, 
elavfall, farligt avfall och avfall som lämnas i producenternas insamlingssystem ingår inte i 
begreppet kärlavfall. 

Abonnenterna gav 2015 upphov till ca 1 600 ton brännbart hushållsavfall som samlas in som 
kärlavfall vilket motsvarar ca 137 kg/person och år.  

 

Figur 5: Mängder insamlat kärlavfall (brännbart avfall) i Tranemo kommun åren 2011-2015. 

Abonnenterna är uppdelade i följande kategorier: 

· Året runt boende, villa 

· Året runt boende flerbostadshus och verksamheter 

· Fritidshus med sommarhämtning maj till september 

Ordinarie hämtning av kärlavfall i Tranemo kommun sker med olika intervall beroende på om 
hämtningen sker i tätort, glesbygd, flerbostadshus m.fl. samt fritidsbostäder.  Avfallet 
transporteras efter insamling till förbränningsanläggningen Ryaverket i Borås. 
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7.2 MATAVFALL 

Enligt Naturvårdsverkets statistik uppkom det under 2012 cirka 1 210 000 ton matavfall, vilket 
motsvarar cirka 127 kg/år och person. Den totala mängden matavfall består av matavfall från 
tillverkare, distributörer och konsumenter. Avfall från jordbruk och fiske har inte räknats med, 
då statistiken inte var fullständig. Som framgår av figur 6 uppkommer huvuddelen av 
matavfallet i hushållen. 

 

Figur 6: Matavfallsmängder i Sverige år 2012 (Källa: Naturvårdsverket rapport, Matavfallsmängder i 
Sverige, 2014) 

Mängden matavfall i Sverige uppgick under 2014 till nästan 1 278 000 ton matavfall. Det 
motsvarar i genomsnitt 134 kg matavfall per person. Siffrorna för 2014 innefattar även mat och 
dryck som hälls ut via avloppet i hushållen liksom matavfall från jordbruk och fiske.  

I Tranemo kommun har enfamiljshushåll uppmanats att hemkompostera matavfallet och taxan 
har varit styrd för att nå dit. Ingen insamling av matavfall från enfamiljshus utförs i nuläget. Av 
enfamiljshushållen i Tranemo kommun har ca 80 % (år 2014) valt att ha ett abonnemang med 
hemkompostering. Enligt kommunens statistik för 2015 uppskattades mängden matavfall som 
hemkomposterades till 495 ton. Detta motsvarar 52, 2 kg/år och invånare, vilket är betydligt 
lägre än de 127 kg/år och person som Naturvårdsverket redovisar. Om man antar att varje 
invånare i Tranemo kommun slänger 127 kg matavfall per år motsvarar detta totalt nästan 1480 
ton matavfall per år. 

Plockanalyser hos abonnenter i kommunen som anmält att de hemkomposterar sitt matavfall 
har dock visat att hemkomposteringen inte är särskilt effektiv. Av det avfall som hamnar i det 
brännbara restavfallet består ca 1/3 av matavfall enligt plockanalyserna (Figur 7). Mängden 
matavfall som hemkomposteras bedöms därmed vara klart överskattad. 

Då matavfallet förbränns krävs att energi tillförs för att det ska kunna brinna, istället för att som 
vid rötning energi istället kan utvinnas. Vid rötning och kompostering kan näringsämnena i 
matavfallet tas tillvara, vilket inte går när matavfallet förbränns. Kommunens kostnader för att 
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förbränna avfall ökar också, då avfall som enligt miljöbalkens avfallshierarki ska behandlas på 
annat sätt skickas till förbränning. 

 

Figur 7: Resultat från plockanalys 2014 hos abonnenter som meddelat att de hemkomposterar sitt 
matavfall. 

Offentliga verksamheter som exempelvis skolor, förskolor, ålderdomshem samt flerfamiljshus 
samt restauranger har redan idag möjlighet att sortera ut matavfall som hämtas av entreprenör 
på uppdrag av kommunen. Under 2015 samlades ca 110 ton matavfall in i Tranemo kommun, se 
figur 8. Hämtning av utsorterat matavfall sker med ordinarie enfacks-bilar. Matavfallet körs 
därefter till biogasanläggningen Sobacken i Borås för rötning och biogasframställning. 

 

Figur 8: Mängden matavfall som skickats till biogasanläggning under åren 2011-2015. 

I Tranemo kommun är det inte tillåtet att installera en avfallskvarn för matrester i avloppet. 
Användningen av avfallskvarnar kan dels ge problem i avloppsledningarna, dels medförde en 
större mängd slam och därmed en ökad kostnad, då eftersom slammet bl a körs bort med lastbil. 
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7.3 GROVAVFALL 

Grovavfall avser hushållsavfall som är så tungt, skrymmande eller har egenskaper som gör att 
det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Det kan vara sådant som trasiga möbler, 
verktyg utan sladd eller batteri, metallskrot m.m. 

 

Figur 9: Brännbart grovavfall som kompakteras vid ÅVC Returen. 

Under 2015 samlades ca 2070 ton grovavfall in, varav ca 130 ton trädgårdsavfall i Tranemo 
kommun, vilket totalt motsvarar ca 180 kg/person. De avfallsfraktioner som ingår samt 
mängder redovisas i Figur . Hushållen grova avfall samlas in på Återvinningscentralen Returen 
samt via insamlingsbilen två gånger per år. Grovavfallet transporteras därefter av entreprenör 
till godkända anläggningar för lämplig behandling såsom kompostering, förbränning, 
återvinning eller deponering. 

 

Figur 10: Insamlade mängder av grovavfall åren 2011-2015. 
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Figur 11: Grovavfallets fördelning i olika fraktioner under 2015. 

7.4 FARLIGT AVFALL 

Farligt avfall kan vara sådant som glykol, 
bekämpningsmedel, kvicksilvertermometrar, 
elektronik, lim och färgrester, lösningsmedel, 
olja, lysrör och lågenergilampor. En fullständig 
definition av farligt avfall återfinns i Avfalls-
förordningen (2011:927) där alla kategorier av 
farligt avfall definieras i förordningens bilaga 4. 

Under 2015 samlades det totalt in ca 157 ton 
farligt avfall inom Tranemo kommun vilket 
motsvarar ca 13,5 kg/person och år. I siffrorna 
för farligt avfall inkluderas även visst elavfall 
och batterier (gäller även figur 12 och 13 
nedan). 

 

Figur 12: Insamlad mängd farligt avfall åren 2011-2015 (ton). 

ÅVC Returen tar emot hushållens farliga avfall, som antingen lämnas in direkt av hushållen 
eller som hämtas upp av miljöbilen två gånger per år inom kommunen. Det farliga avfallet 
hämtas därefter av entreprenör för vidare behandling. 
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Figur 13: Fördelningen av insamlade avfallsslag som utgör farligt avfall redovisat som snitt 2011-2015. 

Tryckimpregnerat trä utgör nästan hälften av allt insamlat farligt avfall i Tranemo kommun 
under åren 2011 till 2015 räknat i kilo. Lysrör och kvicksilverhaltigt avfall utgör en knapp 
femtedel av det insamlade avfallet och kylar och frysar är den tredje största kategorin avfall. 
Utöver de avfallsslag som redovisas i figur 12 har 34 olika kategorier farligt avfall samlats in. 
Totalt utgör dessa 2,2 % av den totala insamlade mängden farligt avfall räknat i kilo. 

7.5 AVFALL FRÅN KOMMUNALT AVLOPPSVATTEN 

Under 2015 uppgick mängden rens till 25 ton. Den totala mängden avvattnat avloppsslam från 
reningsverken uppgick samma år till 1567 ton. Detta slam skickas till Borås Energi för rötning. 

Rens från reningsverken samlas in i sopkärl och körs till Borås för förbränning. Sand från verken 
samlas i container och körs till Hyltegärde för avvattning innan det transporteras vidare för 
kompostering för att slutligen blandas ut med matjord till att bli anläggningsjord. Jorden lagras 
3 år före användning. Totalt samlades 3,5 m3 sand in under 2015.  

Rens från gatubrunnar avvattnas i en nedsänkt behållare. Vattnet samlas upp och leds till 
avloppsreningsverket i Tranemo för rening 

För att minska mängden farliga ämnen som släpps ut i avloppet skickas information ut 
tillsammans med fakturorna för att informera invånarna om vad som får spolas ned i avloppet.  

7.6 AVFALL FRÅN ENSKILT AVLOPPSVATTEN 

Slam 

Slam från hushållens egna avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall. Totalt fanns det 
1562 stycken registrerade enskilda avloppsanläggningar under 2015.  

Från dessa samlades cirka 2550 ton slam in, som transporterades till avloppsreningsverket i 
Tranemo för behandling och avvattning. Mängden slam från enskilda avloppsanläggningar 
ingår därför i den totala mängden avvattnat slam från kommunalt avloppsvatten (avsnitt 7.5). 
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Fett 

Fett från fettavskiljare samlas in och transporteras dels till Tranemos reningsverk där det 
blandas med inkommande avloppsvatten, dels till Borås för rötning i rötkammare. Under 2015 
samlades 54 ton fettavskiljarslam in, varav 13 ton lämnades till reningsverket och 41 ton 
skickades direkt för rötning. Genom att även slammet från avloppsreningsverket skickas för 
rötning, kommer även fettavskiljarslam som transporteras till avloppsreningsverket att till slut 
rötas. 

Latrin 

Med latrin avses huvudsakligen avfall från torrklosett. Latrin hämtas i 23 liters engångskärl i 
plast och hämtning görs 5 gånger/år under perioden maj-september. Enstaka hämtningar 
förekommer året runt. Abonnenten beställer latrinkärl av kommunen. Totalt finns i nuläget 16 
abonnenter i Tranemo kommun. 

Hämtning av latrin utförs främst i Hofsnäs stugområde, vid badplatsernas torrklosetter och vid 
Hofsnäs strövområde, vilket innebär att latrinhämtningen måste fortsätta tills vidare. En 
utredning rörande vatten- och avloppsituationen vid Hofsnäs stugområde pågår dock. 

Det insamlade latrinet skickas till Salmunge avfallsanläggning i Norrtälje, där det förbehandlas 
och sedan komposteras och hygieniseras i Kareby våtkomposteringsanläggning. Resultatet blir s 
k flytgödsel som sprids på åkermark. 
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8 AVFALL UNDER PRODUCENTANSVAR 
Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta 
produkter. Som framgår av avsnitt 3.2.2 har regeringens utredare föreslagit att producenternas 
ansvar för hushållens förpackningsavfall och returpapper flyttas över till kommunerna. Det 
råder dock stor politisk oenighet i frågan och därmed även oklart om och när 
insamlingsansvaret kommer att föras över till kommunerna. Förslaget innebär också att en 
överenskommelse beträffande vilken ersättning kommunerna ska få för att utföra insamlingen 
ska tas fram. 

8.1 FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR 

Avfall i form av förpackningar av glas, papper, plast och metall samt returpapper omfattas av 
producentansvar d v s den som producerar en förpackning är skyldig att samla in, transportera 
bort och återvinna eller bortskaffa denna. Insamling och vidare behandling sköts av 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Allt insamlat material sänds till FTI:s olika 
återvinningsanläggningar. På FTI:s hemsida www.ftiab.se finns information om hur 
återvinningen går till och vad det återvunna materialet används till.  

I Tranemo kommun finns totalt 12 återvinningsstationer som tar emot förpackningar och 
tidningar (se avsnitt 6.5). Under 2015 samlades ca 960 ton förpackningar och tidningar in i 
Tranemo kommun, vilket motsvarar ca 82 kg/person och år. 

 

Figur 14: Insamlade mängder förpackningar (ton/år) under perioden 2011-2015. 

 

Figur 15: Fördelning förpackningsavfall 2015. 
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8.2 ELAVFALL OCH BATTERIER 

Elavfall omfattar apparater, komponenter, verktyg m.m. som antingen genererar, överför eller 
mäter elektrisk ström eller är beroende av elektrisk ström för att fungera. Enkelt uttryckt är det 
uttjänta apparater som drivs med batteri eller sladd, exempelvis lampor, datorer, kopiatorer, 
skrivare, vattenkokare, hårtorkar, borrmaskiner, elektriska leksaker, kylskåp och 
mikrovågsugnar. 

Under 2015 samlades totalt 220 ton elavfall och batterier 
in i Tranemo kommun vilket motsvarar ca 8 kg/person. 
Insamling sker via ÅVC Returen och Miljöbilen i 
samarbete med El-Kretsen i ett system som kallas 
Elretur.  

Insamlad uttjänt elutrustning samt batterier 
transporteras från ÅVC Returen till någon av El-
Kretsens specialiserade återvinningsanläggningar där 
avfallet demonteras. Efter demontering och sortering 
kan de olika fraktionerna förädlas till nya råvaror eller 
energi och miljöfarliga komponenter slutomhändertas. 

Sedan 1 oktober 2015 har även butiker ett ansvar för att 
ta emot uttjänt elutrustning genom en förändring av 
förordning (2014:1075) om producentansvar för 
elutrustning. Lagändringen innebär en utökad 
servicegrad till slutkonsument som vill lämna uttjänt 
elutrustning. 

 

 

 

Figur 16: Fördelning av insamlad uttjänt elutrustning i Tranemo kommun under 2015. 
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Figur 17: Insamling av elutrustning mellan 2011-2015.  

Det bör observeras att viss elutrustning och batterier även inkluderats i statistiken för farligt 
avfall. 

8.3 LÄKEMEDEL 

Statistik från insamling av läkemedel finns inte tillgänglig. 

Gamla och överblivna mediciner ska lämnas på Apoteket. De får inte slängas i soporna eller 
hällas i avloppet. När det gäller kasserade kanyler kan de lämnas på Apoteket eller till 
Miljöbilen. Kanylerna ska vara förpackade i en speciell behållare som tillhandahålls 
kostnadsfritt hos Apoteket. 

Läkemedlen förbränns i anläggningar med avancerad rökgasrening och askan läggs på en 
godkänd deponi. 

8.4 DÄCK 

Producentansvar för däck gäller den som tillverkat, säljer eller fört in däck i Sverige. Denna 
producent ska se till att material från däck återanvänds, återvinns eller tas omhand på något 
annat miljömässigt godtagbart sätt. 

När en privatperson vill bli av med sina uttjänta däck måste producenten ta emot dem 
kostnadsfritt. Detta gäller däck utan fälg. Om däcket sitter på fälg får en skälig avgift tas ut. 
Gäller det ett större antal uttjänta däck bör branschens insamlingssamordnare kontaktas Svensk 
Däckåtervinning AB (SDAB).  

8.5  BILAR 

Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man 
har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

BilRetur är ett nationellt nätverk av bildemonterare, som tillsammans utgör bilproducenternas 
mottagningssystem. 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

2011 2012 2013 2014 2015

Diverse
elektronik
Kylskåp och
frysar
Vitvaror

Batterier

Ljuskällor



 
 

 

 
AVFALLSPLAN 2018 - 2023 • TRANEMO KOMMUN | 52 

9 VERKSAMHETSAVFALL 
Företag och industrier ansvarar själva för att ta hand om det avfall som verksamheten gett 
upphov till och att avfallet transporteras till godkänd behandlingsanläggning. Insamling av 
verksamhetsavfall sker till största del av privata entreprenörer även om många av de mindre 
företagen använder sig av möjligheten att lämna verksamhetsavfall vid kommunens 
återvinningscentral. I vissa fall förekommer det att företag har egen deponi eller anläggning för 
energiåtervinning t.ex. träindustrin. 

Sedan några år erbjuder tekniska sektionen företagare att teckna ett så kallat företagskort på 
ÅVC Returen. Innehavare av detta kort erbjuds att mot avgift lämna ”mindre mängd” 
verksamhetsavfall, övrigt brännbart- och icke brännbart avfall samt återvinningsmaterial. Mer 
information om företagskortet hittas på kommunens hemsida 

 

Figur 18: Behandlat verksamhetsavfall efter behandlingsmetod (exklusive farligt avfall. 

Figur 19: Redovisade mängder farligt avfall respektive återvunnet avfall. 

Då kommunen inte har något ansvar för insamling av verksamhetsavfallet, för man inte heller 
någon statistik över uppgifter om avfall från industrier, företag och andra verksamheter. I 
samband med att avfallsplanen har tagits fram har därför kommunen genomfört en enkätunder-
sökning bland kommunens största företag i syfte att få en bild av hur stora mängder 
verksamhetsavfall som uppkom i kommunen under 2015 och vilka olika typer av avfall som 
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förekommer. Totalt tillfrågades tretton bolag, varav två svarat att de själva omhändertar sitt 
avfall och därför inte angett några mängder. 

Den totala mängden verksamhetsavfall från dessa elva bolag är strax över 8 300 ton. Av denna 
mängd utgörs knappt 900 ton av farligt avfall, vilket motsvarar cirka 11 % av den totala 
mängden verksamhetsavfall. Ungefär hälften av verksamhetsavfallet, 4 100 ton, uppges gå till 
återvinning (papp, papper, metall, glas, plast och övrigt). Cirka 2 700 ton avfall, främst träavfall, 
förbränns. Vilken typ av avfall som uppkommer varierar kraftigt mellan de olika företagen men 
trä och metall hör till de avfallsslag som dominerar. 

Exempel på avfall som skickas till deponier för farligt avfall är filtersstoft och stoft från 
avgaskanaler. 

9.1 BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL 

Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, 
ombyggnad eller rivning av byggnad. Tre av de tillfrågade bolagen har redovisat avfall 
bestående av jord- och schaktmassor inklusive betong. Den totala mängden av detta avfall är 
strax under 170 ton.  

Från och med 2016 krävs utökad rapportering gällande bygg- och rivningsavfall i 
miljörapporten, varför saknas mer detaljerad information saknas.  

9.2 AVFALL FRÅN BEHANDLING AV INDUSTRIELLT 
AVLOPPSVATTEN 

Ett av de tillfrågade bolagen redovisar att s k industrislam uppkommer i deras verksamhet. 
Under 2015 uppkom 213 tom sådant slam, som hanterades som farligt avfall. 

9.3 AVFALL FRÅN ENERGIUTVINNING 

Två bolag inom trävaru – och träförädlingsindustrin redovisar att det under 2015 uppkom 5,2 -8 
ton aska från förbränning av träspill. Ytterligare två bolag inom samma branscher anger att man 
har pannor där man eldar träavfall från den egna verksamheten. Hur mycket aska detta ger 
upphov till har dock inte redovisats. 

Inom kommunen är Askungen Vital AB verksamma (se bilaga 1). Företaget tar emot aska från 
träbränsle för bearbetning och spridning på hos olika intresserade markägare skogsmark. 

  



 
 

 

 
AVFALLSPLAN 2018 - 2023 • TRANEMO KOMMUN | 54 

10 UTVÄRDERING AV TIDIGARE AVFALLSPLAN  
Kommunens tidigare avfallsplan antogs av kommunfullmäktige 2002 och är sedan flera år 
inaktuell. I 2002 års avfallsplan anges ett antal mål och delmål för kommunens avfallshantering. 
En genomgång av dessa redovisas i bilaga 4 Utvärdering av tidigare avfallsplan. Man kan 
snabbt konstatera att det skett ett antal stora förändringar inom kommunens avfallsverksamhet 
sedan 2002. Detta inte minst på grund av omfattande förändringar i avfallslagstiftningen som 
har påverkat kommunens verksamhet 

Avfallsmängderna i Sverige fortsätter att växa, vilket märks inte minst på mängden el- och 
elektronikavfall. Hur man tar hand om och behandlar avfallet har dock ändrats påtagligt. 
Mängden avfall som deponeras har minskat kraftigt, då förbud mot deponering av organiskt 
och brännbart avfall har trätt i kraft. Som exempel kan nämnas att 2015 deponerades 190 ton 
avfall från Tranemo kommun jämfört med 2002 då cirka 3000 ton avfall från kommunen 
deponerades. Samtidigt har förbränningen av avfall ökat kraftigt. Återvinningen t ex av 
förpackningar har ökat, men här finns potential för ytterligare ökning. Den insamlade mängden 
förpackningar uppskattades år 2000 till 720 ton. Enligt FTIs uppgifter uppgick denna mängd 
2014 till 884 ton. 

Producentansvar har införts bl a på el – och elektronikavfall, vilket lett till säkrare 
omhändertagande och ökad återvinning. Frågan om att sprida kommunalt avloppsslam på 
åkermark har diskuterats under lång tid och intresset för detta är nu mycket lågt från 
jordbrukets organisationer. Förbättrade IT-system har gett bättre avfallsstatistik och ökat 
möjligheterna att informera kommunens invånare. 

Sedan föregående avfallsplan antogs har bl a följande hänt inom kommunens 
avfallsverksamhet: 

· Deponeringen på Gudarps avfallsupplag upphörde vid årsskiftet 2004/2005. Deponin 
har sluttäckts och en slutbesiktning av sluttäckningen utfördes 2014. 

· Ett system med hämtning av brännbart avfall (kärlavfall) och hemkompostering har 
införts. Plockanalyser visar dock att matavfall till stor del slängs i brännbara avfallet, se 
avsnitt 7.1. 

· Möjlighet att välja 80-liters kärl infördes 2002. Sedan 2003 hämtningsintervallet utökas 
till var 8:e vecka. 

· Inget avfall körs längre till Änglarps avfallsanläggning i Svenljunga. 

· ÅVC Returen öppnades i september 2010, då den tidigare ÅVCn vid Gudarps 
avfallsupplag stängdes. 

· Separat hämtning av matavfall erbjuds sedan januari 2010 vid bl a flerfamiljsbostäder, 
skolor, äldreboenden och restauranger. 

· Våren 2015 öppnades Returhuset vid ÅVC Returen. 

· Mycket information kring avfall ges idag via kommunens hemsida. 

Det kan samtidigt konstateras att: 

· Det finns ett ständigt behov av att informera innevånarna om avfallsfrågor. 

· Uppföljningen av avfallsplanen har inte fungerat som avsett. 
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11 UPPFÖLJNING 
En uppföljning av avfallsplanen ska göras i början av varje år vid ett möte med representanter 
för Tekniska sektionen och Miljöenheten samt med kommunens miljöstrateg. Ansvarig för att 
uppföljningen genomförs och redovisas är Tekniska sektionen. 

Den årliga uppföljningen bör omfatta: 

· Uppföljning av mål och åtgärder 

· Eventuellt behov av revideringar 

· En bedömning av målens och planens aktualitet i förhållande till t ex eventuellt ändrad 
lagstiftning, ändrade strategidokument, nya/ändrade miljökvalitetsmål. 

Uppföljningen, t ex som protokoll från uppföljningsmöte, redovisas till fullmäktige/ Allmänna 
utskottet och Samverkansnämnden miljö och bygg. En sammanfattning av uppföljningen redovisas 
även i kommunens årsredovisning. 

En större översyn ska, enligt 80 § Avfallsförordningen 2011:927, genomföras minst vart 4:e år, 
varefter kommunfullmäktige beslutar om avfallsplanens aktualitet (s.k. aktualitetsförklaring). 
Då avfallsplanen inte längre kan hållas aktuell med revideringar och uppdateringar, bör en ny 
avfallsplan tas fram. 

 



 

 

   

 

 

BILAGA 1 - AVFALLSANLÄGGNINGAR 

Gudarps avfallsupplag 

Under lång tid deponerades det avfall som uppkom inom kommunen på Gudarps 

avfallsupplag (Gudarp 3:39), som ligger cirka 2 km nordost om Tranemo. Avfalls-

upplaget togs i drift 1969 och fram t.o.m. 1980 deponerades alla typer av avfall här. 

Efter 1980 deponerades park- och trädgårdsavfall, bygg- och rivningsavfall, jord- 

och schaktmassor och kommunalt avloppsslam på deponin. Hushålls- och industri-

avfallet kördes i stället till Änglarps avfallsupplag i Svenljunga. Inget avfall har de-

ponerats på anläggningen sedan årsskiftet 2004/2005. 

Deponin har nu sluttäckts enligt gällande regelverk. Arbetet med att sluttäcka depo-

nin inleddes hösten 2001 och slutfördes under 2013. En slutbesiktning av sluttäck-

ningen utfördes i maj 2014. Efter slutbesiktningen ska Länsstyrelsen besluta om 

sluttäckningen kan godkännas. Något sådant beslut har ännu inte fattats. 

Vid deponin fanns tidigare en ÅVC, som stängdes hösten 2010 då arbetena med 

sluttäckningen närmade sig ÅVC-området. Byggnader och konstruktioner har rivits 

och verksamheten har flyttats till ÅVC Returen. 

Runt deponin finns dikessystem för att leda bort rent ytvatten och för att samla upp 

påverkat lakvatten. Det uppsamlade lakvattnet leds till två dammar väster om upp-

laget, där partiklar i vattnet kan sedimentera. 

 

Figur 1: Sedimentationsdammar vid Gudarps avfallsupplag 

För att ha kontroll på vilken miljöpåverkan deponin har, tas enligt ett särskilt kon-

trollprogram prover på yt-, grund- och lakvatten vid ett antal tillfällen per år och 

skickas för analys. Sådan provtagning kommer att behöva utföras under lång tid 

(troligen 30 år) framöver. Rutiner finns även för att syna av deponin och för skötsel 

av bl a dammar och diken. 

Änglarps avfallsupplag 

Från 1980 fram t o m 2007 deponerades hushållsavfall (inklusive grovavfall) och in-

dustriavfall från Tranemo kommun vid Änglarps avfallsupplag i Svenljunga kom-

mun. Vid Änglarps avfallsupplag har avfall från både Tranemo och Svenljunga 

kommuner deponerats. Inget avfall deponeras längre på deponin och den är till 
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största delen sluttäckt. Bara den del där återvinningscentralen ligger är kvar att slut-

täcka. 

Verksamheten har skötts av Svenljunga kommun, som ansvarat för anläggningens 

skötsel och administration. Kostnaderna för drift och skötsel av avfallsupplaget har 

delats mellan de båda kommunerna.  

ÅVC Returen 

Kommunens återvinningscentral ÅVC Returen ligger på fastigheten Gudarp 39:1 

utmed Ambjörnarpsvägen cirka 1,1 km söder om Tranemo centrum. ÅVC Returen 

öppnades i september 2010, då den tidigare ÅVC:n vid Gudarps avfallsupplag 

stängdes. 

 

Bild 2: Skylt vid infarten till kommunens återvinningscentral Returen 

Vid ÅVC:n tas det avfall emot som hushållen p g a avfallets storlek eller samman-

sättning inte kan eller får lämna i ordinarie sopkärl. Avfallet mellanlagras i avvak-

tan på transport till lämplig slutbehandling.  

Elektriskt och elektroniskt avfall tas emot och lagras i det s k miljöhuset. Det farliga 

avfallet i form av kemikalier och liknande tas emot och förvaras i kemikaliehuset. 

Vid ÅVC:n finns även Returhuset som är Tekniska sektionens egen återvinnings-

marknad. Utanför grindarna finns också en återvinningsstation. 

Där ÅVC Returen ligger fanns tidigare en träimpregneringsanläggning, vars verk-

samhet ledde till att marken förorenades kraftigt. Ett omfattande saneringsarbete 

utfördes därför under åren 2005 och 2007. Marken sanerades ner till de gällande 

riktvärdena för t ex industrimark (mindre känslig markanvändning (MKM)). Det 

finns därmed en viss mängd föroreningar kvar i marken, och att fastigheten ägs och 

används av kommunen gör det lättare att kontrollera föroreningarna. 

Askungen Vital AB 

Askungen Vital AB tar emot aska från träbränsle för bearbetning och spridning på 

skogsmark. Företagets verksamhet i Tranemo kommun bedrivs på fastigheten 

Ranabo 2:4. Askan som behandlas kommer bl a från EON i Tranemo, Göteborgs 

Energi, Marks Kraft & värme och Jönköpings Energi. Askan läggs i upplag minst 3 
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månader för att härda, varefter den krossas och siktas. Askan sprids sedan av före-

taget hos olika intresserade markägare. 



 

 

   

 

 

BILAGA 2 – NEDLAGDA DEPONIER 

Äldre nedlagda avfallsupplag innebär att det i många fall finns en risk för att yt- 

och grundvatten påverkas negativt. Om marken inom eller i anslutning till ett av-

fallsupplag används olämpligt, kan det medföra ökad risk för spridning av förore-

ningar och påverka människors hälsa. Det ligger därför i kommunens långsiktiga 

intresse, bl a för vattenplanering och fysisk planering att känna till var det finns 

äldre avfallsupplag och hur stor risk dessa kan tänkas medföra. 

Äldre inventeringar 

En inventering av äldre avfallsupplag genomfördes under 1992-1993. Inventeringen 

utfördes och avfallsupplagen riskklassades enligt Naturvårdsverkets dåvarande 

riktlinjer. Mer detaljer om denna inventering och inventerings- och klassificerings-

arbetet finns i 1993 års avfallsplan. 

Riskklassningen gjordes i fyra klasser, där klass 1 innebär störst risk och klass 4 liten 

eller ingen risk. Det konstaterades även att för en del av avfallsupplagen behövdes 

kompletterande undersökningar för att avgöra vilken riskklass som skulle gälla. 

Länsstyrelsens riskklassning 

Länsstyrelsen har ett register (s k EBH-stöd) över misstänkta förorenade områden, 

däribland äldre avfallsupplag, inom länet. Man har även gjort en riskklassning en-

ligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) 1.  

Metodiken omfattar två faser med en inledande, orienterande studie (fas 1) och en 

översiktlig undersökning (fas 2). I fas 1 görs en riskklassning utifrån kart- och arkiv-

studier, platsbesök och eventuellt intervjuer. Fas 2 innebär att underlaget komplett-

eras med provtagningar och analyser. Riskklassningen från fas 1 kan därför komma 

att ändras då mer tillförlitligt underlag fås i fas 2. Den riskklassning som redovisats 

av Länsstyrelsen är, med något undantag, gjord enligt fas 1. 

Även vid riskklassning enligt MIFO används fyra klasser med följande indelning: 

1. Mycket stor risk för påverkan på hälsa och miljö 

2. Stor risk 

3. Måttlig risk 

4. Liten risk 

Förteckning över nedlagda deponier 

Nedan redovisas en sammanställning av nedlagda deponier som är kända i mars 

2016. Äldre deponier som är upptagna i kommunens inventering från 1992-1993 och 

i Länsstyrelsens register 2016 framgår av tabell A. Deponier som är upptagna i kom-

munens inventering från 1992-1993, men inte finns med i Länsstyrelsens förteckning 

redovisas i tabell B. 

  

                                                      

1 Metodik för inventering av förorenade områden, Naturvårdsverket, Rapport 4918, 

1998. 
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Tabell A: Deponier som är upptagna i 1992-93 års inventering och i Länsstyrelsens EBH-stöd. 

Namn Fastighet Avfallsslag 

Riskklass 

MIFO 1 

Ljungsarp I Lagmanshaga 1:1 Schaktmassor, trädgårds- 

och byggavfall. Även skjut-

bana 

3 

Ljungsarp II Pajet 1:1>1 Hushålls-, industri- och 

byggavfall 

3 

Länghem I Länghem 2:3 Hushållsavfall 3 

Länghem III Länghem 2:1 Hushålls- och byggavfall 3 

Tranemo I 

(Gudarps avfalls-

upplag) 

Gudarp 3:39 Hushålls- och industri- 

bygg- och rivnings-, park- 

och trädgårdsavfall, jord- 

och schaktmassor, avloppss-

lam 

2 

Tranemo II Gudarp 3:39 Hushålls-, industri- och 

byggavfall 

3 

Sjötofta I Bygärde 1:1>1 Hushålls-, bygg- och träd-

gårdsavfall, jord 

3 

Ölsremma Horshaga 1:2 Hushållsavfall, schaktmas-

sor 

4 

Ambjörnarp Högalid 1:6 Hushållsavfall 4 

Dalstorp I Dalstorp 1:1 Hushålls-, trädgårdsavfall, 

plåt mm.  

4 

Dalstorp II Skogarp 1:3>4 Eventuellt industriavfall, 

bark, byggavfall, schakt-

massor 

3 

Dalstorp III      (Pas-

toralskogen) 
Dalstorp 1:1 Hushållsavfall  4 

Dalstorp IV Skogarp 1:23>2 Barktipp (Dalstorpsträ) 3 

Grimsås I Grimslund 2:77>1 Hushålls-, industri-, grov- 

och trädgårdsavfall 

3 

Grimsås II Fiåsatorp 2:6 Hushållsavfall, jord- och 

schaktmassor, bygg- och 

rivningsavfall, trädgårdsav-

fall, grovsopor 

3 
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Hulared Gryttered 3:6 Hushållsavfall, byggavfall, 

schaktmassor, jord- och 

trädgårdsavfall 

3 

Limmaredstippen Limmared 13:1<2 Jord- och schaktmassor 3 

Limmared II Åsarp 7:14          (Tidi-

gare Åsarp 7:1) 

Industriavfall, bark. 3 

Limmared III Åsarp 7:14         (Tidi-

gare Åsarp 7:1) 

Hushålls- och industriavfall 2 

Uddebo Kila 1:20 Hushålls-, industri- och 

byggavfall 

3 

Nittorp Nygården 1:3>3 Hushålls-, bygg- och riv-

ningsavfall, schaktmassor, 

trädgårdsavfall 

3 

 

Tabell B: Deponier som endast är upptagna i 1992-93 års inventering. 

Namn Fastighet Avfallsslag 

Äldre risk-

klass 
 

Gudarp 4:1 Hushålls-, bygg- och in-

dustriavfall. Avslutad 1969. 

2 el 3 

 

Länghem 3:71 Trädgårdsavfall och schakt-

massor (tidigare biodam-

mar) 

4 

 Ölsremma 1:1 Hushållsavfall, schaktmas-

sor 

4 

 



 

 

BILAGA 3 – PM INSAMLING AV MATAVFALL 

Inledning och bakgrund 
Det pågår under våren 2016 ett arbete med att ta fram en ny avfallsplan och nya ren-

hållningsföreskrifter för Tranemo kommun. Kommunen erbjuder i dag inte någon in-

samling av hushållens matavfall.  

Dagens insamlingssystem innebär att brännbart avfall samlas in via kärl och att matav-

fallet till största delen ska hemkomposteras. Av enfamiljshushållen har cirka 80 % valt 

ett abonnemang med hemkompostering. Förpackningar och tidningar samlas in via 

Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer (ÅVS). Vid kommunens 

verksamheter, såsom äldreboenden och skolor, och vid flerbostadshus samlas matav-

fallet in separat.  

Under 2014 och 2015 utfördes plockanalyser på avfall från tre tätorter i kommunen. 

Plockanalyserna gjordes på kärlavfall (d v s brännbart avfall) bland abonnenter som 

anmält att de hemkomposterar sitt matavfall. Det visade sig att drygt ¼ (cirka 28 %) av 

avfallet bestod matavfall och att ¼ bestod av förpackningar. Detta visar att nuvarande 

system med hemkompostering av matavfall inte fungerar. Matavfallet hamnar i det 

brännbara avfallet, liksom även en stor del av förpackningarna. 

För att öka resurshushållningen på avfallsområdet har regeringen bl a fastställt föl-

jande etappmål: 

Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 

Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet 

från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att 

växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även 

energi tas tillvara. 

Tranemo kommun vill därför, mot bakgrund av utförda plockanalyser och för att bidra 

till att etappmålet uppfylls, införa insamling av matavfall för behandling genom röt-

ning (biogasproduktion). 

Vad händer framöver? 
Frågan om kommunerna ska komma att ta över insamlingsansvaret för förpackningar 

och tidningar från producenterna (FTI) har diskuterats under flera år och det tycks 

ännu vara långt till beslut. Allianspartierna tillsammans med SD vill att insamlingsan-

svaret ska ligga kvar på producenterna. Dessa partier utgör också majoriteten i riksda-

gens miljö- och jordbruksutskott. Regeringspartierna (S, MP och V) vill däremot att 

kommunerna ska överta insamlingsansvaret. 

I slutet av mars i år lade regeringens utredare Mia Torpe fram ett utkast till avfallsut-

redning, som bl avisar på hur ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och 

returpapper ska kunna utformas. Utredningens huvudalternativ är  

• att kommunen ska överta insamlingsansvaret,  

• att förpackningar och tidningar ska samlas fastighetsnära när det är tekniskt, 

miljömässigt och ekonomiskt rimligt, 

• att kommunen ska få ersättning för insamlingen av förpackningar mm via ett 

frivilligt ersättningssystem (Jfr Elkretsen), 



 

 

• att matavfall ska sorteras ut och i första hand behandlas genom rötning. 

Oenighet råder alltså i frågan och det kommer troligen att dröja till riksdagen kommer 

att ta ett beslut i frågan. Det är därmed även oklart när insamlingsansvaret eventuellt 

ska föras over till kommunerna. Innan detta kan ske måste det även finnas en överens-

kommelse beträffande ersättningen till kommunerna.  

En ny lag om utsortering och insamling av hushållens matavfall förväntas. En sådan 

lag kommer troligen i samband med ett beslut avseende insamlingsansvaret, men kan 

även komma att införas tidigare. 

Alternativa insamlingssystem 
De insamlingssystem för matavfall som är av intresse för Tranemos del är  

• separat kärl för matavfall (2-kärlssystem) 

• fyrfackssystemet (fastighetsnära insamling, FNI) 

Separat kärl för matavfall 
Är det vanligaste systemet i Sverige för insamling av hushållens matavfall. Systemet 

passar för villahushåll i tätort och på glesbygden samt vid flerbostadshus och verksam-

heter. 

För Tranemos del är avsikten att det befintliga gröna kärlet för brännbart restavfall (190 

liter) behålls och ett nytt brunt kärl för matavfall (vanligen 140 liter) införs. Matavfallet 

kommer att samlas in i papperspåsar. 

I kommuner där hushåll har två separata kärl är det vanligaste hämtningsintervallet 

varannan vecka för matavfall samt var 4:e vecka för brännbart restavfall. 

Hämtning kan ske med både befintliga en-facksbilar genom två separata turer och med 

två-facksbilar då båda fraktionerna hämtas samtidigt. Det tar cirka 5-10 sekunder att 

tömma kärlen. 

Båda avfallsfraktionerna kan för Tranemos del komma att skickas till Borås för behand-

ling. Det brännbara avfallet energiåtervinns genom förbränning och matavfallet rötas, 

varvid biogas produceras. 

Beroende på var behandlingsanläggningarna ligger, krävs ofta en omlastning av avfal-

let efter att det samlats in. För Tranemos görs bedömningen att det inte behövs någon 

omlastningsstation, om båda fraktionerna kan skickas till Borås. 

Fyrfackssystemet (FNI) 
Avfallet sorteras i åtta fraktioner (förpackningar, tidningar, matavfall och brännbart av-

fall) i två kärl med vardera fyra fack. Systemet innebär alltså att förpackningar och tid-

ningar hämtas vid fastighetsgränsen. 

Passar villahushåll. Vid flerbostadshus och verksamheter behövs separata kärl för in-

samling av matavfallet liksom för insamling av förpackningar och tidningar. 

Systemet innebär att två stycken nya kärl på 370 liter vardera införs. Kärlen är 75 cm 

breda, 95 cm djupa och 110 cm höga. 

Vanligen hämtas ett kärl (med matavfall) varannan vecka och det andra kärlet var 

fjärde vecka. 



 

 

Hämtning sker med bilar med fyra fack. Dessa bilar är längre och tyngre än en- och 

tvåfacks-bilarna, vilket begränsar framkomligheten, särskilt på landsbygden. Det tar 

cirka 15-20 sekunder att tömma ett kärl. 

Fyrfackssystemet kräver tillgång till en omlastningsstation, då flera fraktioner samlas 

in med samma bil måste avfallet lastas om innan det transporteras vidare. Fyrfacksbilar 

tar längre tid att tömma än en- och tvåfacksbilar. 

Brännbart avfall och matavfall kan komma att transporteras till Borås för förbränning 

respektive rötning. Förpackningsavfallet transporteras vidare för återvinning. 

Om FNI införs kan antalet ÅVS inom kommunen minskas. Hushållen måste dock, en-

ligt gällande lagstiftning ges valmöjligheten att lämna förpackningar och tidningar på 

en ÅVS, varför dessa inte kan tas bort helt. Detta medför också att kommunen, utöver 

FNI-systemet, måste erbjuda ett system med insamling i två kärl. 

Påsar 
Oavsett system föreslås att matavfallet samlas in med hjälp av papperspåsar placerade 

i en påshållare, se figur 1 nedan. Utredningar har visat att mer matavfall sorteras ut 

med papperspåse (i snitt knappt 50 kg/person och år) än med plastpåse (drygt 40 

kg/person och år).  

Papperspåsen har fördelen gentemot en plastpåse (bioplast) att de är biologiskt ned-

brytbara, att de låter fukt i matavfallet avdunsta och att den signalerar att endast biolo-

giskt avfall ska läggas i den.  

 

Figur 1: Påsar och påshållare för insamling av matavfall (Källa: Sansac) 

  



 

 

Övriga kommuner 
Hur väljer övriga kommuner i Sjuhäradsregionen och andra intilliggande kommuner att 
göra? 

Vårgårda Inför system med två kärl under 2016. 

Herrljunga Inför system med två kärl under 2016. 

Borås Har olika system i drift, avvaktar beslut om införande av FNI. 
Ser sig behöva flera system. 

Mark Inför system med två kärl under 2016. 

Ulricehamn Har infört matavfallsinsamling för verksamheter, skolor fr o m 
2016. Övriga har blandat brännbart restavfall, vägning. 

Svenljunga Förslag om FNI har tagits fram, slutligt beslut ej fattat.  

Bollebygd Har system med två kärl och kommer att ha kvar detta minst 
fram till 2018. 

Gislaved Har system med ett kärl. 

Vaggeryd Arbete med ny avfallsplan, och därmed val av inriktning, pågår.  

Jönköping Införande av FNI pågår, med början i tätorterna. 

Alternativens för- och nackdelar 

Separat kärl för matavfall (A) 

Aspekt: Fördelar Nackdelar 

Hushållstyp Passar alla hushållstyper  

Insamlad mängd Hög utsortering av matavfall Förpackningsavfall samlas in via 

ÅVS.  

Utsortering av förpackningar blir 

bättre när matavfall sorteras ut. 

Kvalitet insamlat material Hög kvalitet på materialet. 

Bra möjlighet till kvalitetssäk-

ring. 

 

Miljö Tydlig miljövinst jämfört med 

dagens system. 

Biogasproduktion av matavfall 

ger mindre utsläpp av växthus-

gaser. 

Användning av rötrest i jord-

bruk ersätter konstgödsel. 

Mindre utsorterring av förpack-

ningar mm än i fyrfackssystemet, 

med lägre miljövinst som följd. 

Användning Papperspåsar signalerar miljö-

vänlighet. 

Fel använd kan papperspåsen 

upplevas som kladdig. 

Problem med flugor och lukt 

sommartid. 

Ibland problem med fastfrysning 



 

 

Lägre servicegrad jämfört med 

fyrfackssystemet. Kräver ut-

rymme för lagring hos hushållen. 

Kostnader Kräver mindre investeringar i 

kärl och bilar. 

Kostnaden för insamling är lägre 

än för fyrfackssystemet. 

Ökade kostnader för insamling p 

g a ökade transportsträckor.  

Arbetsmiljö & säkerhet  Risk för exponering av bioaeroso-

ler. 

Driftsäkerhet, flexibilitet En- och tvåfacksbilar kan använ-

das. 

Ingen omlastningsstation be-

hövs. 

 

Praktiska egenskaper Befintliga kärl för brännbart av-

fall kan behållas. 

 

Juridiska aspekter Juridiska förutsättningarna är 

klara. 

Om och när insamlingsansvaret 

för över till kommunerna kan in-

samlingen behöva föränd-

ras/kompletteras. 

Alternativ A ger möjlighetheter att bygga ut ett system med separata kärl antingen 

med fler kärl eller med optisk sortering. 

Fyrfackssystemet (FNI) (B) 

Aspekt Fördelar Nackdelar 

Hushållstyp  Passar endast villahushåll 

Insamlad mängd Hög utsortering av matavfall, 

ofta något högre än med alterna-

tiv A. 

Hög utsortering av förpack-

ningar och tidningar. 

 

Kvalitet insamlat material Hög kvalitet på materialet. 

Bra möjlighet till kvalitetssäk-

ring. Kontroll vid tömning re-

kommenderas 

 

Miljö Ger störst miljövinst jämfört 

med dagens system. 

Biogasproduktion av matavfall 

ger mindre utsläpp av växthus-

gaser. 

Användning av rötrest i jord-

bruk ersätter konstgödsel. 

Högst kostnader för insamling p 

g a ökade transportsträckor och 

lägre fyllningsgrad (bilen måste 

tömmas når ett av fyra fack är 

fullt). 



 

 

Högre utsortering än insamling 

via ÅVS ger bättre resurshus-

hållning. 

Användning Papperspåsar signalerar miljö-

vänlighet. 

Mindre plats krävs inomhus för 

lagring av förpackningar och tid-

ningar. 

Hög servicegrad för kunden. 

Fel använd kan papperspåsen 

upplevas som kladdig. 

Problem med flugor och lukt 

sommartid. 

Ibland problem med fastfrysning 

Två stora kärl är platskrävande. 

Kostnader Lägre kostnad för förbränning 

då mer avfall återvinns. 

 

Kräver större investeringar i kärl 

och bilar än tvåkärlssystemet. 

Högre insamlingskostnader än 

tvåkärlssystemet. 

Arbetsmiljö & säkerhet  Risk för exponering av bioaeroso-

ler 

Driftsäkerhet, flexibilitet  Kan komma att kräva omlast-

ningsstation. 

I vissa kommuner har det varit 

effektivast med dubbelbeman-

ning. 

Mer avancerade bilar. Större risk 

för driftsstörning. Reservfordon 

kan behöva hyras in. 

 

Praktiska egenskaper  Större och tyngre fordon krävs, 

vilket kan minska framkomlig-

heten på landsbygden (problem 

med smala vägar och vägar med 

låg bärighet). 

Juridiska aspekter  Osäkert juridiskt läge.  

Ekonomi 

Investering och insamling 
Vid införande av system för insamling av matavfall är kostnaderna för investering i 

nya kärl och ökade kostnader för insamling de största posterna. 

Tekniska sektionen, Tranemo kommun har uppskattat investeringskostnaden för infö-

rande av matavfallsinsamling till: 

Separata kärl (2-kärlssystem) Cirka 140 kr per hushåll och år 

Fyrfackssystem (FNI) Cirka 415 kr per hushåll och år 

Denna innefattar uppskattade kostnader för påshållare, inköp av nya kärl, information 

samt märkning och utkörning av de nya kärlen. Kostnader för insamling och behand-

ling ingår inte i uppskattningen. 



 

 

Båda systemen innebär högre insamlingskostnader än dagens system genom att två el-

ler fler fraktioner ska hämtas. Vid ett 2-kärllsystem kan insamling troligen ske med be-

fintlig eller ombyggd fordonspark. För ett FNI-system krävs insamling via fyrfacksfor-

don, vilket innebär ökade investeringskostnader för entreprenörerna. Erfarenheterna 

från andra kommuner visar också att det är blir svårare att optimera insamlingsrut-

terna ju fler fraktioner som samlas in, då bilen måste tömmas så snart ett fack är fullt. 

Detta medför naturligtvis högre kostnader för transporter. Om ett fyrfackssystem in-

förs krävs även tillgång till en omlastningsstation. 

Kostnaden för behandlingen av avfallet bedöms inte komma att förändras så mycket-

mot dagens system, då en stor del av matavfallet redan idag samlas in som brännbart 

avfall och då kostnaderna för rötning och förbränning är ungefär desamma i dagsläget. 

Fyrfackssystemet kräver tillgång till en omlastningsstation, då flera fraktioner samlas 

in med samma bil måste avfallet lastas om innan det transporteras vidare. Någon kost-

nadsuppskattning för ny omlastningsstation har inte tagits fram. 

Vårgårda och Herrljunga kommuner har tillsammans låtit ta fram en översiktlig förstu-

die om insamlingssystem för matavfall, förpackningar och tidningar (Sweco, 2014). 

Den kostnadsbedömning som tagits fram för Vårgårda kommun bedöms även vara av 

intresse för Tranemo kommun, då Vårgårda och Tranemo kommuner har stora likheter 

vad gäller folkmängd och boendestruktur. Tranemo kommun är dock större till ytan, 

741 km2 mot Vårgårda cirka 441 km2, vilket innebär ökade transportsträckor och där-

med troligen även högre kostnader för insamlingen. Kostnadsbedömningen bifogas i 

bilaga 1. 

För Vårgårda kommun har de största investeringskostnaderna uppskattats till: 

 Separata kärl: Fyrfackssystem: 

Nya kärl (totalt) 1,1 Mkr 6,4 Mkr 

Nya kärl (årlig, 10 år) 0,1 Mkr/år 0,8 Mkr/år 

Insamling 3,6 Mkr/år 4,3 Mkr/år 

Information & projektled-

ning vid införande (2 år) 

1,1 Mkr 1,1 Mkr 

Kostnaderna för insamling av avfallet bedöms för Vårgårda öka med 150 % med ett 2-

kärlssystem respektive 180 % med ett fyrfackssystem jämfört med dagens kostnader. 

En jämförelse som gjorts av Profu och Urban Water AB på uppdrag av Borås Energi & 

Miljö AB avseende olika insamlingssystem för hushålls avfall i Borås visar att införan-

det av ett fyrfackssystem är klart dyrare än för ett tvåkärlssystem. Den högre kostna-

den domineras helt av kostnaderna för dyrare kärl, insamling och omlastning. Jämfört 

med dagens system i Borås, med insamling av matavfall och brännbart avfall i svarta 

och vita plastpåsar bedöms kostnadsökningen för kärl, insamling och omlastning upp 

gå till: 

 Separata kärl: Fyrfackssystem: 

Kärl och insamling +5,7 Mkr/år +19,8 Mkr/år 

Omlastning - +5,7 Mkr/år 



 

 

Insamling av förpackningar 
Om FNI införs kan antalet ÅVS inom kommunen minskas. Hushållen måste dock, en-

ligt gällande lagstiftning ges valmöjligheten att lämna förpackningar och tidningar på 

en ÅVS, varför dessa inte kan tas bort helt. Detta medför också att kommunen, utöver 

FNI-systemet, måste erbjuda ett system med insamling i två kärl. Idag har Tranemo 

kommun inga kostnader för ÅVS:erna. 

En kommun kan erbjuda fastighetsnära insamling av förpackningsavfallet, för att möj-

lig-göra en högre utsortering och ge sina innevånare en hög servicegrad. Detta får i nu-

läget finansieras via taxan, då den ersättning kommunen kan få i dag av FTI inte är till-

räcklig. Kunden får därmed betala för insamlingen av förpackningar två gånger – både 

till producenterna via inköpta förpackningar och till kommunen.  

Insamling via FNI innebär att kommunen kan få en intäkt från försäljningen av insam-

lat material. Denna kommer dock att variera, då den beror av efterfrågan, tillgång, kon-

junktur och råvarupriser. 

Miljö 
Är det ur miljösynpunkt värt att samla in matavfallet? Svaret på detta är ett definitivt 

ja! T ex visar Profu i en utvärdering av rötning och hemkompostering av matavfall i 

Västra Götaland (2015) att rötning i biogasanläggning är betydligt gynnsammare ur kli-

matssynpunkt än hemkompostering, även i de fall då hemkomposteringen fungerar 

bra. Figur 2 nedan, som är hämtad ur Profus rapport visar nettoklimatpåverkan om 1 

ton matavfall samlas in för rötning och produktion av fordonsgas istället för att hem-

komposteras. 

 

Figur 2: Nettoklimatpåverkan om 1 ton matavfall samlas in för rötning och produktion av for-

donsgas istället för att hemkomposteras (Profu, 2015)) 

Att beräkna vilken klimatpåverkan Tranemo får med de olika insamlingssystemen krä-

ver ett omfattande beräkningsarbete och en stor mängd detaljerade underlagsuppgif-

ter. Det har därför inte bedömts vara aktuellt att genomföra en sådan beräkning, utan 

ett resonemang avseende systemens klimatpåverkan förs istället utifrån en utredning 

framtagen av Profu och Urban Water AB under 2013. De har på uppdrag av Borås 

Energi och Miljö AB jämfört olika system för insamling av matavfall bl a med avseende 

på deras klimatpåverkan. Jämförelsen är en systemanalys som bl a tagit hänsyn till att: 

• återvunna råvaror ersätter jungfruliga råvaror. 



 

 

• producerad biogas ersätter fossila drivmedel 

• värmeproduktionen upprätthålls genom förbränning av importerat avfall, som 

annars skulle ha deponerats. 

Profus utvärdering visar att insamling med fyrfackssystem, trots mer transporter, ger 

störst klimatvinst jämfört med övriga system, se figur 3 nedan. 

 

Figur 3: Förändring av utsläpp i växthusgaser i systemperspektiv jämfört med nuvarande system 

(insamling av matavfall och brännbart avfall i svarta och vita plastpåsar) i Borås. (Profu, 2013) 

De ökade transporterna ger en högre klimatpåverkan för fyrfackssystemet, men detta 

motverkas av biogas produceras och av att mer material samlas in och återvinns. Även 

tvåkärlssystemet ger miljövinst ur klimatsynpunkt genom produktionen av biogas, 

trots att även detta system innebär mer transporter. Båda systemen ger alltså en klimat-

vinst jämfört med dagens system med insamling av brännbart avfall och hemkompo-

stering. 

I princip gäller att ju högre utsortering och återvinning av insamlat avfall, desto mer 

minskas utsläppen av klimatpåverkande gaser. Detta gäller även för kvalitén på det in-

samlade avfallet, ju bättre kvalitet, desto lägre utsläpp. 

Fyrfackssystemet innebär en bättre tillgänglighet för hushållen, vilket leder till en 

högre utsortering av förpackningar och tidningar. Även införande av ett tvåkärlssy-

stem leder, troligen genom ökad information och ökat intresse, till ökad utsortering av 

förpackningar och tidningar. Denna ökning är dock inte lika hög som för fyrfackssyste-

met. Enligt uppgifter från Avfall Sverige samlas ungefär lika mycket matavfall in oav-

sett vilket av de båda systemen som används. Inte heller matavfallets renhetsgrad 

tycks vara beroende av insamlingssystem. 

Skillnaden i klimatvinst mellan tvåkärls- och fyrfackssystemen är troligen mindre för 

Tranemos del än den är i Borås-fallet, då Tranemo har lägre befolkningstäthet, vilket 

medför mer transportarbete per kg insamlat avfall. På grund av avstånden inom Tra-

nemo kommun är det även troligt att hushållens transporter av förpackningar mm till 

ÅVS i större utsträckning än i Borås-fallet sker i samband med andra resor, t ex resor 

för inköp och resor till och från arbetet. 

Klimatvinsten för tvåkärlssystemet kan ökas genom att utsorteringen förbättras, så att 

mer förpackningar och tidningar samlas in. Avgörande för att detta ska lyckas är in-

formation och engagemang vid införandet av ett nytt insamlingssystem. 

Utöver den vinst som fås vad gäller klimatpåverkan, medför en hög utsortering och 

återvinning av förpackningar och tidningar och produktion av biogas att förbruk-

ningen av råvaror, som råolja, virke och metaller, minskas och därmed minskas även 

den negativa påverkan som råvaruutvinningen medför på omgivande vatten och mark. 
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BILAGA 4 - UTVÄRDERING AV TIDIGARE AVFALLSPLAN 

Kommunens tidigare avfallsplan antogs av kommunfullmäktige 2002 och är sedan flera år 
inaktuell. I 2002 års avfallsplan anges ett antal mål och delmål för kommunens avfallshantering. 
Dessa mål redovisas i sammanställningen nedan tillsammans med kommentarer beträffande 
hur målen från 2002 har uppfyllts. En sammanfattande utvärdering av 2002 års avfallsplan ges i 
avsnitt 10 i avfallsplanen.  

Mål och åtgärd Kommentar 

Hushållsavfall 

Mål: Minska den alstrade mängden hushållsavfall och omhänderta och behandla det uppkomna 
avfallet efter dess egenskaper. Endast avfall som inte kan behandlas på annat sätt får deponeras. 

Delmål: Öka återanvändning och återvinning. 

Skapa/stimulera verksamheter av typ 
Myrorna, Återbruket mm i syfte att 
öka återanvändningen. 

Flera möjligheter finns inom kommunen att lämna in 
produkter för återanvändning och återbruk däribland 
Retur-huset vid ÅVC Returen som togs i drift 2015. Det 
finns även flera secondhand-butiker, t ex Återbruket, 
Värdefullt och butiker i Limmared. 

Upphöra med hämtning av grovavfall. 
Avfallet avlämnas fortsättningsvis vid 
ÅVC Gudarp. 

Hämtning av grovavfall sker 2 ggr/år efter särskilt 
schema. I övrigt samlas grovavfall in vid ÅVC Returen. 

Införa mindre insamlingskärl (se även 
delmål avseende insamling av 
hushållsavfall). 

Möjlighet att välja 80 liters infördes 2002, vilket främst 
efterfrågas av fritidsboende. (De mindre kärlen välter 
lätt och kan skapa problem vid tömning. Glesare 
hämtningsintervall bedöms vara ett bättre sätt.) 

Delmål: Ökat omhändertagandet av hushållens biologiskt lättnedbrytbara avfall genom 
hemkompostering. 

Även fortsättningsvis används taxan 
som ett ekonomiskt incitament för 
ökad kompostering. Hushåll som inte 
komposterar utan lämnar sitt 
komposterbara avfall som brännbar 
fraktion bör därmed få en högre taxa. 

Ett system med hämtning av kärlavfall och 
hemkompostering har införts. Taxan används för att 
motivera hemkompostering. 
Plockanalyser genomfördes 2014 och 2015 bland 
abonnenter som anmält att de hemkomposterar sitt 
matavfall. Det visade sig att 28 % av kärlavfallet 
(brännbara avfallet) bestod av matavfall. 
Sedan januari 2010 erbjuds separat hämtning av 
matavfall vid flerfamiljshus, matbutiker, skolor, 
vårdhem mm. Detta skickas till Borås för rötning. 

Informationsarbete till hushåll och 
verksamheter inkl bostadsföretag, m fl 

Har genomförts. Information ges löpande t ex genom 
utskick och via hemsidan. 

Delmål: Samla in och omhänderta hushållens brännbara fraktion separat för energiutvinning 
efter 1 januari 2002.  

Undersöka (i samarbete med 
Svenljunga) möjligheterna till 
förbränning av avfallet och teckna 
avtal om förbränning av hushålls-
avfallet. I avtalet bör ingå en mindre 

Det insamlade brännbara avfallet från hushållen har 
skickats för förbränning sedan 2003. Avfallet skickades 
först till värmeverket i Halmstad och därefter till 
värmeverket i Borås. 
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kvot verksamhetsavfall för att 
underlätta för mindre verksamheter 
att bli kvitt sitt brännbara avfall.  

Yta och utrustning för omlastning och 
komprimering av avfallet före 
vidaretransport erfordras.  

Hanteras av renhållningsentreprenören. 

Delmål: Förenkla och rationalisera insamlingen av hushållens avfall. 

Införa mindre storlek (se även delmål 
avseende ökad återvinning). 

Möjlighet att välja 80 liters infördes 2002. 

Införa som grundabonnemang var 
4:de veckas hämtning och 
hemkompostering. För de hushåll som 
komposterar och önskar behålla 
nuvarande kärlstorlek ska finnas 
möjlighet till hämtning var 8:e vecka. 

Har genomförts. Möjlighet till hämtning var 8:e vecka 
infördes 2003. 

Genomföra försök med 
kvartersinsamling av hushållsavfall.  

Har inte genomförts. 

Grovavfall och deponirest avlämnas 
vid ÅVC Gudarp, varvid ytterligare 
behållare kan komma att erfordras.  

Är genomfört. ÅVC Returen har planerats med 
utrymme för att ta emot ett flertal olika typer av avfall. 

Avlämningen av grovavfall vid ÅVC 
Gudarp ökar i samband med att 
hämtningen av detta upphör under 
hösten år 2002.  

Hämtning av grovavfall sker 2 ggr/år enligt schema. I 
övrigt lämnas hushållens grovavfall på ÅVC Returen. 

Delmål: Upphöra med hämtning av latrin senast från och med 2005-01-01 med anledning 
avkommande lagstiftning (se avsnitt 3.1)  

Upphöra med hämtning av latrin 
senast från och med 2005-01-01. 

Hämtningen av latrin har minskat, men inte upphört. 
Hämtning utförs främst i Hofsnäs stugområde, vid 
badplatsernas torrklosetter och vid Hofsnäs 
strövområde.  

Kommunen kommer att se över 
alternativa lösningar samt informera 
aktuella abonnenter om de åtgärder 
som bör vidtas.  

Genomfört information samt reglerat taxan för styrning 
mot andra toalettlösningar. 

Park- och trädgårdsavfall 

Mål: Park- och trädgårdsavfall ska omhändertas i anslutning till den fastighet eller verksamhet 
där det uppkommer. Avfallet får fortsättningsvis inte deponeras. 

Upphöra med mottagande av detta 
avfall vid ÅVC Gudarp. 
Fortsatt mottagande av flisbart 
träavfall vid ÅVC Gudarp. 

Park- och trädgårdsavfall tas emot vid ÅVC Returen. 
Komposterbart trädgårdsavfall hämtas av entreprenör 
för kompostering. Grenar och träd flisas på plats av 
entreprenör, för senare förbränning  

Verka för hemkompostering samt 
alternativa gemensamma kvarters-
komposter. Se över möjligheten att 
anvisa platser för dylika komposter.  

Har ej genomförts. Tidigare erfarenheter visar att det är 
svårt att få detta att fungera och att det kan leda till att 
illegala mindre deponier uppkommer. 
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Bygg- och rivningsavfall 

Mål: Verka för att minimera bygg- och rivningsavfallet och för att uppkommet avfall sorteras, 
återanvänds och återvinns. 

Genom att ställa krav på sortering och 
återvinning av avfall i samband med 
att tillstånd ges till byggnation och 
exploatering. 

Inför rivning ska en miljöbesiktning göras och en 
rivningsplan tas fram.  
Inom byggbranschen finns ett frivilligt system för 
återvinning av gips. 
Visst återanvändbart byggnadsmaterial kan lämnas till 
Returhuset på kommunens ÅVC.  

Genom föreskrifter beträffande 
sortering, återanvändning och 
återvinning av avfall i 
rivningstillstånd. 

Underlätta återanvändning av 
byggnadsmaterial, såsom fönster, 
dörrar tegel, taktäckningsmaterial 
mm, exempelvis genom anordnande 
av s k återbrukshus vid ÅVC Gudarp 
eller annan verksamhet. 

Jord- och schaktmassor 

Mål: Massor återanvänds som exempelvis som täckmassor, då behovet av sådana inte är 
tillgodosett idag. Jord- och schaktmassor erfordras som täckmassor och konstruktionsmaterial vid 
Gudarps avfallsupplag. 

Massor får inte deponeras, utan att 
kontroll skett av dessas användbarhet 
exempelvis som fyllnadsmassor i sam-
band med framtida byggnation eller 
som täckmaterial vid avfallsupplag. 
Användbara massor lagras på 
anvisade ytor 

Genomfört. Sluttäckningen av Gudarps avfallsupplag är 
färdig och slutbesiktigad. Jord- och schaktmassor som 
hushållen lämnas på ÅVC Returen hämtas av 
entreprenör för återvinning genom sortering och 
krossning. 

Avfall från energiutvinning 

Mål: Tillvaratagande av vedaskors innehåll av näringsämnen genom återföring till skogsbruket 
alternativt energiskogsodlingar, varvid även den deponerade mängden aska minskar. 

Kommunen bör undersöka möjlig-
heterna att sprida askor på skogsmark 
alternativt energi-skogsodlingar. 
Avfall som ej är lämpligt för 
askåterföring ska även fortsättningsvis 
transporteras till Änglarps 
avfallsupplag. 

I kommunen finns företaget Askungen Vital AB som tar 
emot aska från träbränsle för bearbetning och spridning 
på skogsmark. Askan sprids hos olika intresserade 
markägare.  
Inget avfall deponeras längre på Änglarps 
avfallsupplag. 

Avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten 

Mål: Deponering av kommunalt avloppsslam ska upphöra senast 1 januari 2005, då förbudet mot 
deponering av organiskt avfall träder i kraft. 
Slammets goda kvalité och låga innehåll av föroreningar ska bevaras för att slammet ska kunna 
användas exempelvis som gödselmedel i framtiden. 

Anläggande av s k vassbäddar för 
biologisk behandling och reduktion av 
slammängden. 

Detta utreddes i samband med att Tranemo avlopps-
reningsverk byggdes om och nytt tillstånd söktes. 
Kommunen valde då att inte anlägga vassbäddar. 
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Kartlägga eventuellt behov och 
användningsmöjligheter (gödsling, 
förbränning m m) för det stabiliserade 
slammet så att en långsiktigt uthållig 
avsättning för slammet erhålls. 

Avloppsslammet skickas till Borås Energi för rötning 
och produktion av fordonsgas. 
Spridning av slam på åkermark är inte aktuellt i 
dagsläget, då branschorganisationerna inom foder och 
livsmedel är motståndare till spridning. 

Fortsatt information till hushåll och 
företag om vad som får släppas ut i 
det kommunala avloppsvattennätet.  

Information har skickats ut med faktura. Det finns även 
information på kommunens hemsida och företag 
informeras vid besök. Reningsverken tar emot studie-
besök från skolor och föreningar. 

Vidta eventuella erforderliga åtgärder 
för att förhindra att föroreningar i 
avloppsvatten från industrin 
försämrar slammets kvalité. 

VA-enheten följer upp störningar på ledningsnät, i 
pumpstationer och i reningsverk som orsakas av 
utsläpp. Man samarbetar med Miljökontoret i frågor 
som rör anslutna företag och verksamheter. 

Avfall från behandling av industriellt avloppsvatten 

Mål: Avfallet ska behandlas på ett lämpligt sätt med utgångspunkt från avfallets innehåll och 
eventuella farlighet. 

Begära fortlöpande analyser/kont-
roller beträffande slammets innehåll 
som underlag till bedömning om 
slammet kan deponeras på Änglarps 
avfallsupplag eller bör omhändertas 
på annat sätt. 

Ej genomfört. 

Avfallet transporteras även fortsätt-
ningsvis till Änglarps avfallsupplag 
för deponering. 

Inget avfall deponeras längre på Änglarps 
avfallsupplag. 

Industriavfall 

Mål: Verka för minskad uppkomst av industriavfall samt för ökad återanvändning och 
återvinning 

Upprätta rutiner så att avfallsstatistik 
från företagen samlas in. 

Ej genomfört. Vid behov, t ex vid arbete med en ny 
avfallsplan, begär underlag in från företag. 

Specialavfall (inkluderar farligt avfall) 

Mål: Att allt farligt avfall som alstras av hushållen ska samlas in och omhändertas på ur 
miljösynpunkt bästa sätt. 
Verka för en minskad användning av produkter och material som ger upphov till farligt avfall, 
dels i hushållen, dels inom industri och övriga verksamheter, genom utbyte och användande av 
miljövänligare alternativ 
Uppnå en fortlöpande kontroll över flödet av farliga ämnen inom industri och övriga liknande 
verksamheter. 

Fortsatt information till kommun-
innevånarna avseende hur och var 
farligt avfall insamlas samt vikten av 
att detta avfall verkligen samlas in och 
separeras från övrigt avfall. 

Har genomförts. Information ges löpande t ex genom 
utskick och via hemsidan. 

En fortsatt satsning på ”miljöbilen” 
och ÅVC Gudarp för insamling av 
hushållens farliga avfall. 

Genomfört. Insamling sker via Miljöbilen (2 ggr/år) och 
på ÅVC Returen. 
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Utreda möjligheten och kostnaderna 
för att ansluta kommunen till 
Elreturen- systemet för insamling av 
elektriskt och elektroniskt avfall (EEA) 
från såväl privathushåll som 
verksamheter. 

Ett nationellt producentansvar för elektriskt och 
elektroniskt avfall, inklusive batterier, har införts. 
Allt sådant avfall omhändertas av Elkretsen, som är 
insamlingssystemet för detta avfall. 

Specialcontainer för EEA anskaffas för 
placering vid ÅVC Gudarp. 

Vid nu nedlagda ÅVC Gudarp fanns sådan container.  
På ÅVC Returen har lokaler anpassade för mottagning 
och mellanlagring av EEA byggts. 

Information till hushållen om avfallets 
skadliga verkningar och om de 
möjligheter som finns att begränsa 
mängden genom utbyte till miljö-
vänligare produkter och material. 

Tekniska har delat ut röda boxar till farligt avfall, 
kostnadsfritt 

En fortlöpande inventering av företag 
och industrier för att kartlägga 
användningen av farliga ämnen inom 
kommunen. Eventuell ökad kontroll 
av fordonstvättar, smörjhallar mm. 

Miljökontoret arbetar med detta. VA-enheten besöker 
också företag och tar då upp vilka kemikalier som 
används 

Information 

Mål: Avfallsplanens innehåll och renhållningsordningens föreskrifter måste föras ut till de som 
omfattas av förordningarna 

Information till hushåll om sortering 
och insamling av avfall. 

Information ges löpande t ex genom utskick med 
faktura. Mycket information ges även via kommunens 
hemsida. Information ska ges efter förändringar 

Avfallsupplag i drift 

Mål: Deponering av avfall ska ske på ett godkänt och säkert sätt. 

Avsätta medel för sluttäckning av 
Gudarps avfallsupplag 

Sluttäckningen av Gudarps avfallsupplag inleddes 2001 
och slutfördes 2013. Slutbesiktning utfördes i maj 2014. 
Restavfall skickas nu till Sobacken i Borås, som har 
tillstånd enligt gällande lagstiftning 

Genomföra sluttäckningen av 
Gudarps avfallsupplag  

Klargöra vilket ansvar Tranemo 
kommun har beträffande drift och 
sluttäckning av Änglarps 
avfallsupplag i Svenljunga. 

Sluttäckningen av Änglarps avfallsupplag är nästan 
klar. Kostnaderna för sluttäckning samt fortsatt drift och 
skötsel delas med Svenljunga kommun. 

Äldre avfallsupplag 

Mål: Att riskerna med kommunens äldre nedlagda avfallsupplag minskas. 

Genomföra erforderliga under-
sökningar och utredningar av ännu ej 
klassificerade avfallsupplag för att en 
slutlig klassificering ska kunna ske. 

Inga åtgärder har vidtagits.  
En översiktlig klassning enligt MIFO fas 1 har utförts av 
länsstyrelsen för huvuddelen av de äldre 
avfallsupplagen. 
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Avfallsstatistik 

Mål: Samhällsbyggnadsavdelningen ska ha en god överblick över det avfall som alstras inom 
kommunen samt hur detta behandlas. 

Nya rutiner för att samla in, hantera 
och dokumentera avfallsstatistik. 

Förbättrade IT-system har gett bättre översikt och 
statistik. Statistik på insamlade mängder fås från 
entreprenörer och FTI.  
För uppföljning av kommunens avfallshantering 
används AvfallWeb, som är ett internetbaserat verktyg 
från Avfall Sverige. 

Se över befintliga rutiner för 
dokumentation och redovisning av 
mottaget avfall vid Änglarp och 
Gudarps avfallsupplag 

Har genomförts. 
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1 INLEDNING 

Avfallsplanen ska enligt NFS 2006:6 innehålla en beskrivning av hur den miljöbedömning av 

planer och program som krävs enligt 6 kap 11-18§§ miljöbalken (SFS 1998:808) har genomförts. 

Syftet med miljöbedömningen är, enligt 6 kap. 11 § miljöbalken, att ”integrera miljöaspekter i 

planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas”. Avsikten är att miljöpåverkan 

som kan antas uppstå som en följd av genomförandet av planen beaktas medan den utarbetas 

och innan den antas. 

Det finns inget generellt lagkrav på miljöbedömning av avfallsplaner, men en inledande analys 

(behovsbedömning) ska göras för att avgöra om planens genomförande kan medföra en 

betydande miljöpåverkan. I sådana fall ska en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas 

fram inom ramen för den fortsatta miljöbedömningen. 

2 BEHOVSBEDÖMNING 

I kapitel 6 i miljöbalken (SFS 1998:808) ställs det krav på miljöbedömning och miljökonsekven-

sbeskrivningar på de planer vars genomförande kan antas medföra en betydande miljö-

påverkan. Då en avfallsplan tas fram eller ändras ska den, enligt 4-5 §§ SFS 1998:9051, alltid 

antas medföra betydande miljöpåverkan om: 

• planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan vid bedömning utifrån kriterierna i 

bilaga 4 i samma förordning. 

• planen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för verksamheter eller åtgärder som 

kan påverka miljön. 

I princip innebär detta att planen ska antas ha en betydande miljöpåverkan om man avser att 

etablera och söka tillstånd för nya anläggningar för biologisk behandling, återvinning, 

förbränning och deponering av avfall eller om man i planen föreskriver något som påverkar 

villkoren i andra verksamheters miljötillstånd. 

Avfallsplan 2018-2023 omfattar främst mål och åtgärder rörande insamling och hantering av 

hushållens avfall och informationsinsatser till hushåll, skolor, butiker och verksamheter. 

Kommunen driver idag endast en återvinningscentral. Ambitionen för denna är att upprätthålla 

och om möjligt förbättra servicenivån. Några anläggningar för behandling, förbränning eller 

deponering av avfall planeras inte. Matavfall ses idag som en resurs, och europeiska och 

nationella myndigheterna ser insamling av matavfall som ett prioriterat område, varför det finns 

behov av att införa ett nytt insamlingssystem.  

Avfallsplanens mål och åtgärder medför därför vissa förändringar som kan påverka både miljön 

och ekonomin jämfört med dagens system. Avfallsplanen bedöms inte medföra någon 

betydande miljöpåverkan utifrån punkterna ovan. Det är dock svårt att bedöma i vilken mån 

planen kan påverka villkoren för t ex en entreprenörs omlastningscentral eller de behandlings-

anläggningar som tar emot avfall från Tranemo kommun. 

Miljöbedömningen av en plan har dock en informativ och kunskapshöjande funktion. 

Samrådsgruppen för projektet att ta fram ny renhållningsordning har därför valt att bedöma 

                                                      
1 Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar, SFS 1998:905 
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miljökonsekvenserna av den aktuella avfallsplanen och att redovisa dessa bedömningar i form 

av en miljökonsekvensbeskrivning. 

3 MILJÖBEDÖMNING 

3.1 Syfte 

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att identifiera, beskriva och bedöma de 

konsekvenser för miljön, människors hälsa och hushållningen med naturresurser som den 

föreslagna avfallsplanen kan medföra. 

3.2 Samråd 

Samråd avseende miljökonsekvensbeskrivningen har utförts som en del av samråden för 

avfallsplanen. En beskrivning av dessa samråd redovisas i bilaga 6 Samrådsredogörelse till 

Avfallsplan 2018-2023. 

3.3 Avfallsplan 2018-2023 

Avfallsplan 2018-2023 är ett dokument med syfte att förbättra miljösituationen och hushåll-

ningen med naturresurser i kommunen och även att lyfta in avfallsfrågorna i byggandet av ett 

hållbart samhälle. Planen avser i första hand det avfall som kommunen har huvudansvar för och 

syftar till att minska mängden avfall som uppkommer och till att öka återanvändningen och 

återvinningen.  

Förutsättningarna för kommunens avfallsverksamhet, såsom lagar, nationella och regionala 

avfallsplaner samt nationellt avfallsförebyggande program, framgår av avsnitt 2 och 3 i 

Avfallsplan 2018-2023. Planen innehåller även en beskrivning av de förhållanden som råder 

inom kommunen (avsnitt 5,6 och 7). Den innehåller även en beskrivning rörande det avfall 

kommunen inte ansvarar för, d v s verk-samhetsavfall och avfall som omfattas av 

producentansvar) samt en utvärdering av den tidigare avfallsplanen från 2002. 

Åtgärder och mål har formulerats utifrån avfallshierarkin (§ 10 SFS 1998:808), som anger hur 

avfallshanteringen ska prioriteras, och utifrån de fokusområden som valts ut i den regionala 

avfallsplanen för kommunerna i Sjuhärad. Fokusområdena är ”Det ska vara lätt att göra rätt”, 

”Ökad återanvändning”, ”Ökad återvinning”, ”Energiutvinning” och ”Deponi”. Åtgärderna och 

målen återfinns i avfallsplanens avsnitt 4.  

För att öka resurshushållningen har regeringen, inom ramen för miljömålssystemet, fastställt bl 

a ett etappmål avseende matavfall: 

 

Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av 

matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas 

biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet 

behandlas så att även energi tas tillvara. 
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Insamlingen och behandlingen av matavfall är därmed ett område som prioriteras högt. 

Avfallsplanen föreslår därför att ett nytt insamlingssystem, där matavfall samlas in separat, 

behöver införas. 

3.4 Alternativ 

Inom ramen för arbetet med avfallsplanen har två alternativa system för insamling av avfall 

studerats. Alternativ A innebär att brännbart kärlavfall och matavfall samlas in i separata kärl. I 

alternativ B har ett system med två kärl med fyra fack vardera för insamling av brännbart 

kärlavfall, matavfall och förpackningar studerats. Se även bilaga 3 PM Insamling av matavfall 

till Avfallsplan 2018-2023. Enligt miljöbalkens regler ska en MKB även beskriva de konsekvenser 

som bedöms uppkomma om den föreslagna avfallsplanen inte genomförs, det s k 0-alternativet. 

En alternativ avfallsplan med helt annan inriktning än den föreslagna, bedöms inte vara relevant 

utifrån de aktuella förutsättningarna och de mål som ska uppnås.  

3.4.1 Bakgrund 
Plockanalyser på avfall från tre tätorter i kommunen utfördes under 2014 och 2015. Analyserna 

gjordes på kärlavfall (d v s brännbart avfall) bland abonnenter som anmält att de hem-

komposterar sitt matavfall. Det visade sig att drygt ¼ (cirka 28 %) av kärlavfallet bestod av 

matavfall och att ¼ bestod av förpackningar. Matavfallet hamnar i det brännbara avfallet, liksom 

även en stor del av förpackningarna. Detta visar att nuvarande system med hemkompostering 

av matavfall inte fungerar.  

När matavfall förbränns krävs en tillförsel av energi för att det ska brinna, vid rötning kan 

energi istället utvinnas. Vid rötning och kompostering kan näringsämnena i matavfallet tas 

tillvara, vilket inte går när matavfallet förbränns. Kommunens kostnader för att förbränna avfall 

ökar också, då avfall som enligt miljöbalkens avfallshierarki ska behandlas på annat sätt skickas 

till förbränning. 

Ur klimatsynpunkt är det klart fördelaktigare att röta matavfallet i en biogas-anläggning än att 

kompostera detta hemma, även i de fall då hemkomposteringen fungerar bra. De ökade 

transporterna motverkas av att biogas produceras och av att mer material samlas in och 

återvinns. 

Tranemo kommun vill därför, mot bakgrund av utförda plockanalyser och för att bidra till att 

etappmålet uppfylls, införa insamling av matavfall för behandling genom rötning 

(biogasproduktion). 

Mer bakgrundsinformation beträffande utförda plockanalyser och insamlingen av matavfall 

finns i Avfallsplan 2018-2023 i avsnitt 7.2 och i bilaga 3 PM Insamling av matavfall. 

3.4.2 Alternativ A – Separat kärl för matavfall 
Alternativ A innebär upprättande av ett separat kärl för matavfall som innebär att brännbart 

kärlavfall och matavfall samlas in i separata kärl vid fastigheten och att avfall i form av 

förpackningar, som idag, samlas in vid Förpackningsinsamlingens (FI) återvinningsstationer. 

Systemet är idag det vanligaste i Sverige för insamling av hushållens matavfall. 
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För Tranemos del innebär alternativet att det befintliga gröna kärlet för brännbart restavfall (190 

liter) behålls och ett nytt brunt kärl för matavfall (vanligen 140 liter) införs. Matavfallet kommer 

att samlas in i papperspåsar. Hämtning av matavfall kommer att ske varannan vecka och av 

brännbart restavfall var 4:e vecka. 

Både bilar med två fack, där båda fraktionerna hämtas samtidigt, och befintliga en-facksbilar, 

vilket kräver två separata turer, kan användas för att hämta avfallet. Troligen kommer både det 

brännbara avfallet och matavfallet att skickas till Borås för behandling. Det brännbara avfallet 

förbränns och matavfallet rötas, vilket producerar biogas. Om båda avfallsslagen skickas till 

Borås, bedöms att ingen omlastningsstation behöver byggas. En sådan behövs annars ofta, 

beroende på var behandlingsanläggningarna finns. 

3.4.3 Alternativ B – Fyrfackssystem (FNI) 
Insamling av avfall med ett fyrfackssystem (FNI = Fastighetsnära insamling) innebär att avfallet 

sorteras i åtta fraktioner (förpackningar, tidningar, matavfall och brännbart avfall) i två kärl med 

vardera fyra fack. För detta krävs att befintligt kärl byts ut mot två nya kärl på 370 liter vardera.  

Hämtning sker normalt vid fastighetsgränsen. Detta system passar bäst för villa-hushåll. Vid 

flerbostadshus och verksamheter behövs separata kärl för insamling av olika slags avfall. 

Vanligen hämtas ett kärl (med matavfall) varannan vecka och det andra kärlet var fjärde vecka. 

För att hämta avfallet krävs bilar med fyra fack, som är längre och tyngre än en- och tvåfacks-

bilarna. Det tar också längre tid att tömma ett kärl i detta alternativ än i alternativ A. Då flera 

fraktioner samlas in med samma bil måste avfallet lastas om innan det transporteras vidare, 

vilket kräver tillgång till en omlastningsstation. Liksom i alternativ A är det troligt att brännbart 

avfall och matavfall kan komma att transporteras till Borås för förbränning respektive rötning. 

Förpackningsavfallet transporteras vidare olika anläggningar för återvinning. 

Alternativ B innebär att antalet ÅVS inom kommunen kan minskas. Enligt gällande lagar måste 

dock kommunen utöver insamling enligt alternativ B även erbjuda ett system med insamling i 

två kärl. Detta för att hushållen ska ha möjlighet att i stället lämna förpackningar och tidningar 

på en ÅVS. 

3.4.4 Alternativ 0 (Nollalternativ) 
Det s k nollalternativet är ett jämförelsealternativ som beskriver vad som kan hända om den 

föreslagna avfallsplanen inte genomförs. Alternativet innebär i detta fall att nuvarande avfalls-

plan fortsätter att gälla och att avfallshanteringen även i fortsättningen bedrivs på samma sätt 

som idag. 

I dag hämtas hushållens brännbara kärlavfall vid fastigheten. Matavfall ska i första hand 

hemkomposteras och separat insamling av matavfall tillhandahålls endast för t ex skolor, 

förskolor, ålderdomshem, flerfamiljshus samt restauranger Förpackningsavfall samlas in vid 

FTIs återvinningsstationer. 

Då den nuvarande avfallsplanen antogs 2002, bedöms den idag vara inaktuell, då den är 

föråldrad mot dagens regler och krav. Även kraven på och målsättningarna för att skapa en 

hållbarare avfallshantering har. Åtgärderna i den äldre planen är också till största delen 
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genomförda. Nollalternativet är därför inte något realistiskt alternativ till den aktuella 

avfallsplanen. 

4 MILJÖKONSEKVENSER 

Avfall belastar miljön bl a genom förbrukning av råvaror och energi, transporter och spridning 

av farliga ämnen och det krävs stora resurser för att hantera denna belastning. Vår livsstil 

medför en ständig ökning av mängden avfall per person och samtidigt ökar befolkningen. För 

att skapa en mer hållbar utveckling måste vi konsumera mindre och klokare, investera i kvalitet, 

använda det vi köper längre, reparera istället för att slänga och skapa system som innebär att 

avfallshierarkin kan tillämpas. Avfallshierarkin är en prioriteringsordning som innebär att i 

första hand förebygga att avfall uppkommer, i andra hand ska det återanvändas, i tredje hand 

materialåtervinnas, i fjärde hand ska energi utvinnas ur avfallet och i sista hand får det 

deponeras (se t ex avsnitt 2.1 i Avfallsplan 2018-2023). 

4.1 Konsekvenser – Insamlingssystem 

I princip gäller att ju högre utsortering och återvinning av insamlat avfall, desto mer minskas 

utsläppen av klimatpåverkande gaser. Detta gäller även för kvaliteten på det insamlade avfallet, 

ju bättre kvalitet, desto lägre utsläpp. Utöver den vinst som fås vad gäller klimatpåverkan, 

medför en hög utsortering och återvinning av förpackningar och tidningar samt produktion av 

biogas att förbrukningen av råvaror, som råolja, virke och metaller, minskas. Därmed minskas 

även den negativa påverkan som råvaruutvinningen medför på omgivande vatten och mark. 

En utförligare jämförelse mellan insamlingssystemen (alternativ A och B) återfinns i avsnittet 

Miljö i bilaga 3 PM Insamling av matavfall tillhörande Avfallsplan 2018-2023.  

Mer bakgrundsinformation beträffande utförda plockanalyser och insamlingen av matavfall 

finns i Avfallsplan 2018-2023 i avsnitt 7.2 och i bilaga 3 PM Insamling av matavfall. 

4.1.1 Alternativ A – Separat kärl för matavfall 
Positiv påverkan: 

• Ökad utsortering och bättre kvalitet på utsorterat innebär en minskad råvaru- och 

energiförbrukning och minskade utsläpp av växthusgaser. 

• Biogasproduktion av matavfall leder till lägre utsläpp av växthusgaser, då biogasen ersätter 

fossila bränslen. 

• Användning av rötrest i jordbruk kan ersätta konstgödsel, vilket innebär att kretsloppet kan 

slutas.  

• Utsläppen av växthusgaser (däribland metan, som är en kraftig växthusgas) från 

matavfallskomposter kommer att minska. 

• Informationskampanjer i samband med att insamling av matavfall införs bedöms även leda 

till ökad kunskap och medvetenhet kring avfall ur ett miljöperspektiv. Detta kan i sin tur 

medföra att mer farligt avfall och återvinningsbart avfall samlas in. 

• Medverkar till att de nationella, regionala och lokala miljömålen avseende insamling av 

matavfall och ökad återvinning uppfylls. 
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Negativ påverkan: 

• Mindre utsortering av förpackningar mm än i alternativ B (fyrfackssystemet)  med lägre 

miljövinster som följd. 

• Ökade transporter 

Trots att alternativ A medför ökar ökade transporter jämfört med dagens system, fås tydliga 

miljövinster genom ökad utsortering och produktion av biogas. 

4.1.2 Alternativ B – Fyrfackssystem (FNI) 
Positiv påverkan: 

• Biogasproduktion av matavfall leder till lägre utsläpp av växthusgaser, då biogas ersätter 

fossila bränslen. 

• Användning av rötrest i jordbruk kan ersätta konstgödsel, vilket innebär att kretsloppet kan 

slutas. 

• Utsläppen av metan, som är en kraftig växthusgas, från matavfallskomposter kommer att 

minska. 

• Högre utsortering av förpackningar och tidningar samt bättre renhet på insamlat avfall fås 

jämfört med insamling via ÅVS (som i alternativen A och 0), vilket ger bättre 

resurshushållning och minskade utsläpp av växthusgaser. 

• Informationskampanjer i samband med att insamling av matavfall inför bedöms även leda 

till ökad kunskap, som i sin tur medför att mer farligt avfall och återvinningsbart avfall 

samlas in.  

• Medverkar till att de nationella, regionala och lokala miljömålen avseende insamling av 

matavfall och ökad återvinning uppfylls. 

Negativ påverkan 

• Insamling av avfallet innebär mer transporter än alternativ A, då bilen måste tömmas redan 

när ett fack av fyra är fullt. 

• Detta medför också att det, ur ett miljö- och ekonomiskt hänseende, är svårt att optimera 

hämtningssträckorna. 

• En omlastningsstation kommer att troligen att krävas, vilket innebär att mark kan behöva 

tas i anspråk samt risk för lokal påverkan av buller, transporter och nedskräpning.  

De ökade transporterna medför en högre klimatpåverkan i alternativ B jämfört med övriga 

aktuella insamlingssystem, men denna motverkas av att biogas produceras och av att mer 

material samlas in och återvinns. 

4.1.3 Alternativ 0 
Positiv påverkan: 

• Lägst påverkan av trafik för insamling av mat- och brännbart restavfall, under förutsättning 

att hushållens transporter till återvinningsstationerna sker i samband med andra resor, t ex 

för inköp och till arbetet.  

Negativ påverkan: 

• Lägre och sämre utsortering än alternativ A och B, t.ex. kan hushållens farliga avfall 

komma att i samma utsträckning som hittills lämnas med övrigt hushållsavfall eller 
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hanteras på annat olämpligt sätt, t.ex. genom att kemikalier hälls ut i avloppsnätet. Andra 

exempel är fortsatt hög andel matavfall och förpackningar i det brännbara kärlet. Dessa 

avfallsslag skulle istället kunna rötas respektive materialåtervinnas. 

• Fortsatt hög risk för utsläpp av växthusgaser från komposter för matavfall. 

• Inga informationskampanjer, därmed ingen kunskapshöjning o s v 

• När det gäller ökad insamling av matavfall till biologisk behandling skulle ett nollalternativ 

inte bidra till uppfyllandet av de nationella och regionala miljömål, eftersom det gäller mål 

om såväl ökad biologisk behandling som begränsad klimatpåverkan, vilket kan ske genom 

ökad produktion av biogas.  

• Nollalternativet bedöms leda till att kommunen inte uppfyller sin del avseende de 

nationella, regionala och lokala miljömålen beträffande insamling av matavfall och ökad 

återvinning.  

• Mindre avfallsmängder för återanvändning eller återvinning innebär en sämre hushållning 

med resurser, vilket även medför att en större mängd avfall deponeras eller förbränns. 

Alternativ A och B ger alltså en klimatvinst jämfört med dagens system med insamling av 

brännbart avfall och hemkompostering. 

4.2 Konsekvenser – Fokusområden 

Bedömningen görs utifrån de mål för avfallshanteringen som formulerats i Avfalls-plan 2018-

2023. Dessa är sådana mål som renhållningsorganisationen ansett sig råda över och som man 

bedömer vara ekonomiskt och organisatoriskt realistiska för den aktuella tidsperioden. Målen 

har tagits fram utifrån avfalls-hierarkin och de nationella och regionala miljömålen samt de 

övergripande politiska resultatmål som är angivna för Tranemo kommun. 

4.2.1 Fokusområde 1: Det ska vara lätt att göra rätt 

Mål 1.1  Minst 90 procent av hushållen i Tranemo kommun ska vara nöjda med 

avfallshanteringen (enligt SKL:s modell eller egen tolkning via NKI eller annat som 

bedöms som likvärdig). 

Kommunens målsättning är att insamlingssystemen ska vara enkelt utformade och att 

information om sortering ska vara lättbegriplig och lättillgänglig vilket underlättar för 

kommunens invånare att göra rätt. De utvalda åtgärderna för detta mål omfattar därför i första 

hand kommunikations- och informationsinsatser rörande sortering och hantering av avfall. 

Avsikten är även att nuvarande insamling med Insamlingsbilen och Miljöbilen ska behållas och 

att utöka servicegraden vid ÅVC Returen. 

Detta mål bedöms leda till en positiv miljöpåverkan, då den önskade effekten av nöjdhet är att 

fler invånare väljer att sortera avfall och lämna det för återvinning och att fler invånare kan 

sortera avfallet rätt. Detta leder i sin tur till att t ex mer avfall kan återvinnas och att mer farligt 

avfall omhändertas på ett korrekt sätt. 

Målet ”Det ska vara rätt att göra rätt” bedöms leda till en positiv miljöpåverkan, då den önskade 

effekten av nöjdhet är att fler invånare väljer att sortera och lämna avfall för återvinning och att 

fler invånare kan sortera avfallet rätt. Detta leder i sin tur till att t ex mer avfall kan återvinnas 

och att mer farligt avfall omhändertas på ett korrekt sätt. 
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4.2.2 Fokusområde 2: Minska avfallsmängderna 

Mål 2.1 Mängden hushållsavfall per invånare ska vara oförändrad eller minska under åren 

2018-2023. 

Mål 2.2 Kommunen ska verka för att minskad uppkomst av matavfall. 

Avfallsmängderna har under många år fortsatt att öka både i Sverige och inom övriga EU. Att 

mängden hushållsavfall per invånare ska vara oförändrat kan tyckas vara en låg ambitionsnivå. 

Syftet är dock att bryta det nära sambandet mellan ökade avfallsmängder och ekonomisk 

tillväxt. Jämfört med en fortsatt ökning av avfallsmängderna är målet om en oförändrad mängd 

avfall per invånare ett mål med positiv miljöpåverkan, även om ambitionen också är att minska 

avfallsmängderna de kommande fem åren. 

Åtgärderna inom detta fokusområde innefattar bl a utbildnings- och informationsinsatser till 

lärare, elever samt allmänna informationsinsatser enligt fokusområde 1. Genom utbildning av 

personal vid skol- och storkök och genom att fortsätta arbeta för minskade serveringskantiner 

vill kommunen arbeta för att minska matsvinnet.  

Genom att minska uppkomsten av avfall, minskar även behovet av värdefulla resurser i form av 

material och energi. Minskade avfallsmängder leder också till minskade utsläpp från råvaru-

uttag och produktion samt från transporter och från avfallshantering, vilket även medför en 

minskning av utsläppen av klimatpåverkande gaser. 

Produktionen av mat kräver stora resurser i form av t ex vatten, elektricitet, drivmedel och areal.  

Då mat slängs i onödan innebär det att också att de resurser som använts för att ta fram maten 

och transportera den till konsumenten har förbrukats i onödan. Att minska matsvinnet i 

kommunala verksamheter ses som ett mål med tydlig positiv miljöpåverkan. 

4.2.3 Fokusområde 3: Ökad återanvändning 

Mål 3.1 Mängden hushållsavfall som återanvänds ska öka. 

Mål 3.2 Minst 40 procent av invånarna över 18 år ska i enkät ange att de minst 5 gånger om 

året handlar med begagnade varor. 

De mål och åtgärder som anges för fokusområdet syftar främst till att öka invånarnas 

medvetenhet kring kretsloppstänkande och återanvändning, dels genom att förbättra och 

utveckla mottagandet vid ÅVC, dels genom att synliggöra Returhuset och second-hand-

verksamheter. Man vill även på ett mer systematiskt sätt öka återanvändningen av möbler och 

övrig inredning inom kommunens egen verksamhet. 

Dessa mål och åtgärder ligger även väl i linje med Fokusområde 2 Minska avfallsmängderna. 

Genom att öka återanvändningen minskar behovet av att använda nya resurser och energi för 

att producera nya varor (se även Fokusområde 2 ovan), vilket medför en positiv miljöpåverkan. 
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4.2.4 Fokusområde 4: Ökad återvinning 

Mål 4.1 Nedskräpningen i kommunen ska minska. 

Mål 4.2: Källsorteringen inom kommunens egna verksamheter ska öka. 

Mål 4.3 Till 2020 ska plockanalyser visa att allt farligt avfall samlas in och att det 

omhändertas av godkända anläggningar och transportörer. 

Mål 4.4 Andelen förpackningar i restavfallet ska minska med 50 % jämfört med 2015.  

Mål 4.5 Minst 60 % av avfallet från hushåll och motsvarande avfall från verksamheter 

förbereds för återanvändning eller materialåtervinns. 

Mål 4.6 Minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut 

och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 % av matavfallet 

behandlas så att även energi tas tillvara. 

De mål som valts ut avseende återvinning och insamling av matavfall överensstämmer med 

motsvarande nationella mål. För att uppnå dessa mål avser man att inför ett nytt insamlings-

system där hushållens matavfall samlas in. Ett flertal informationsinsatser planeras i samband 

med detta. Efter att det nya insamlingssystemet införts, avser man att följa upp detta genom att 

utföra plockanalyser av kärl-och säckavfall. 

Avsikten är även att löpande informera om bl a avfallssortering, farligt avfall och Miljöbilen (se 

även Fokusområde 1). Servicenivån med Miljöbilen och ÅVC Returen ska behållas. För att 

förbättra sorteringen kommer krav att ställas på att avfallssäckar som lämnas på ÅVCn ska vara 

genomskinliga. Man avser också att införa insamling av textil på ÅVC Returen. 

I syfte att minska nedskräpningen föreslås riktad information till och aktiviteter för barn och 

ungdomar. Även behovet av förbättrade rutiner inom kommunens förvaltningar lyfts fram. 

Tekniska sektionen vill även arbeta för att det ska utföras tillsyn hos abonnenter som anmält 

kompostering av matavfall eller eget omhändertagande slam/latrin. 

Då avfall behandlas genom rötning utvinns energi i form av biogas som kan användas för 

elproduktion, fjärrvärme eller som drivmedel. Rötresten är ett jordförbättringsmedel med högt 

näringsvärde. Biologisk behandling av organiskt avfall bidrar till en bättre hushållning av 

naturresurser, då fossila bränslen och konstgjorda jordförbättringsmedel inte behöver användas 

i samma utsträckning. Om fossila bränslen kan ersättas med biogas bidrar detta till att minska 

koldioxid-utsläppen med fossilt ursprung, vilket har en positiv verkan på miljömålen. Dåligt 

kvalitét på det utsorterade matavfallet kan medföra att miljöstörande ämnen hamnar i rötresten 

och kan därmed ge negativ påverkan på miljön. 

Materialåtervinning innebär att utsorterat material bearbetas och används som råvara vid 

nyproduktion. En ökad materialåtervinning leder till ett minskat utnyttjande av naturresurser 

då behovet av jungfruligt material minskar som således ger miljövinster i hela produktion-

kedjan – från tillverkning till användning Då tillverkning av textil är särskilt resurskrävande, bl 

a krävs stora mängder vatten, bedöms det vara särskilt positivt att kommunen avser att samla in 

textil vid ÅVCn för återvinning. 

Ökade transporter kan förväntas till följd av ökad källsortering. När en större andel avfall ska 

transporteras separat ökar det totala transportarbetet. Detta ökar utsläppen av växthusgaser och 

partiklar till luften. risken för negativ miljöpåverkan kan minskas genom samordning och 
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optimering av avfallstransporterna. Ökad återvinning ger också en ökad risk för nedskräpning 

vid återvinningsstationerna. 

Att arbeta mot målen för fokusområdet Ökad återvinning kommer att leda till både positiv och 

negativ påverkan på miljön. Den positiva miljöpåverkan av de aktuella målen och åtgärderna 

bedöms dock vara betydligt större än den negativa påverkan som kan uppstå. 

4.2.5 Fokusområde 5: Energiutvinning 

Mål 5.1 Senast 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök 

och butiker sorteras ut så att växtnäringen tas tillvara, där minst 40 procent 

behandlas så att även energi tas tillvara. 

Mål 5.2 Senast 2020 ska allt fettavskiljningsslam skickas direkt till rötningsanläggning. 

Kommunen avser att nå målen inom fokusområde Energiutvinning genom insamling av 

matavfall från hushåll och verksamheter samt genom att avtala med de entreprenörer som 

hämtar slam och avskiljt fett om att transportera materialet till en rötningsanläggning för 

biologisk behandling. Man avser även att utreda om krav på användande av kretsloppsanpassat 

bränsle används, kan ställas i samband med upphandling av entreprenader. 

Detta mål bedöms leda till en tydlig positiv miljöpåverkan. Att ta till vara på matavfall, 

inklusive fett, för återvinning av näringsämnen och energi i form av biogas skulle innebära att 

avfallet kommer till nytta inom regionen. På lokal nivå innebär det att komposteringen kommer 

att minska, vilket troligen leder till att minskade utsläpp av växthusgaser. I dagsläget är det ca 

80 procent av hushållen som uppger att de har kompost, men det är oklart hur mycket matavfall 

som faktiskt komposteras. Plockanalyser som genomförts under 2014 visar att stor del av 

matavfallet från dessa hushåll går till förbränning istället för att komposteras. 

Insamling av matavfall med produktion till biogas och biogödsel kommer sannolikt att leda till 

att transporterna ökar. Miljönyttan av material- och energiåtervinningen bedöms dock vara klart 

större än den negativa påverkan de ökade transporterna medför. 

Sedan tidigare skickas det brännbara restavfallet till förbränning, vilket ger energi främst som 

fjärrvärme. Därmed kan användningen av fossila bränslen minskas. 

4.2.6 Fokusområde 6: Deponi 

Mål 6.1 Alla nedlagda deponier inom kommunen ska vara inventerade och riskklassade 

enligt MIFO-metodiken (metodiken (Metod för inventering av förorenad mark). 

Mål 6.2 Kommunen ska ha god kontroll över de nedlagda deponierna Gudarp och Änglarp, 

så att den negativa påverkan på miljön på lång sikt från dessa minimeras/är liten. 

Deponier innebär ofta en ökad risk för negativ påverkan på människors hälsa och på den 

omgivande miljön genom utlakning och spridning av miljöfarliga ämnen. Det är därför av vikt 

att sköta och kontrollera de relativt nyligen avslutade deponierna Gudarp och Änglarp, vilket 

beaktats i de åtgärder som föreslås för att nå fokusområdets mål. 

Äldre nedlagda deponier är ofta dåligt dokumenterade, bl a kan det vara oklart hur stora 

deponierna är och vilka avfallsslag som deponerats. De föreslagna åtgärderna syftar till att ge 

kommunen ett underlag för att kunna bedöma behovet av eventuella åtgärder och för att 

undvika olämplig placering av byggnader och verksamheter. 
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4.2.7 Övriga mål 

Mål 6.1  Alla som ska lämna hushållsavfall till kommunens insamlingssystem ska ha ett 

lämpligt renhållningsabonnemang. 

Avsikten är att kommunen ska genomföra en inventering av vilka fastigheter som har ett 

renhållningsabonnemang. Detta bedöms kunna leda till en positiv miljöpåverkan, då det av 

hälso- och miljömässiga skäl är av stor vikt att avfall hanteras och behandlas på ett lämpligt och 

betryggande sätt. 

4.2.8 Alternativ 0 
Detta alternativ betyder att den gamla och numera inaktuella avfallsplanen fortfarande skulle 

vara styrande. Att inte genomföra avfallsplanen för Tranemo kommun 2018-2023 bedöms bland 

annat kunna innebära följande: 

• De nationella målen om minskade avfallsmängder och ökad återvinning kan inte uppnås i 

kommunen. 

• Nollalternativet innebär en risk för att kommunens avfallsplanering inte kommer att göras 

på ett aktivt och systematiskt sätt. Detta kan i sin tur bidra till lagöverträdelser och 

eftersläpningar samt till att kommunen inte bidrar till att uppfylla de nationella och 

regionala miljömålen. 

• Lagstiftningen har, sedan föregående avfallsplan antogs, skärpts inom betydande delar av 

avfallsområdet. Alternativet kan därmed leda till risk för att nuvarande lagstiftning och 

praxis inte kan uppfyllas. 

• Nollalternativet bedöms innebära en negativ miljöpåverkan på de lokala målen och därmed 

även på uppfyllandet av de nationella miljökvalitetsmålen. 

• Mindre avfallsmängder för återanvändning eller återvinning innebär en sämre hushållning 

med resurser, vilket även innebär att en större mängd avfall deponeras eller förbränns. 

• Då de större informations- och utbildningsinsatser som planeras vid införandet av ett nytt 

insamlingssystem inte genomförs, är det risk för att kommunens invånare kommer att vara 

mindre miljömedvetna konsumenter och avfalls-lämnare. Detta kan medföra en negativ 

miljöpåverkan genom t ex ökande avfallsmängder samt oförändrad eller minskad 

återvinning. 

• Fortsatt hög risk för utsläpp av växthusgaser från komposter för matavfall. 

• Avfallets farlighet bedöms inte kunna minskas i samma omfattning, vilket innebär risk för 

att mindre mängder farligt avfall samlas in för ett miljöriktigt omhändertagande. Detta kan 

i sin tur leda till att farligt avfall sprids till miljön eller sorteras och behandlas på ett icke 

miljöriktigt sätt. 

Sammantaget görs bedömningen att kommunens avfallshantering inte kan bedrivas på ett lika 

hållbart sätt, med avseende på miljö- och hälsoaspekter, om nuvarande avfallsplan är fortsatt 

styrande jämfört med om den föreslagna avfallsplanen genomförs. 
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4.3 Konsekvenser - Miljökvalitetsmål och etappmål 

Avfallsområdet berörs i första hand av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö men även av 

miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan 

4.3.1 God bebyggd miljö 
Miljömålet lyder: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 

hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.  

I en precisering till miljömålet anges : ”Avfallshanteringen är effektiv för samhället och enkel att 

använda för konsumenterna. 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”. 

Konsekvenser 

Avfallsplan 2018-2023 bedöms ge kommunen en god grund för att arbeta med avfallsfrågorna 

på ett mer strukturerat sätt och med inriktning mot ökad hållbarhet. För att avfallshanteringen 

ska bli hållbar behöver mängden avfall minska och avfallet bli mindre farligt. De föreslagna 

målen syftar bl a till att minska uppkomsten av avfall, öka mängden avfall som återanvänds och 

återvinns samt att se till att allt farligt avfall samlas in i enlighet med avfallshierarkin i 

Miljöbalkens 15 kap. Avfallsplanen bedöms därför medverka till att miljömålet God bebyggd 

miljö kan komma att uppnås. 

4.3.2 Giftfri miljö 
Miljömålet lyder: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits 

av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på 

människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 

förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

Konsekvenser 

Genom att samla in och ta hand om det farliga avfallet på ett korrekt sätt kommer miljömålet 

Giftfri miljö att påverkas positivt. Även åtgärder för att kontrollera och minska 

föroreningsspridningen från deponier, både nedlagda och pågående inverkar positivt på detta 

miljömål. Indirekt påverkar dessa åtgärder även andra miljömål, som Skyddande ozonskikt och 

Grundvatten av god kvalitet. 

4.3.3 Begränsad klimatpåverkan 

Miljömålet lyder: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 

ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att 

människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett 

sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 

livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 

äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala 

målet kan uppnås 

Konsekvenser 

De produkter som vi konsumerar och som sedan blir avfall medför en klimat-påverkan vid t ex 

tillverkning och transport. Även insamling, transport och behandling av avfall, t ex förbränning, 

ger upphov till klimatpåverkande gaser. Åtgärder för att minska mängden avfall och antalet 

transporter, liksom ökad användning av t ex biogas, innebär en direkt positiv påverkan på 

miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Miljömålet påverkas även positivt genom att utsläppen 

av växthusgaser minskas då matavfall rötas i stället för att komposteras. 
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4.3.4 Etappmålen för resurshushållning 
Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 

Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, 

storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och 

minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. 

Konsekvenser 

Tekniska sektionen bedömer att detta etappmål har en hög prioritet och det har därför förts in 

som mål under både fokusområde 4 Ökad återvinning och fokusområde 5 Energiutvinning. 

Avfallsplanen föreslår därför att ett nytt insamlings-system, där matavfall samlas in separat, ska 

införas. Tekniska sektionen avser också att genomföra ett flertal informations- och 

kommunikations-insatser i samband med införandet av det nya insamlingssystemet. 

Avfallsplanen bedöms därmed medverka till att etappmålet avseende ökad hushållning i 

livsmedelskedjan kan nås. 

Ökad resurshushållning i byggsektorn 

Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat 

materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast 

år 2020. 

Konsekvenser 

Bygg- och rivningsavfall är s k verksamhetsavfall och det är byggnadsföretagen själva som 

ansvarar för att detta tas om hand, transporteras och behandlas på ett korrekt sätt. Kommunen 

bedöms endast i ringa omfattning kunna påverka hur detta avfall hanteras. Avfallsplanen 

föreslår dock att man ska arbeta för att utöka informationen som lämnas i samband med 

rivningslov om möjligheterna till återvinning. Planen bedöms därför i en mindre omfattning 

medverka till att etappmålet avseende ökad hushållning av resurser i byggsektorn uppfylls. 

4.3.5 Åtgärder för att minska risken för negativ miljöpåverkan  
Negativ miljöpåverkan till följd av genomförande av avfallsplanen är främst kopplat till ökade 

transporter av avfall. Vid planering och utveckling av insamlingen för återvinning av avfall bör 

planering och lokalisering ta hänsyn till transporter av avfall. Samordning och optimering av 

avfallstransporterna, genom att mängden transporter reduceras och därmed lägre utsläpp av 

växthusgaser, minskas risken för negativ miljöpåverkan. Den negativa miljöpåverkan som 

ökningen av transporter medför kan även mot verkas genom att krav ställs på användning av 

förnybara bränslen vid upphandling av entreprenader för avfallsinsamling. 

Klimatvinsten för tvåkärlssystemet kan ökas genom att utsorteringen förbättras, så att mer 

förpackningar och tidningar samlas in. Avgörande för att detta ska lyckas är information och 

engagemang vid införandet av ett nytt insamlingssystem. 

4.4 Samlad bedömning 

De mål och åtgärder som föreslås i avfallsplanen bedöms sammantaget medverka till att 

samtliga berörda nationella, regional och lokala miljömål kan uppfyllas. För samtliga berörda 

miljömål bedöms de positiva effekterna av avfallsplanens mål och åtgärder överväga de 

negativa effekter som avfallshanteringen medför.  

Efter granskning av avfallsplanens mål och åtgärder kan det fastställas att effekterna av 

genomförandet av planen är i huvudsak positiva jämfört med nollalternativet. Avfallsplanen 

bedöms medverka till en ökad hållbarhet vad gäller avfallshanteringen i kommun.  

Det är troligt att insamling av avfall enligt Alternativ B (s k fyrfackssystem) skulle kunna leda till 

en högre servicegrad och något högre hållbarhet. Stor osäkerhet råder idag dock kring vem som 

i framtiden ska ha ansvaret för insamling av avfall, vilka ersättningsregler som ska gälla och 

vilka lagar och regler som kan förväntas. Avfallsplan 2018-2023 bedöms utifrån detta ha en hög, 

men rimlig, ambitionsnivå sett utifrån Tranemo kommuns förutsättningar. 
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BILAGA 6 – SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 
I miljöbalkens 15 kapitel 42 § ställs det krav på att kommunen innan en ny renhåll-

ningsordning, d v s avfallsplan och renhållningsföreskrifter, antas ska samråda med de 

fastighetsägare som fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt 

intresse av denna. Samrådet ska, enligt samma paragraf, genomföras på ett lämpligt 

sätt och i skälig omfattning. Förslaget till ny renhållningsordning ska även ställas ut för 

granskning under minst fyra veckor. 

Enligt den förordning som styr innehållet i en avfallsplan (NFS 2017:2 §16) ska avfalls-

planen innehålla en beskrivning av hur samråd angående den föreslagna renhållnings-

ordningen har genomförts, och vilka aktörer som har deltagit i samråd. 

Syftet med det genomförda samrådet har varit att informera politiker, myndigheter, 

verksamhetsutövare och allmänhet om den föreslagna renhållningsordningen. Det har 

även varit att inhämta information och synpunkter från berörda. Denna samrådsredo-

görelse är en bilaga till föreslagen avfallsplan och syftar till att beskriva hur samrådet 

har genomförts och redovisar även i bilagor inkomna synpunkter.  

2 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 
Samrådet har genomförts i olika steg: 

 Möten med samrådsgrupp bestående av representanter från Miljöenheten och 

kommunens miljöstrateg. 

 Internt skriftligt samråd med fullmäktiges partier och kommunala förvaltning-

ar. 

 Presentation av föreslagen renhållningsordning för fullmäktiges politiker 

 Utställning och remissförfarande 

 Information i media 

Genomförandet redovisas mer detaljerat under respektive rubrik nedan. 

2.1 SAMRÅDSGRUPP 

Arbetet med att ta fram avfallsplanen har genomförts under perioden januari 2016 - 

augusti 2017 av en arbetsgrupp i vilken följande personer har medverkat:  

Pär Norgren tf. enhetschef Byggenheten & Miljöenheten, Ulricehamns & 

Tranemo kommun 

Tomas Tranefors Miljöstrateg, Tranemo kommun 

Robert Karlsson Miljöhandläggare slam/enskilda avlopp, Ulricehamns & Tra-

nemo kommun 

Amanda Green Miljöhandläggare avfall, Ulricehamns & Tranemo kommun 

Gruppen har träffats vid tre tillfällen. Protokoll från möten med samrådsgruppen re-

dovisas i bilaga 1. Förslaget till nya renhållningsföreskrifter har stämts av kontinuerligt 

med Miljöenheten. 

2.2 INRIKTNINGSBESLUT 2016-11-08 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2016 redovisade Tekniska sektion-

ens chef och tf enhetschef renhållning de alternativa hämtningssystem som bedömts 
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kunna vara aktuella för Tranemo kommun. Kommunfullmäktige tog efter detta ett in-

riktningsbeslut om att fr o m 2018 ska som grundabonnemang matavfall samlas in se-

parat i 140 liters kärl. Alternativa abonnemangsformer avseende brännbart avfall ska 

även kunna erbjudas efter samråd med tillsynsmyndigheten. Inriktningsbeslutet bifo-

gas i bilaga 2. 

2.3 INTERNT SAMRÅD 

Ett internt skriftligt samråd genomfördes under perioden april-maj 2017 med fullmäk-

tiges partier och de kommunala förvaltningarna. Den föreslagna renhållningsordning-

en, d v s avfallsplanen och renhållningsföreskrifterna, skickades ut enligt sändlista i 

bilaga 3. 

Skriftliga yttranden inkom från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Miljöenheten. 

Dessa besvarades skriftligt. Yttrandena tillsammans och renhållningsenhetens svar på 

synpunkterna redovisas i bilaga 4-10. Synpunkterna ledde till vissa justeringar i av-

fallsplanen samt förtydliganden i planens avsnitt 2.7.1, 3.1.1-2 och 4. Miljöenhetens 

synpunkter medförde även förtydliganden och justeringar i renhållningsföreskrifterna. 

Centerpartiet och Moderaterna föreslog via e-post att en presentation av och fråge-

stund kring avfallsplanen och renhållningsordningen skulle hållas för samtliga parti-

grupper. 

2.4 FÖRESKRIFT OM INNEHÅLL I AVFALLSPLAN 

Under perioden då det interna samrådet genomfördes kom en ny föreskrift om inne-

hållet i en avfallsplan ut från Naturvårdsverket. Föreskriften (NFS 2017:2) ledde till att 

avsnitt 1.3 i avfallsplanen justerades och till att planen kompletterades med avsnitt 2.6 

Kommunala styrmedel. 

2.5 PRESENTATION AV FÖRESLAGEN 
RENHÅLLNINGSFÖRORDNING 

Den föreslagna renhållningsordningen (samrådsversion) presenterades vid ett inform-

ationsmöte den 13 juni 2017 för intresserade från kommunens partigrupper. Vid pre-

sentationen redovisades en sammanfattning av avfallsplanen och renhållningsföre-

skrifterna och de förutsättningar som ligger till grund för dessa. Det fanns även möj-

lighet att ställa frågor. Informationsmötet besöktes av cirka 25-30 ledamöter. 

Medverkande vid presentationen var Annette Nilsson och Cathrine Persson, Tekniska 

sektionen, samt Lena-Karin Krona, WSP Environmental. 

2.6 REMISS 

Kommunen ska göra förslaget till renhållningsordning tillgänglig för de som kan vara 

berörda inom kommunen, såsom allmänhet, verksamheter och organisationer, och för 

länsstyrelsen. Detta har genomförts genom att förslaget har skickat ut på remiss och 

genom utställning. Beslut om att skicka ut en remissversion av renhållningsordningen 

togs av kommunens allmänna utskott 2017-09-07 och av kommunstyrelsen 2017-09-25. 

Remiss och utställning av renhållningsordningen genomfördes under perioden 2017-

10-07 till 2017-11-06. Ett informationsblad (bilaga 14) om den föreslagna renhållnings-

ordningen skickades ut tillsammans med remissversionen av renhållningsordningen 
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Figur 2: Utställning på återvinningscentralen Figur 1:Utställning på Tranemo bibliotek 

till förvaltningar, företag, föreningar och myndigheter som kan antas ha intresse i och 

synpunkter på avfallsplanen och föreskrifterna enligt sändlista i bilaga 15.  

Renhållningsordningen (remissversion) ställdes under samma period även ut i kom-

munhuset, på biblioteket i Tranemo och på ÅVC Returen. Avfallsplanen och renhåll-

ningsföreskrifterna var under utställningstiden även tillgängliga på kommunens hem-

sida. 

Annonsering om renhållningsordningens utställande skedde under vecka 40 i Sven-

ljunga-Tranemo Tidning. Information om utställning av renhållningsordningen fanns 

även på kommunens facebook-sida och hemsida, se annonser och informationsblad i 

bilaga 11-13.  

Representanter från Renhållningsenheten fanns även på plats på ÅVC Returen den 7 

oktober för att informera om och diskutera den nya renhållningsordningen och plane-

rad matavfallsinsamling med besökarna (Figur 1). Den 17 oktober informerade Ren-

hållningsenheten om matavfallsinsamlingen och renhållningsordningen på Tranemo 

bibliotek (Figur 2).  

 

2.6.1 Inkomna yttranden - remiss 
Avsnittet ger en sammanfattning av inkomna yttrande, för fullständiga yttranden se 

bilaga 16-21. 

2.6.1.1 Miljöenheten 

Gällande avfallsplan med bilagor 

- Anser att det bör förtydligas vad som är mål/delmål respektive åtgärder under 

avsnitt 4.4 

- Anser att formulering under fokusområde 6 bör ändras från metodik för invente-

ring av förorenad mark till metodik för inventering av förorenade områden 

- Ger förslag på tillägg till mål 6.1 

Gällande renhållningsföreskrifter med bilagor 

- Anser att lydelse i § 9 i renhållningsföreskrift bör ändras tillbaka till ursprung-

lig formulering 

- Föreslår att ordet inte tas bort från § 14 på grund av dubbel negation 
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- Föreslår justering av bestämmelserna i § 33 angående kompostering av slam, 

urin och latrin på egen fastighet 

- Föreslår att namnet miljöenheten används för hänvisning i bilagor  

- Föreslår revideringar av bilaga 1 angående hur döda djur skall hanteras 

- Ger förslag på sammanslagning av punkt 5 och 6 angående avfall från små av-

loppsanläggningar bilaga 2 samt revidering av punkt 6 

(Bilaga 16) 

2.6.1.2 Länsstyrelsen 

- Anser att det bör finnas en tydlig prioritering av mål och åtgärder i de fall som 

inte samtliga åtgärder skall genomföras 

- Ger synpunkter på kopplingen mellan fysisk planering och avfallsplanering 

(Bilaga 17) 

2.7.1.3 VA-enheten 

- Anser att frekvens för tömning av fettavskiljning bör ändras från 1 till 2 gånger 

per år 

- Har synpunkter på bilaga 4 i avsnitt avfall från behandling av kommunalt avlopps-

vatten       (Bilaga 18) 

2.6.1.4 Svenljunga kommun 

Ger inga förslag på revideringar utan yttrar sig endast positivt om remissversionen 

samt berömmer särskilt avfallsplanens förslag till mål och aktiviteter inom målområdet 

”ökad återanvändning” (Bilaga 19) 

2.6.1.5 Inkomna yttranden från utställning (1) 

I inkomna yttranden från utställning anses ”tippen” borde byggts utmed väg 27: an 

mellan Tranemo och Limmared istället för nuvarande placering samt att en återvin-

ningstation bör finnas vid Willys. (Bilaga 20) 

2.6.1.6 Inkomna yttranden från utställning (2) 

I inkomna yttranden från utställning anses att boende på landsbygden skall kunna få 

dispens från ett matavfallskärl på grund av egen kompost. (Bilaga 21). Renhållnings-

enhetens svar framgår av bilaga 22. 

2.6.2 Ändringar – remiss 
Tabellerna i avsnitten 4.4.1-4.6.1 har förtydligats utifrån Miljöenhetens synpunkter. 

Dessa har även medfört justeringar i föreskrifterna 9, 14, 24 och 33 §§ samt i bilaga 1 

avseende Döda djur och i bilaga 2 avseende tömning av avloppsanläggningar. 

Länsstyrelsens synpunkter beträffande fysisk planering har lett till att avfallsplanen 

kompletterats med 2.6.3 Fysisk planering. 

Bilaga 4 till avfallsplanen samt bilaga 2 till renhållningsföreskrifterna har justerats uti-

från VA-enhetens synpunkter ovan. 

Renhållningsföreskrifterna har även kompletterats med särskilda övergångsregler av-

seende införande av matavfallsinsamling och försöksområden 42-43§§. 
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3 INFORMATION I MEDIA 
Ett pressmeddelande om att ny renhållningsordning finns ute på remiss samt kortfat-

tad information om dess innehåll, skickades till Svenljunga Tranemo tidning, Borås 

tidning, Ulricehamns tidning, samt radio 7 2017-10-23 

En artikel rörande bl a planerad insamling av matavfall inom Tranemo kommun publi-

cerades 2016-11-27 i Borås tidning, se bilaga 23. I början av november hade även Ulri-

cehamns Tidning en artikel bl a om att Tranemo kommun ska börja samla in matavfall 

i en separat tunna hösten 2018 och att försök med detta börjar i Nittorp under novem-

ber 2017. I artikeln nämns även att en ny renhållningsordning är ute på remiss och att 

kommunens invånare har möjlighet att lämna synpunkter på denna. 

De affischer som använts i samband med utställningen framgår av bilaga 24. 

BILAGOR:   
1. Protokoll från möten med samrådsgruppen 
2. Inriktningsbeslut 

Internt samråd  
3. Sändlista 
4. Inkomna yttranden, miljöenheten 
5. Inkomna yttrande, socialdemokraterna 
6. Inkomna yttranden, miljöpartiet 
7. Svar på yttranden från socialdemokraterna 
8. Svar på yttranden från miljöpartiet 
9. Mail från centerpartiet 
10. Mail från moderaterna 

Remiss  
11. Annons om utställning 
12. Facebookannons om utställning 
13. Utdrag från hemsida 
14. Information om utställning 
15. Sändlista 
16. Inkomna yttranden, miljöenheten 
17. Inkomna yttranden, länsstyrelsen 
18. Inkomna yttrande, VA-enheten 
19. Inkomna yttranden, Svenljunga kommun 
20. Inkomna yttranden från utställning (1) 
21. Inkomna yttranden från utställning (2) 
22. Svar på yttranden från utställning (2) 

Information i media  
23. Artikel i Borås tidning 2016-11-27 
24. Affischer om avfallsplan 
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Samrådsmöte avfallsplan Tranemo kommun 
2016-01-11 

Minnesanteckningar: 

Närvarande: Cathrine Persson, Annette Nilsson, Lena-Karin Krona, Pär Norgren, Robert 

Karlsson, Amanda Green 

 

1 Inledning – presentation och bakgrund 

 De närvarande presenterade sig, Pär informerar om att ny miljöchef 

kommer under våren. 

 Renhållningsordningen – delar & ordning, arbetet börjar med 

avfallsplanen därefter renhållningsordning. Det är fritt för var och en att 

bedöma när man ska dela vid våra samråd.  

2 Framtida avfallshantering – aktuella alternativ 

Ett stort politiskt beslut som ska fattas. Plockanalyser visar att dagens 

system, med taxestyrd uppmuntran av hemkompostering inte fungerar på 

ett tillfredsställande sätt. 

De alternativ som utreds är FNI, med två fyrfackskärl, och 

matavfallsinsamling, i separat kärl. Båda alternativen kompletterade med 

möjlighet att välja hemkompostering med tillsyn.  

Tranemo har två samråd med FTI inplanerade, vi hoppas att dessa samt 

den utredning som ska redovisas 31 mars ska kunna ge lite mer klarhet i 

vad det innebär att kommunen ska ta över insamlingsansvaret av 

förpackningar. 

3 Upphandling av renhållning -tider 

4 Avfallsplanen 

 Utgångspunkter 

 

 Innehåll enligt NFS 2006:6 

 

 Underlag 



   

 

 

2 (3)  

 

Gamla deponier:  

Med lista från 2002 som underlag begär Annette in MIFO rapporter från 

Länsstyrelsen på de objekt som finns med.  

En sammanställning av eventuella andra, av miljö och kommunen kända 

deponier bör göras, samt en översyn av vilken klassning dessa har. 

Annette och Lena-Karin påbörjar arbetet med det material vi har för att 

sedan se hur vi går vidare. 

 Förorenad mark: 

Bör en handlingsplan samt eventuellt provtagningsprogram påbörjas? 

 

 Miljörapporter företag: 

För att kunna påbörja arbetet börjar vi med 2014 års siffror för att senare 

byta ut dom mot 2015 års.  

Amanda skickar de listor över B- och C- objekt miljö har, så tar Annette 

och Cathrine ut de 10-15 största företagen som är lämliga att begära in 

uppgifter ifrån. Amanda skickar sedan ut förfrågan med begäran om 

uppgifter senast slutet av februari. 

 

 Enskilda avlopp /slam: 

Här behövs uppgifter om antal brunnar samt volym. Cathrine och 

Annette tar fram uppgifter och jämför mot de uppgifter Robert har. 

Cathrine tar även fram uppgift om hur många fastigheter vi har i 

systemet som har sophämtning men saknar anslutning till kommunalt 

avlopp samt slamtjänst. 

 

 Samråd 

Externa samråd: 

Här bör man se över hur man vill bjuda in samt informera. Plan har stor 

erfarenhet från samråd, här finns möjlighet att ta råd.  

Det kan vara bra att stämma av med politikerna hur vi väljer att visa upp 

avfallsplanen. 

 

Interna samrådsgrupper: Annette uppdaterar Tomas Tranefors som var 

inbjuden till dagens möte men tyvärr inte kunde närvara. Denna grupp 

träffas igen om 1-2 månader när arbetet kommit en bit på väg. Eventuellt 

behöver inte alla deltaga, förrän arbetet med föreskrifterna påbörjas, då 

det främst är de som påverkar miljöinspektörernas arbeta.  
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Avseende slamhanteringen bör Yvonne Isaksson bjudas in och för avsnitt 

om hur slammet ska tas om hand i framtiden även Birgit Magnusson.  

 

 Miljöbedömning  

Bör göras med utgångspunkt från de båda förslagen till framtida 

insamlig av hushållsavfall som finns.  

 

 Kommunpresentation: 

Cathrine skickar det som finns sedan tidigare till Lena-Karin. 

 

 Statistik: 

Avfallsslag, inklusive slam och farligt avfall, vilka mängder och vart 

skickas det. Annette tar fram uppgifter. 

 

 Innehållsförteckning: 

Lena-Karin visade några olika alternativ för innehållsförteckning, vi 

väljer att börja med en ”medelstor innehållsförteckning”. Det mesta i 

huvuddokumentet, men utan alltför många underrubriker, och några 

bilagor.  

5 Genomförande 

 Samordning, utbyte av underlag, kontakter 

Kommunikation sker via Amanda (miljö) – Annette (tranemo kommun) 

– Lena-Karin. Dessa vidarebefordrar i sin tur till berörda. 

6 Tider och tidplan 

 Den föreslagna tidplanen ser bra ut. 

7 Nästa möte 2016-04-08 
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Samrådsmöte avfallsplan Tranemo kommun 
2016-04-25 

Minnesanteckningar: 

Närvarande: Cathrine Persson, Lena-Karin Krona, Pär Norgren, Amanda Gren, Thomas 

Tranefors 

Antecknar gör: Cathrine Persson 

 

1 Inledning – presentation av deltagarna 

2 Översiktlig genomgång av avfallsplanen, som den ser ut i nuläget 

I. Nedlagda deponier kommer att bifogas som excel filer, vilket 

kanske kan vara intressant för miljö att ta del av. 

Ett mål kanske bör vara att även klassa de 3 nedlagda deponier 

som ännu inte klassats enligt MIFO. 

II. Under 1.2 kan man komplettera syftet med avfallsplanen med  

”uppnå lokala miljömål” 

III. ”2.6.3 Miljömål i Tranemo kommun” Thomas tittar på 

formuleringarna av våra kommunala miljömål. De bör även kunna 

häröras till Stratsys.   

IV. 7. Avfall som kommunen ansvarar för, trädgårdsavfall – ska detta 

enbart kunna lämnas på ÅVC eller ska man tillhandahålla annan 

möjlighet, kärl för trädgårdsavfall, container som cirkulerar i 

kommunen. Att bara få lämna på ÅVC ökar antalet små tippar i de 

mindre samhällena och som kanske gör att mer information och 

tillsyn från miljö behövs. 

 

3  Utförligare genomgång av mål och fokusområden. 

I. Detta är det område som behöver prioriteras att gås igenom just 

nu. Cathrine och Annette ser över vilka mål och åtgärder som vi 

ska satsa på och hur de eventuellt kan mätas. 

Vissa områden kan vara bra att titta på tillsammans med Thomas 

för att knyta ihop det med miljömålen. Samt att man kanske bör 

involvera Ulf Jogbratt för att anknyta till Stratsys på ett bra sätt. 
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Kanske även en av våra informatörer bör vara med vid något 

tillfälle, då mycket kring hur man kan uppnå målen handlar om 

informationsinsatser. 

II. Det finns många goda idéer kring hur man kan arbeta med att 

uppnå målen. 

 

4 Sortering, Amanda kontrollerar vad som gäller för döda djur. 

  

 

 

 

 







Personer (Synpunkter på förslag till 
avfallsplan 2018-2023 för Tranemo 

kommun.) 

Utskrivet: 2017-07-03 08:57 
Utskrivet av: Cathrine Persson 
 

 
 
Personer 
Namn 
Gruppledare Folkpartiet/Alvarez Björk, Ana                                           

Gruppledare Miljöpartiet/Bertilsson, Louise 

Gruppledare Kristdemokraterna/Bertilsson, Erene 

Gruppledare Vänsterpartiet/Blank, Jonas 

Omsorgssektionen/Eldenholm, Solveig 
 
Gruppledare Socialdemokraterna/Haarala, Bo 

Servicesektionen/Karlsson, Lars-Gunnar 

Näringsliv- och strategisektionen/Kronbäck, Pernilla 

Gruppledare Moderaterna/Larsson, Lars-Åke 

Samverkansnämnden miljö och bygg, Miljö- och byggenheten 

Tekniska sektionen/Ohlin, Karl-Johan 
 
Gruppledare sverigedemokraterna/Simonsson, Per 

Gruppledare Centern/Simonsson, Ann-Christine 

Lärandesektionen/Åhman, Thomas 
 



Miljöenheten 

 

    

 

 

 

TELEFON  0321-59 50 00   E-POST  miljobygg@ulricehamn.se 

BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 

WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun 

Datum: 2017-06-02 

 

   

 

 

Yttrande över förslag till Tranemo Kommun 

avfallsplan 2018 – 2023  

Diarienummer:  2017.0976 

 

 
Miljöenheten har granskat utkast till Tranemo kommun avfallsplan 2018 – 2023 med bilagor 

och tillhörande renhållningsföreskrifter, ert diarienummer; KS/2015:674.  

 

Avfallsplan 
Miljöenheten anser inledningsvis att avfallsplanen kan förtydligas med hänsyn till hur 

Tranemos mål kopplar till de nationella och regionala målen. Miljöenheten vill påminna 

Tranemo kommun om att vid behov se över delegationen för tekniska sektionen när det 

gäller Avfallsplanen och renhållningsföreskrifter. Miljöenheten undrar om Tranemo 

kommun har övervägt att sätta ett eget mål kring hanteringen av bygg- och rivningsavfall?  

Utöver dessa mer generella punkter har vi noterat följande synpunkter; 

På sid 23 Åtgärd 2.1 Hushållsavfall  

Information och kommunikation – ska det under Tidplan och Ansvarig stå årligen 

respektive Tekniska sektionen? 

På sid 25 Åtgärd 3.2 Återanvändning 

Målet att öka återanvändningen av möbler och övrig inredning behöver kompletteras i hur 

man säkerställer arbetet med Giftfri miljö och Giftfri Förskola. 

På sid 26 Åtgärd 4.1 Nedskräpning  

Målet bör formuleras Utveckla en rutin för nedskräpningsärenden som anmäls till 

kommunen. Tidplanen för detta mål bör ändras till 2018. 

På sid 27 Åtgärd 4.5 -4.6 Hushållsavfall inkl. matavfall  

Öppettiderna för returen bör definieras som minimiöppettider istället. 

Tillsynen av abonnenter kring kompostering ligger på Samverkansnämnden miljö och bygg. 

Vill Tekniska sektionen bedriva kontroller så bör det uttryckas som kontroller, inventering 

eller uppföljning. 

Tranemo Kommun 

Tekniska sektionen, renhållningen 
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På sid 28 Åtgärd 6.1-6.2 Deponi 

Miljöenheten anser att på redan MIFO-inventerade deponier bör klassningen ses över av 

verksamhetsutövaren. 

Tillsyn och provtagning av deponier bör kallas kontroll och provtagning av deponier. 

På sid 29 Åtgärd 7.1 Övriga mål 

Miljöenheten ska inte stå med som ansvariga för inventering av abonnemang, det är en del av 

renhållningens egenkontroll. Miljöenheten ska bistå när fastighetsägare inte tecknar 

abonnemang trots påtryckningar. 

På sid 49  

Miljöenheten och Byggenheten är två separata enheter, Miljö- och byggenheten finns inte 

längre. 

Utöver fullmäktige/AU ska uppföljningen redovisas till Samverkansnämnden miljö och bygg. 

 

Bilaga 1 – 4  

Miljöenheten har inga kommentarer gällande Avfallsplanens bilagor 1-4 

 

Renhållningsföreskrifter 
Gällande renhållningsföreskrifterna så vill Miljöenheten utöver enskilda kommentarer även 

föreslå konkreta förslag till formuleringar av särskilda paragrafer. Förslagen till 

formuleringar ska ses som mycket starka önskemål, närmast krav, då de baseras i huvudsak 

på SKL och Avfall Sveriges Cirkulär 16:71 och bilagan med Förslag till föreskrifter för 

avfallshantering. Miljöenhetens förslag till formuleringar rör mer generella paragrafer där 

Tranemo kommuns förslag till renhållningsföreskrifter till synes utan anledning skiljer sig 

från SKL’s förslag till föreskrifter. Till viss del föreslås Tranemo kommuns förslag till 

renhållningsföreskrifter omfatta regleringar av vissa särskilda företeelser som inte omfattas 

av SKL’s förslag till föreskrifter. 

 

-    Förslag till ändrad formulering av 14 §, 1 och 2 stycke 

Vid anläggande av små avloppsanläggningar eller fettavskiljare får inte avstånd mellan 

uppställningsplats för slambil och anslutningspunkter för tömning överstiga 10 meter såvida 

inte särskilda skäl föreligger. 

Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på de delar av 

avloppsanläggningen som kräver tömning ska vara mindre än [X] meter, om inte 

särskilda skäl föreligger. 

Lock eller manlucka… 

 

- Kommentar till 20 §  

Miljöenheten önskar att krav på anslutningsväg och vändplats förtydligas, ev. i bilaga. Vid 

tillståndsprövning riskerar detta att inte en bli en bedömning av förutsättningarna utan mer 

en förhandling mellan sökande och slamtömmare. 
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- Kommentar till 21 §  

Det kan hänvisas till bilaga 1 (se även ytterligare kommentarer kring bilaga 1 och definition 

och särskiljning av tätort respektive glesbygd).  

 

- Kommentar till 28 § 1 st 

Det ska hänvisas till 36 § istället för 34 § i första stycket. Hänvisningen till paragrafer ska 

dessutom omfatta en hänvisning till 38 § 3st. I första stycket används uttrycket enskild 

avloppsanläggning när det ska stå små avloppsanläggningar. 

Slutet av andra stycket föreslås omformuleras med att ansökan eller anmälan ska innehålla 

uppgifter för att bedöma avfallsmängderna istället för uppgifter om de beräknade 

avfallsmängderna (se formulering i Cirkulär 16:71 och förslag till föreskrifter). 

 

- Kommentar till 30 §  

Paragrafen ska hänvisa till 31-33 §§, inte 30-32 §§ 

 

- Förslag till ändrad formulering av 32 § 2 stycket 

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker 

behållare och fungera året runt på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller 

miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna 

kompostjorden. 

 

- Förslag till ändrad formulering av 33 § 

Fastighetsinnehavare som själv avser att hantera latrin, urin eller slam från små 

avloppsanläggningar, genom kompostering eller annan jordförbättring på fastighet, ska 

anmäla eller ansöka om detta hos tillsynsansvarig nämnd. Eget omhändertagande av latrin, 

urin eller slam ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppstår. Dispens för eget omhändertagande kan medges i upp till 6 år. 

Kompostering av latrin på fastigheten får endast ske i särskild därför avsedd anläggning 

på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för 

omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Anmälan om 

omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett 

beskrivning av anläggningen. 

Eget omhändertagande av slam från små avloppsanläggningar kan, efter ansökan, 

medges på egen fastighet. Omhändertagandet ska ske i egen regi och med egen 

utrustning. 

 

-      Kommentar till 37 § 

Enligt 1 stycket krävs en anmälan medan det i 2 stycket hänvisat till ansökan, däremellan 

kommer ordet begäran. Paragrafen behöver ses över efter renhållningens behov? 
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-    Kommentar till 40 §  

Paragrafens andra stycke bör tas bort helt. Att alla betalar grundavgift regleras i taxan för 

renhållning. När total befrielse kan medges styrs lämpligast av rättspraxis. PBL har 

bestämmelser om att byggnader ska hållas i vårdat skick och renhållningsföreskrifterna ska 

inte innehålla bestämmelser som utgår från att byggnader inte behöver hållas i vårdat skick. 

 

Kommentarer till renhållningsföreskrifternas bilagor 

Bilaga 1 

- Kommentar till Brännbart restavfall 

I avfallsplanen har man använt uttrycket brännbart avfall och i renhållningsföreskrifterna 

restavfall och här använder man brännbart restavfall. Varför har man valt tre olika 

benämningar? 

 

- Kommentar till Matavfall 

Ska det nämnas något här om alternativ med kompostering? 

 

- Kommentar till Döda djur - Förslag på omformulering av avsnittet: 

Döda sällskapsdjur kan lämnas i sopkärlet, på veterinärklinik, djurbegravningsplats eller för 

kremering. 

Enstaka sällskapsdjur kan alternativt grävas ner, om det kan ske utan risk för olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Fastighetsägaren måste godkänna åtgärden.  

Lantbruksdjur såsom t. ex. nötkreatur, häst och får ska lämnas till godkänd 

destruktionsanläggning. Undantag från denna regel kan göras för häst enligt regler om 

animaliska biprodukter. 

Döda hästar och djur från kennelverksamhet eller liknande kan få grävas ner, kontakt måste 

då tas med tillsynsansvarig nämnd som ska godta nedgrävningsplatsen. Nedgrävning av häst 

får göras om det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.  

För vidare information se Jordbrukverkets regler om animaliska biprodukter. 

Bilaga 2 

Kommentar till Hämtningsområde 

- Kartan visar inte tydligt vart gränserna går för tätort respektive glesbygd. Har man 

ytterligare parametrar såsom kommunalt VA eller liknande som avgränsning?  

Om det endast är kartbilden man ska använda vid bedömning, behöver mer detaljerade 

kartor för respektive tätort tas fram. 

På kartan har Ölsremma inte blivit namngivet. 
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Vid genomläsning av arbetet har en del enklare formaliafel 

uppmärksammats. Dessa är sammanfattade nedan: 

 

Övergripande: 

- Samverkansnämnden miljö och bygg, inte Samverkansnämnd. 

- Tranemo inte Tranemos? 

- Invånare har på en del ställen stavats innevånare. 

- Miljö- och byggenheten har delats upp i två enheter och heter numera Miljöenheten resp. 

Byggenheten. 

Avfallsplanen 

s.19, kap. 3.2.2 - 1:a stycket – I andra meningen finns det två ”flytta över”. 

s.22, kap. 4 - 1:a stycket – Orden ”Liksom samt” kommer efter varandra. 

s. 22, kap. 4.1 - 1:a stycket – I tredje meningen finns två stycken ”vara”. 

s.27, Mål 4.5-4.6 – Arbeta för att införa tillsyn… två stycken ”hos abonnenter”. 

s.38, kap. 7.2 - 3:e stycket – felstavning – enfamiljshushushåll 

s.40 - Missat att skriva figurens nummer i texten. 

s.42, kap. 7.4 – Sista meningen i det avsnittet har två stycken ”samlats in”. 

Bilaga 1 

s.2 -ÅVC Returen – I 2:a stycket står det ”pga av ”blir dubbelt av. 

Bilaga 2 

s.1 Nedlagda deponier – I första meningen finns två ”att” tätt på varandra. Sedan är påverkas 

särskrivet ”på verkas”. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Miljöenheten 

 

 
 

 

 



Yttrande från Socialdemokraterna över avfallsplan 
 
 
Den nationella planen ska presenteras i maj 2017, vad är status nu? 
 
Revidering av EU:s avfallsdirektiv. Hur påverka direktivet vår avfallsplan?  
 
I texten så anges att minst 40 procent av invånarna över 18 år i en enkät ska ange att de ett 
par ggr om året handlar begagnade varor? Hur är det idag? 
 
tidigare avfallsplan, Utvärdering? 
Vi förutsätter att det kommer att ske en separat redovisning av utvärderingen av tidigare 
avfallsplan. En utvärdering av nuvarande avfallsplan borde ligga till grund för kommande 
avfallsplan. Hur ser det ut? Är några eller alla mål fortfarande aktuella?   
 
 

Fullmäktigegruppen /Eva-Karin Haglund 

 

 

 

 



Tranemo   

 

Tranemo 
Gruppledare: Louise Bertilsson 
0 
E-post: louise.bertilsson@fv.tranemo.se 

Avfallsplan för Tranemo kommun – synpunkter från Miljöpartiet de Gröna 

Diarienummer:  KS2015:674 

Först vill vi återkoppla att planen blev liggande lite mer än en vecka i postfacket. Det kom 

ingen impuls om att planen var på väg ut.  

Sedan läsplattorna infördes är vi också vana att få ut handlingar på dem. Det är mycket 

enklare att administrera och dela med sig av materialet på det sätt. En papperskopia som 

fler än en person ska ta del av kräver en hel del administration. Dessa två komponenter var 

olyckliga och har försvårat inhämtande av synpunkter inom partiet. 

Efter kontakt fick vi dock ut handlingarna elektroniskt. Till nästa synpunktsgenomgång 

önskar vi därför att handlingar skickas ut elektroniskt, gärna via Lex. 

 

Bilagornas nummer stämmer inte med innehållsförteckningen. Det är medskickat två stycken 

bilaga 1 och två stycken bilaga 2. Bilagorna 5-7 saknas i utskicket. 

1.1 Bakgrund  

Det framgår att en arbetsgrupp bestående av representanter från Tranemo kommun och 

WSP arbetat med att ta fram en ny renhållningsordning. Det saknas beskrivning av vilka 

WSP är och vad de gör. 

2.2 Nationell avfallsplan 
Den nationella planen ska presenteras i maj 2017. Hur rimmar det med vår plan? Hinner den 
uppdaterade planen inarbetas i vår avfallsplan? 
 
2.3 Nationellt avfallsförebyggande program 
Siffrorna är från 2010. Är något nytt program på G? 
 
2.4 Regional avfallsplan 
Planen ska revideras vart tredje år. Första uppföljning ska ha skett 2016. Det framgår inte i 
texten vad den innebar? 
 
Vidare beskrivs att regionen ingår i ett strategiskt nätverk ”Waste Refinery”. Det saknas en 
beskrivning om vad det är.  
 
2.5.2 Hur gör vi produktgrupperna som omfattas av producentansvaret allmänt känt? Sker 
någon samarbete med det lokala/regionala närlingslivet? 



Tranemo   

 

Tranemo 
Gruppledare: Louise Bertilsson 
0 
E-post: louise.bertilsson@fv.tranemo.se 

 
2.7.1 Nationella miljömål 
Hur har man valt vilka nationella miljömål som berör avfallsområdet? Vi ser att exempelvis 
även skyddande ozonskikt kan vara applicerbart, likaså grundvatten av god kvalitet.  
 
2.7.1.1 Berörda etappmål 
Har kommunen någon plan för sina kök när det gäller ökad resurshållning i 
livsmedelskedjan? 
 
2.7.2.1 Tilläggsmål giftfri miljö 
Hur ligger vi till i kommunen? 2020 ligger nära till hands. 
 
3.1.2 Revidering av EU:s avfallsdirektiv 
Hur kommer detta att påverka avfallsplanen? Hinner detta tas med? 
 
3.2.1. Miljömål – textilier och textilavfall 
Räcker det med att sociala företag står för insamlingen av textilier i kommunen?  
 
4.1 Förslag: Utse avfallsambassadörer i kommunen. Alternativt starta en insamlingstävling 
där en familj vinner sin kostnad för sophantering under ett år. Vikitgt att göra informationen 
lättillgänglig förståelig.  
 
4.1.1 Delmål – mål 1.1 
Minst 90 procent av hushållen ska vara nöjda med  avfallshanteringen. På vilket sätt nöjda?  
 
4.2.1 Delmål – mål 2.1 
Lite klent mål att vara oförändrat. Fokusområdet heter minskade avfallsmängder. Stämmer 
oförändrat med riksmålen? 
 
4.3.1 Delmål – mål 3.2 
Hur har man kommit fram till att minst 40 procent av invånarna över 18 år i enkät ska ange 
att de minst 5 gånger om året handlar begagnade varor? Hur ser det ut idag? Vad är 
utgångspunkten? 
 
Åtgärd 3.1 – sista punkten om att öka återanvändningen. Kommer man att tillskapa en tjänst 
som innebär att man reparerar/renoverar möbler? En inriktning på gymnasiet mot 
tapetserare?  
 
Saknar mål om återanvädning av textilier! 
 
4.4.1 Delmål – mål 4.2 
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Endast kommunhuset finns beskrivet som mål för att utveckla källsorteringen. Vi har även 
stora skolor och äldreboenden som skulle kunna kravställas för källsortering. Detta område 
bör utvecklas till att beröra fler enheter är bara kommunhuset. 
 
Mål 4.5-4.6 
Vad är det om hindrar att inte detta införs tidigare? 2020 känns långt fram, med tanke på 
hur mycket textil som faktiskt slängs. Räcker det för att nå det nationella målet om att 2020 
är kretsloppen för textilier resurseffektiva? 
 
4.5.1 Delmål 
Åtgärd – förslag till tilläggsåtgärd att dela ut fettavskiljare till hushållen.  
 
5.4 Avfallsorganisation 
Är det verkligen allmänna utskottet som uppdragit åt tekniska sektionen att ansvara för den 
kommunala avfallshanteringen? Kommunstyrelsen? 
 
6.4 Miljöbilen 
Skrivs inget på hemsidan om när miljöbilen är ute? 
 
7.2 Matavfall 
Stämmer beräkningen? 81 kg – är det en tankevurpa? 
 
10. Utvärdering av tidigare avfallsplan + bilaga 4 
Vi förutsätter att det kommer att ske en separat redovisning av utvärderingen av tidigare 
avfallsplan och att den inte göms här. Det känns dessutom bakvänt att den kommer i slutet. 
Borde inte utvärderingen ligga till grund för kommande avfallsplan och därmed redovisas 
tidigt? Är några mål fortfarande aktuella? Flera av de gamla målen har inte genomförts, men 
det finns ingen beskrivande anlys till varför. Detta borde utvecklas i texten. 
 
Hur ska förvaltningen säkerställa att uppföljningen av avfallsplanen framöver kommer att 
fungera? 
 
Bilaga 3 – PM insamling av matavfall 
Har arbetet med planen pågått sedan våren 2016? 
När är avsikten att införa insamlig av matfall? 
 
Bilaga 2 – Hämtningsområde... 
Vilka bilaga ska vara nr 2? 
 
Bilaga 2 – Nedlagda deponier 
Hur allmänt känt är detta? 
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Gudarp 3:39 har riskklass MIFO 2, stor risk. Vad innebär dessa risker och vilka del av 
Tranemo riskerar att beröras? 
Limmared 3 tillhör också riskklass MIFO 2. Vad ligger denna tidigare deponi? 
 
Bilaga 1 – Avfallsanläggningar 
Vilken bilaga ska vara nr 1? 
Hur kommer det sig att Länstyrelsen ännu inte lämnat besked? Har förvaltningen varit i 
kontakt med Länsyrelsen och efterfrågat svar? Det har gått 3 år! 
Vad säger proverna? Det framgår bara att provtagning sker i texten. 
 
Bilaga 1  - Anvisningar om sortering... 
Vem ska få denna? Ska den vara publicerad på hemsidan eller skickas ut till hushållen? 
 
På förskrifterna lämnas inga synpunkter. 
 

 
Övergripande saknas tankar kring hur förvaltningen/kommunen som helhet kan utvecklas in 
avfallshantering. Hushålls- och producentansvaret är tydligt definierat.  
 
Upplevelsen är också att det saknas visionärt tänkande. Vi kan inte lösa morgondagens 
problem med dagens lösningar. 
 
 



Yttrande från Socialdemokraterna över avfallsplan 
 
 
Den nationella planen ska presenteras i maj 2017, vad är status nu? 
Naturvårdsverket ska se till att det finns en nationell avfallsplan och ett avfallsförebyggande 

program som uppfyller kraven i EU:s avfallsdirektiv. De nuvarande dokumenten gäller till 

och med december 2017. Arbetet med att ta fram reviderad nationell avfallsplan och ett 

avfallsförebyggande program för åren 2018-2023 pågår och inriktningen är att remiss ska 

genomföras under 2017 och att beslut ska tas före årsskiftet 2017/2018.  

Detta är förtydligat i avfallsplanen. 

 
 
Revidering av EU:s avfallsdirektiv. Hur påverka direktivet vår avfallsplan?  
Inom EU pågår arbeten med att ta fram förslag till revidering av flera direktiv rörande avfall. 
Förslag har tagits fram rörande bl a cirkulär ekonomi, höjda återvinningsmål och 
förebyggande av nedskräpning. Förslagen ska förhandlas först i parlamentet och därefter 
mellan parlamentet och rådet. Förhoppningen är att detta ska ske under 2017, men kan 
även dröja in på 2018.  
Denna typ av förändringar kommer att beaktas vid utvärderingen av planen varje år. 
 
 
I texten så anges att minst 40 procent av invånarna över 18 år i en enkät ska ange att de ett 
par ggr om året handlar begagnade varor? Hur är det idag? 
Både nationellt, regionalt och lokalt vill man öka återanvändningen detta sker genom 
secondhandbutiker och återbruk. Sedan returhuset startade 2015 på ÅVC returen, ser vi ett 
ökat intresse för begagnade varor. Här mäter vi antalet köp.  
Men det ger inte en tillräcklig bild av allmänhetens inställning till att handla begagnat. Vi har 
därför gjort bedömningen att det vore intressant att följa detta och förhoppningsvis även 
kunna öka återanvändningen till de uppsatta målen, till exempel genom 
informationskampanj om fördelarna med återanvändning.  
Tranemo kommun borde ha goda förutsättningar att nå målen kring en positiv inställning till 
att handla begagnat med tanke på det centrum för second hand som växt fram i Limmared. 
Vi har idag inga siffror för Tranemo, men måste börja någonstans.  
 
 
tidigare avfallsplan, Utvärdering? 
Vi förutsätter att det kommer att ske en separat redovisning av utvärderingen av tidigare 
avfallsplan. En utvärdering av nuvarande avfallsplan borde ligga till grund för kommande 
avfallsplan. Hur ser det ut? Är några eller alla mål fortfarande aktuella?   
Utvärderingen av tidigare avfallsplan redovisas separat i bilaga 4.Avsikten är inte att 
utvärderingen ska gömmas undan, utan dess placering har avgjorts av vad vi vill att 
avfallsplanen ska fokusera på och av att den tidigare avfallsplanen är 15 år gammal och 
därmed inaktuell. Det har därför inte bedömts meningsfullt att lägga stor vikt vid att 
analysera de mål som inte uppfyllts. Särskilt då lagstiftningen förändrats betydligt och 
inriktningen för avfallshanteringen förändrats på nationell nivå. 



Avfallsplanens struktur har valts för att visa på de komplexa förutsättningarna för 
avfallshanteringen och hur dessa hela tiden förändras samt för att framhålla de mål som 
föreslagits. 

 
 
 

Fullmäktigegruppen /Eva-Karin Haglund 
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Avfallsplan för Tranemo kommun – synpunkter från Miljöpartiet de Gröna 

Diarienummer:  KS2015:674 

Först vill vi återkoppla att planen blev liggande lite mer än en vecka i postfacket. Det kom 

ingen impuls om att planen var på väg ut.  

Sedan läsplattorna infördes är vi också vana att få ut handlingar på dem. Det är mycket 

enklare att administrera och dela med sig av materialet på det sätt. En papperskopia som 

fler än en person ska ta del av kräver en hel del administration. Dessa två komponenter var 

olyckliga och har försvårat inhämtande av synpunkter inom partiet. 

Efter kontakt fick vi dock ut handlingarna elektroniskt. Till nästa synpunktsgenomgång 

önskar vi därför att handlingar skickas ut elektroniskt, gärna via Lex. 

 

Bilagornas nummer stämmer inte med innehållsförteckningen. Det är medskickat två stycken 

bilaga 1 och två stycken bilaga 2. Bilagorna 5-7 saknas i utskicket.  

Avfallsplanen har bilaga: 

1. Avfallsanläggningar 

2. Nedlagda deponier 

Bilaga 5 och 6 ej klara vid utskicket, bilaga 7 utgår efter ändrade riktlinjer om redovisning till 

länsstyrelsen.  

 

Renhållningsföreskrifterna har bilaga: 

1. Anvisningar om sortering…. 

2. Hämtningsområde…. 

1.1 Bakgrund  

Det framgår att en arbetsgrupp bestående av representanter från Tranemo kommun och 

WSP arbetat med att ta fram en ny renhållningsordning. Det saknas beskrivning av vilka 

WSP är och vad de gör.  

Presentation införd i remissförslaget av avfallsplanen. 

2.2 Nationell avfallsplan 
Den nationella planen ska presenteras i maj 2017. Hur rimmar det med vår plan? Hinner den 
uppdaterade planen inarbetas i vår avfallsplan? 
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Naturvårdsverket ska se till att det finns en nationell avfallsplan och ett avfallsförebyggande 

program som uppfyller kraven i EU:s avfallsdirektiv. De nuvarande dokumenten gäller till 

och med december 2017. Arbetet med att ta fram reviderad nationell avfallsplan och ett 

avfallsförebyggande program för åren 2018-2023 pågår och inriktningen är att remiss ska 

genomföras under 2017 och att beslut ska tas före årsskiftet 2017/2018.  

Detta är förtydligat i avfallsplanen. 

2.3 Nationellt avfallsförebyggande program 
Siffrorna är från 2010. Är något nytt program på G?  
Se 2.2 ovan 
 
2.4 Regional avfallsplan 
Planen ska revideras vart tredje år. Första uppföljning ska ha skett 2016. Det framgår inte i 
texten vad den innebar? 
Arbetet med uppföljning är försenat, ett första möte är bokat till hösten 2017. Notering om 
detta är infört i remissförslaget. 
 
Vidare beskrivs att regionen ingår i ett strategiskt nätverk ”Waste Refinery”. Det saknas en 
beskrivning om vad det är.  
Waste Refinery är ett strategiskt nätverk som verkar för en effektiv resurshantering av 
avfallsströmmar. I den regionala avfallsplanen syftar på att Waste Refinery finns geografiskt i 
regionen och därmed kan ses som en tillgång för regionen, när man menar att vi omfattas av 
dem.  
Vi väljer att ta bort detta omnämnande i avfallsplanen, och nämner i stället Högskolan i 
Borås som arbetar med avfallsfrågor och vars arbete vi tar del av genom olika nätverk vilket 
känns mer relevant. 
 
2.5.2 Hur gör vi produktgrupperna som omfattas av producentansvaret allmänt känt? Sker 
något samarbete med det lokala/regionala näringslivet?  
När det gäller producentansvar för förpackningar, glas och tidningar har kommunen tecknat 
ett avtal med FTIAB (förpacknings och tidningsinsamlingen AB) Där informationsansvaret 
ligger hos kommunen, vi arbetar kontinuerligt med information på hemsidan, utskick med 
mera. Gällande övrigt producentansvar informerar vi via hemsidan samt sorteringsguide. 
 
2.7.1 Nationella miljömål 
Hur har man valt vilka nationella miljömål som berör avfallsområdet? Vi ser att exempelvis 
även skyddande ozonskikt kan vara applicerbart, likaså grundvatten av god kvalitet.  
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Avfall är främst en del av miljömålet God bebyggd miljö. Det är inom detta miljömål som 

åtgärder och indikatorer beträffande avfall finns angivna. Miljömålet God bebyggd miljö är 

även kopplat till de två etappmål som rör avfall. 

De produkter som vi konsumerar och som sedan blir avfall medför en klimatpåverkan vid t ex 
tillverkning och transport. Även insamling, transport och behandling av avfall, t ex 
förbränning, ger upphov till klimatpåverkande gaser. Åtgärder för att minska mängden avfall 
och antalet transporter, liksom ökan användning av t ex biogas, innebär en direkt positiv 
påverkan på miljömålet Begränsad klimatpåverkan. 

Genom att minska avfallets farlighet och genom att samla in och ta hand om avfallet på ett 
korrekt sätt kommer miljömålet Giftfri miljö att påverkas positivt. Även åtgärder för att 
kontrollera och minska föroreningsspridningen från deponier, både nedlagda och pågående, 
inverkar positivt på detta miljömål. Indirekt påverkar dessa åtgärder även andra miljömål, 
som Skyddande ozonskikt och Grundvatten av god kvalitet. 
 
Mindre komplettering av texten har gjorts i planen men detta kommer även att beskrivas i 
miljöbedömning bilaga 5 till avfallsplanen. 
 
2.7.1.1 Berörda etappmål 
Har kommunen någon plan för sina kök när det gäller ökad resurshållning i 
livsmedelskedjan?  
Arbetet har redan påbörjats i samarbete med kostenheten, men ytterligare åtgärder finns 
planerade under delmål 4.2.1 
 
2.7.2.1 Tilläggsmål giftfri miljö 
Hur ligger vi till i kommunen? 2020 ligger nära till hands.  
Avfallsplanen avsnitt 7.4 Farligt avfall: Under 2015 samlades det totalt in ca 157 ton farligt 
avfall inom Tranemo kommun vilket motsvarar ca 13,5 kg/person och år. I siffrorna för farligt 
avfall inkluderas även visst elavfall och batterier. 

Enligt www.miljomal.se samlades det i Västra Götaland 2013 in 9,5 kg per person av farligt 
avfall, vilket var betydligt mer än föregående år, och över riksgenomsnittet. 
(http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-
indikatorer/Indikatorsida/?iid=40&pl=2&t=Lan&l=14) 

  

http://www.miljomal.se/
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=40&pl=2&t=Lan&l=14
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=40&pl=2&t=Lan&l=14
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3.1.2 Revidering av EU:s avfallsdirektiv 
Hur kommer detta att påverka avfallsplanen? Hinner detta tas med? 
Inom EU pågår arbeten med att ta fram förslag till revidering av flera direktiv rörande avfall. 
Förslag har tagits fram rörande bl a cirkulär ekonomi, höjda återvinningsmål och 
förebyggande av nedskräpning. Förslagen ska förhandlas först i parlamentet och därefter 
mellan parlamentet och rådet. Förhoppningen är att detta ska ske under 2017, men kan 
även dröja in på 2018.  
Denna typ av förändringar kommer att beaktas vid utvärderingen av planen varje år. 
 
3.2.1. Miljömål – textilier och textilavfall 
Räcker det med att sociala företag står för insamlingen av textilier i kommunen? 
 När det gäller insamling för återanvändning av textil, sköts detta idag av externa aktörer. 
Kommunen vill arbeta för insamling av textil för materialåtervinning, se delmål 4.4.1, mål 
4.5. 
Renhållningen deltar då möjlighet finns i projekt som främjar återanvändning / återvinning. 
Vi har bland annat anmält intresse att delta i ett eventuellt projekt avseende cirkulära 
textilier, projektet syftar till att öka cirkulariteten av textilier genom samarbete mellan olika 
organisationer. Vi har i dagsläget inte resurser att driva denna typ av projekt på egen hand. 
 
4.1 Förslag: Utse avfallsambassadörer i kommunen. Alternativt starta en insamlingstävling 
där en familj vinner sin kostnad för sophantering under ett år. Viktigt att göra informationen 
lättillgänglig förståelig.  
Bra förslag. I samband med införandet av matavfallsinsamlingen kommer vi att söka boende 
i vårt första uppstartsområde som är intresserade av att bli kontaktpersoner och 
”avfallsambassadörer”. Visar det sig vara ett bra sätt att få in synpunkter mm, kan detta 
komma att utvecklas i fler områden. 
 
4.1.1 Delmål – mål 1.1 
Minst 90 procent av hushållen ska vara nöjda med avfallshanteringen. På vilket sätt nöjda? 
De ska känna en trygghet med att vi har ett säkert omhändertagande av hushållsavfallet. Bra 
tillgänglighet samt känna att det finns begriplig information om sortering och hur avfallet ska 
behandlas. 
 
4.2.1 Delmål – mål 2.1 
Lite klent mål att vara oförändrat. Fokusområdet heter minskade avfallsmängder. Stämmer 
oförändrat med riksmålen?  
Tranemo har visat på en positiv trend med minskade mängder avfall, med undantag av 2016, 
detta trots ökade mängder avfall i samhället i stort. Vi ser det därför som positivt om vi kan 
behålla detta eller ännu hellre minska ytterligare.  
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Uppgifter från Avfall Sverige: 
Mängden hushållsavfall uppgick 2015 till 4 703 790 ton, vilket är en ökning med 4 procent 
jämfört med 2014. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 478 kg 
hushållsavfall 2015. 
  
4.3.1 Delmål – mål 3.2 
Hur har man kommit fram till att minst 40 procent av invånarna över 18 år i enkät ska ange 
att de minst 5 gånger om året handlar begagnade varor? Hur ser det ut idag? Vad är 
utgångspunkten?  
Både nationellt, regionalt och lokalt vill man öka återanvändningen detta sker genom 
secondhandbutiker och återbruk. Sedan returhuset startade 2015 på ÅVC returen, ser vi ett 
ökat intresse för begagnade varor. Här mäter vi antalet köp.  
Men det ger inte en tillräcklig bild av allmänhetens inställning till att handla begagnat. Vi har 
därför gjort bedömningen att det vore intressant att följa detta och förhoppningsvis även 
kunna öka återanvändningen till de uppsatta målen, till exempel genom 
informationskampanj om fördelarna med återanvändning.  
Tranemo kommun borde ha goda förutsättningar att nå målen kring en positiv inställning till 
att handla begagnat med tanke på det centrum för second hand som växt fram i Limmared. 
Vi har idag inga siffror för Tranemo, men måste börja någonstans.  
 
Åtgärd 3.1 – sista punkten om att öka återanvändningen. Kommer man att tillskapa en tjänst 
som innebär att man reparerar/renoverar möbler? En inriktning på gymnasiet mot 
tapetserare?  
I första läget är detta inte aktuellt. Det handlar först om att underlätta kontakten mellan den 
som har en möbel eller liknande till övers och den som behöver detta. I stället för att det 
slängs och köps nytt. Det skulle till exempel kunna ske genom en begagnatmarknad på 
intranätet. 
 
Saknar mål om återanvändning av textilier!  
Ses som en del av delmål 4.3.1 mål 3.2  
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4.4.1 Delmål – mål 4.2 
Endast kommunhuset finns beskrivet som mål för att utveckla källsorteringen. Vi har även 
stora skolor och äldreboenden som skulle kunna kravställas för källsortering. Detta område 
bör utvecklas till att beröra fler enheter är bara kommunhuset.  
Målet är att källsorteringen inom kommunens egna verksamheter ska öka. Det sker 
källsortering redan vid flera kommunala verksamheter och det sker kontinuerligt 
förbättringar. Däremot saknas väl fungerande källsortering i kommunhuset. Det känns 
mycket angeläget att kommunala verksamheter föregår med gott exempel. 
 
Mål 4.5-4.6 
Vad är det om hindrar att inte detta införs tidigare? 2020 känns långt fram, med tanke på 
hur mycket textil som faktiskt slängs. Räcker det för att nå det nationella målet om att 2020 
är kretsloppen för textilier resurseffektiva?  
Det finns inget som hindrar att målen nås tidigare om möjligt. Men i dagsläget finns mycket 
begränsat antal anläggningar som tar emot textil för återvinning. Det är ännu främst bomull 
och viskos som kan återvinnas mekaniskt, dock skadar denna process fibrerna vilket medför 
att endast 20% av en ny produkt kan utgöras av återvunnet material. Vi följer givetvis 
utvecklingen, som går fort framåt, främst genom vår branschorganisation Avfall Sverige.   
 
4.5.1 Delmål 
Åtgärd – förslag till tilläggsåtgärd att dela ut fettavskiljare till hushållen.  
Kan detta vara ett missförstånd? Det enskilda hushållet ska inte ha fettavskiljare, detta är till 
för verksamheter såsom storkök, bagerier med flera. Däremot vill man undvika matfett i 
avloppet och kan därför dela ut ”trattar” som sätts på en petflaska för insamling av matolja 
från hushållen. Dialog pågår med VA, som är ansvariga för avlopp. 
 
5.4 Avfallsorganisation 
Är det verkligen allmänna utskottet som uppdragit åt tekniska sektionen att ansvara för den 
kommunala avfallshanteringen? Kommunstyrelsen?  
Det är kommunstyrelsen, detta rättas. 
 
6.4 Miljöbilen 
Skrivs inget på hemsidan om när miljöbilen är ute?  
Det skrivs på hemsidan, vi kompletterar i planen med samma text som 6.3. 
 
7.2 Matavfall 
Stämmer beräkningen? 81 kg – är det en tankevurpa?  
Siffran anges i en figur hämtad från Källa: Naturvårdsverket rapport, Matavfallsmängder i 
Sverige, 2014). Denna avser hur mycket matavfall som slängts av hushållen (771 miljoner kg/ 
9,5 miljoner innevånare = 81,2 kg/person och år) under 2012. 
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10. Utvärdering av tidigare avfallsplan + bilaga 4 
Vi förutsätter att det kommer att ske en separat redovisning av utvärderingen av tidigare 
avfallsplan och att den inte göms här. Det känns dessutom bakvänt att den kommer i slutet. 
Borde inte utvärderingen ligga till grund för kommande avfallsplan och därmed redovisas 
tidigt? Är några mål fortfarande aktuella? Flera av de gamla målen har inte genomförts, men 
det finns ingen beskrivande anlys till varför. Detta borde utvecklas i texten.  
Utvärderingen av tidigare avfallsplan redovisas separat i bilaga 4.Avsikten är inte att 
utvärderingen ska gömmas undan, utan dess placering har avgjorts av vad vi vill att 
avfallsplanen ska fokusera på och av att den tidigare avfallsplanen är 15 år gammal och 
därmed inaktuell. Det har därför inte bedömts meningsfullt att lägga stor vikt vid att 
analysera de mål som inte uppfyllts. Särskilt då lagstiftningen förändrats betydligt och 
inriktningen för avfallshanteringen förändrats på nationell nivå. 

Avfallsplanens struktur har valts för att visa på de komplexa förutsättningarna för 
avfallshanteringen och hur dessa hela tiden förändras samt för att framhålla de mål som 
föreslagits. 

Hur ska förvaltningen säkerställa att uppföljningen av avfallsplanen framöver kommer att 
fungera?  
Avfallsplanen ska implementeras i Stratsys och därmed säkerställer man uppföljning. 
 
Bilaga 3 – PM insamling av matavfall 
Har arbetet med planen pågått sedan våren 2016?  
Ja 
När är avsikten att införa insamling av matavfall?  
Insamling av matavfall från separat kärl kommer att införas under 2018. Renhållningen har 
för avsikt att starta upp ett provområde under vinter 2017. 
 
Bilaga 2 – Hämtningsområde... 
Vilka bilaga ska vara nr 2?  
Bilaga 2 hämtningsområde, tillhör renhållningsföreskrifterna, bilaga 2 Nedlagda deponier, 
tillhör avfallsplanen. 
 
Bilaga 2 – Nedlagda deponier 
Hur allmänt känt är detta?  
Detta är offentliga uppgifter. Kommuninvånarna kan läsa om det i gällande avfallsplan. 
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Gudarp 3:39 har riskklass MIFO 2, stor risk. Vad innebär dessa risker och vilka del av 
Tranemo riskerar att beröras?  
Deponierna som redovisats i bilaga 2 Nedlagda deponier har getts en riskklassning av 
Länsstyrelsen utifrån arkiv- och kartmaterial och allmän branschkunskap. Riskklassning ger 
myndigheterna b l a en prioriteringsordning för att vilka objekt/områden som behöver 
undersökas och eventuellt åtgärdas. 

En deponi medför risker för att föroreningar sprids främst till yt- och grundvatten. Driften vid 
Gudarp 3:39 har relativt nyligen avslutats och deponin sluttäckts, vilket minskar denna rik 
betydligt. Yt- och grundvatten provtas och analyseras enligt ett kontrollprogram. Skulle 
resultaten visa på kraftigt ökad föroreningsspridning kan Länsstyrelsen komma att ställa på 
ytterligare åtgärder. Recipient för Gudarp 3:39 är Jälmån. 

 
Limmared 3 tillhör också riskklass MIFO 2. Vad ligger denna tidigare deponi?  
Koordinater Sweref 99TM: N6379669 E401960 
 
Bilaga 1 – Avfallsanläggningar 
Vilken bilaga ska vara nr 1?  
Bilaga 1 Avfallsanläggningar till hör avfallsplanen, bilaga 1 Anvisningar om sortering tillhör 
renhållningsföreskrifterna. 
 
Hur kommer det sig att Länstyrelsen ännu inte lämnat besked?  
Det är känt att länsstyrelsen har lång handläggningstid. Ärenden som är godkända av 
besiktningsförrättare anses inte ha hög prioritet då någon egentlig risk ej kan förekomma.  
 
Har förvaltningen varit i kontakt med Länsyrelsen och efterfrågat svar?. Det har gått 3 år! 
Avfallsansvarig har varit i kontakt med handläggare vid flertal tillfällen. 
 
Vad säger proverna? Det framgår bara att provtagning sker i texten.  
De utförda analyserna visar på att deponin i nuläget inte medför någon allvarlig 
föroreningspåverkan i nuläget. Föroreningshalterna i det lakvatten som rinner in i dammarna 
ligger huvudsakligen i nivå med eller under motsvarande halter för andra deponier. 
Dammarna ger en god rening av lakvattnet genom att partiklar, och de föroreningar som är 
bundna till dessa, sedimenterar. Provtagning av grundvatten görs i fyra punkter nedströms 
deponin. Föroreningshalterna i grundvattnet bedöms, utifrån gällande bedömningsgrunder, i 
stort vara mycket låga till låga i två punkter och något förhöjda i en till två punkter. 
 
Bilaga 1  - Anvisningar om sortering... 
Vem ska få denna? Ska den vara publicerad på hemsidan eller skickas ut till hushållen? 
Denna bilaga tillhör renhållningsföreskrifterna. Oftast väljer man att göra en mer 
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lättillgänglig sammanfattning av föreskrifter, sorteringsanvisning, hämtningsalternativ som 
presenteras på hemsidan samt i utskick. 
 
På förskrifterna lämnas inga synpunkter. 
 

 
Övergripande saknas tankar kring hur förvaltningen/kommunen som helhet kan utvecklas in 
avfallshantering. Hushålls- och producentansvaret är tydligt definierat.  
 
Upplevelsen är också att det saknas visionärt tänkande. Vi kan inte lösa morgondagens 
problem med dagens lösningar. 
 
Det är svårt för en mindre kommun att driva utvecklingen. Vi befinner oss även i en period 
där infrastruktur och ersättningssystem för mer visionär avfallshantering saknas (se avsnitt 3. 
trendspaning). Som ett första steg införs nu matavfallsinsamling.  
Vi har valt att lägga stor vikt vid att komma igång med ett aktivt målarbete, med bra 
uppföljning och utvärdering. 
Vi har försökt att välja ett antal mål som, är realistiska och genomförbara för oss med tanke 
på organisation och ekonomi, samt att det rör saker som vi kan ha en viss rådighet över. 
 
 



 



 



FÖRSLAG TILL NY RENHÅLLNINGSORDNING

TYCK TILL! – den 5 oktober till den 6 november finns  
förslaget att ta del av på kommunens hemsida  
www.tranemo.se, Tranemo bibliotek, Återvinnings- 
centralen Returen och på kommunkontoret.

Personal från renhållningen kommer att finnas på plats för 
att svara på frågor, lördag 7 oktober kl 9–13 på ÅVC Returen 
och tis dag 17 oktober kl 15–18 på Tranemo bibliotek.  

Synpunkter ska skickas senast den 6 november till: 
e-post: kommun@tranemo.se eller via post:  
Tranemo kommun, 514 80 Tranemo 
Märk synpunkterna med – KS/2015:674

LÄTT ATT GÖRA RÄTT

MILJÖHJÄLTE  ELLER INTE?!
Just nu håller vi på att ta fram en ny renhållningsordning 
och du har chans att tycka till. Vi vill göra det ”lätt att  
göra rätt” – alla blir miljöhjältar. Bra va!  



 



Förslag till ny renhållningsordning ¶ 
Lätt att göra rätt – Alla blir miljöhjältar! 

 

Alla kommuner är skyldiga att ha en renhållningsordning som ska innehålla en avfallsplan 
och renhållningsföreskrifter. Tranemo kommun har tagit fram förslag till ny 
renhållningsordning. Den skickas nu ut på samråd och vi vill gärna ha era synpunkter på 
förslaget. Synpunkter kan lämnas till och med den 6 november 2017. 

Tidsplan 

Remisstiden pågår från och med 5 oktober och sista dagen för att lämna synpunkter är den 6 
november 2017. Under denna tid finns renhållningsordningen på Tranemo bibliotek, 

https://www.tranemo.se/wp-admin/post.php?post=17988&action=edit
https://www.tranemo.se/innehall/2017/09/Miljöhjältenpojken-e1506595135228.jpg


Återvinningscentralen Returen samt i kommunhuset. Den finns också att hämta i pdf format 
här till höger på sidan. 

Personal från renhållningen kommer att finnas tillgänglig för att svara på frågor 
lördagen den 7 oktober kl 9.00 – 13.00 på ÅVC Returen och tisdagen 17 oktober kl 15.00 
– 18.00 på biblioteket. 

Synpunkter ska skickas till: 

E-post: kommun@tranemo.se eller 
via post: Tranemo kommun, 514 80 Tranemo 

Märk synpunkterna med – KS/2015:674 

Efter remisstiden kommer inkomna samrådssynpunkter att beaktas och förslaget till 
renhållningsordning kan komma att justeras utifrån inkomna samrådssynpunkter. 
Renhållningsordningen beräknas kunna antas under våren 2018. 

Varför en ny renhållningsordning? 

Den gamla avfallsplanen antogs 2002 och renhållningsföreskrifterna 2003 och därför finns ett 
stort behov av att ta fram en ny aktuell avfallsplan med hänsyn till ny lagstiftning samt för att 
ta ett strategiskt grepp på den fortsatta utvecklingen av avfallsverksamheten i kommunen. 
Avfallsplanen ska fungera som kommunens strategiska styrdokument för en hållbar 
avfallshantering. Planen redovisar dagsläget, framtidsmålen samt vilka åtgärder som planeras 
för att minska avfallets mängd och farlighet. Föreskrifterna reglerar hur vi hanterar avfallet 
som uppstår i kommunen genom till exempel insamling, transport och behandling. 

Varför samråd? 

Renhållningsordning ska upprättas i samråd med en bred krets av intressenter, det vill säga 
både myndigheter, organisationer och allmänhet. 

Avfallsplanens innehåll 

Avfallsplan består av två delar: huvuddokument och sex tillhörande bilagor. 

Huvuddokument 

Huvuddokumentet innehåller avsnitten, inledning, förutsättningar, trendspaning, beskrivning 
av kommunen, insamling av avfall från hushållen, avfall som kommunen ansvarar för, avfall 
under producentansvar, verksamhetsavfall, 
utvärdering av tidigare avfallsplan, uppföljning. Därutöver finns sex fokusområden med 
delmål samt konkreta åtgärder för att uppnå målen. 

Fokusområden i avfallsplanen 
1. Det ska vara lätt att göra rätt 
2. Minskade avfallsmängder 
3. Ökad återanvändning 
4. Ökad återvinning 

https://www.tranemo.se/innehall/2017/10/Avfallsplan-2018-2023-Remiss.pdf


5. Energiutvinning 
6. Deponi 

Bilagor 
1. Avfallsanläggningar  
2. Nedlagda deponier  
3. PM Insamling av matavfall  
4. Utvärdering av tidigare avfallsplan  
5. Miljöbedömning  
6. Samrådsredogörelse  

Renhållningsföreskrifternas innehåll 

Renhållningsföreskrifter består av två delar: huvuddokumentet och två tillhörande bilagor. 

Huvuddokumentet 
Huvuddokumentet innehåller avsnitten inledande bestämmelser, hushållsavfall, anskaffande, 
underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning, särskilt om hushållsavfall från 
verksamheter, annat avfall än hushållsavfall från verksamheter, undantag. 

Bilagor 
1. Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall  
2. Hämtning och kärl  

Vad är nytt i renhållningsordningen? 

Att vi vill vara med och nå det nationella målet att samla in matavfall och lämna det till 
behandling så att både växtnäring och energi tas till vara, detta genom att införa ett nytt 
insamlingssystem med matavfallsinsamling i separat brunt kärl. 
Andra exempel på vad som är nytt i renhållningsordningen är följande: 
- Nedskräpningen ska minska i kommunen. 
- Förebygga uppkomsten av avfall och öka återbruket. 
- Lättillgänglig och lättbegriplig information om sortering. 
- Minska mängden avfall till deponi och förbränning genom bättre sortering av olika 
avfallsfraktioner. 
- Ett grundabonnemang för renhållning hos en -och två bostadshus (permanentboende) införs 
(matavfall från separat kärl var 14:e dag, brännbart restavfall i grönt kärl var 4:e vecka. 
- Kompostering, glesare / tätare hämtnings intervall och gemensamma behållare hanteras 
genom att man anmäler /ansöker om detta. 

Frågor 

Har ni frågor om förslaget av ny renhållningsordning kan dessa ställas till Cathrine Persson, 
cathrine.persson@tranemo.se, telefonnummer 0325-57 61 21. 
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https://www.tranemo.se/innehall/2017/10/Bilaga-3-PM-Insamling-av-matavfall-Remiss.pdf
https://www.tranemo.se/innehall/2017/10/Bilaga-4-Utvärdering-av-tidigare-avfallsplan-Remiss.pdf
https://www.tranemo.se/innehall/2017/10/Bilaga-5-Miljöbedömning-Remiss.pdf
https://www.tranemo.se/innehall/2017/10/Bilaga-6-Samrådsredogörelse-Remiss-Kompletteras.pdf
https://www.tranemo.se/innehall/2017/10/Renhållningsföreskrifter-Remiss.pdf
https://www.tranemo.se/innehall/2017/10/Bilaga-1-Anvisningar-om-sortering-och-överlämnande-av-avfall-Remiss.pdf
https://www.tranemo.se/innehall/2017/10/Bilaga-2-Hämtning-och-kärl-Remiss.pdf


Bilagor 
 Avfallsplan 2018-2023 (pdf) 
 Bilaga 1 Avfallsanläggningar (pdf) 
 Bilaga 2 Nedlagda deponier (pdf) 
 Bilaga 3 PM Insamling av matavfall (pdf) 
 Bilaga 4 Utvärdering av tidigare avfallsplan (pdf) 
 Bilaga 5 Miljöbedömning (pdf) 
 Bilaga 6 Samrådsredogörelse (pdf) 
 Renhållningsföreskrifter (pdf) 
 Renhållningsföreskrifter Bilaga 1 (pdf) 
 Renhållningsföreskrifter Bilaga 2 (pdf) 

 

https://www.tranemo.se/innehall/2017/10/Avfallsplan-2018-2023-Remiss.pdf
https://www.tranemo.se/innehall/2017/10/Bilaga-1-Avfallsanläggningar-Remiss.pdf
https://www.tranemo.se/innehall/2017/10/Bilaga-2-Nedlagda-deponier-Remiss.pdf
https://www.tranemo.se/innehall/2017/10/Bilaga-3-PM-Insamling-av-matavfall-Remiss.pdf
https://www.tranemo.se/innehall/2017/10/Bilaga-4-Utvärdering-av-tidigare-avfallsplan-Remiss.pdf
https://www.tranemo.se/innehall/2017/10/Bilaga-5-Miljöbedömning-Remiss.pdf
https://www.tranemo.se/innehall/2017/10/Bilaga-6-Samrådsredogörelse-Remiss-Kompletteras.pdf
https://www.tranemo.se/innehall/2017/10/Renhållningsföreskrifter-Remiss.pdf
https://www.tranemo.se/innehall/2017/10/Bilaga-1-Anvisningar-om-sortering-och-överlämnande-av-avfall-Remiss.pdf
https://www.tranemo.se/innehall/2017/10/Bilaga-2-Hämtning-och-kärl-Remiss.pdf


FÖRSLAG TILL  NY RENHÅLLNINGSORDNING

Alla kommuner är skyldiga att ha en renhållningsordning som ska innehålla en avfallsplan och 

renhållningsföreskrifter. Tranemo kommun har tagit fram förslag till ny renhållningsordning.  

Den skickas nu ut på samråd och vi vill gärna ha era synpunkter på förslaget. Synpunkter  

kan lämnas till och med den 6 november 2017.

Varför en ny renhållningsordning?

Den gamla avfallsplanen antogs 2002 och 
renhållningsföreskrifterna 2003 och därför 
finns ett stort behov av att ta fram en ny aktuell 
avfallsplan med hänsyn till ny lagstiftning samt 
för att ta ett strategiskt grepp på den fortsatta 
utvecklingen av avfallsverksamheten i kommu-
nen. Avfallsplanen ska fungera som kommu-
nens strategiska styrdokument för en hållbar 
avfallshantering. Planen redovisar dagsläget, 
framtidsmålen samt vilka åtgärder som plane-
ras för att minska avfallets mängd och farlighet. 
Föreskrifterna reglerar hur vi hanterar avfallet 
som uppstår i kommunen genom till exempel 
insamling, transport och behandling.

Varför samråd?  

Renhållningsordning ska upprättas i samråd 
med en bred krets av intressenter, det vill säga 
både myndigheter, organisationer och allmän-
het.  

Avfallsplanens innehåll  

Avfallsplanen består av två delar: huvuddoku-
ment och sex tillhörande bilagor.      
   
Huvuddokument  
Huvuddokumentet innehåller avsnitten, inled-
ning, förutsättningar, trendspaning, beskrivning 
av kommunen, insamling av avfall från hushål-
len, avfall som kommunen ansvarar för, avfall 
under producentansvar, verksamhetsavfall, 
utvärdering av tidigare avfallsplan, uppföljning. 

Därutöver finns sex fokusområden med delmål 
samt konkreta åtgärder för att uppnå målen.  

Fokusområden i avfallsplanen  
1.  Det ska vara lätt att göra rätt
2.  Minskade avfallsmängder 
3.  Ökad återanvändning
4.  Ökad återvinning
5.  Energiutvinning
6.  Deponi

Bilagor  
1. Avfallsanläggningar
2. Nedlagda deponier
3. PM Insamling av matavfall
4. Utvärdering av tidigare avfallsplan
5. Miljöbedömning
6. Samrådsredogörelse

Renhållningsföreskrifternas innehåll

Renhållningsföreskrifterna består av två delar: 
huvuddokumentet och två tillhörande bilagor.

Huvuddokumentet

Huvuddokumentet innehåller avsnitten inle-
dande bestämmelser, hushållsavfall, anskaf-
fande, underhåll och skötsel av behållare och 
annan utrustning, särskilt om hushållsavfall 
från verksamheter, annat avfall än hushållsav-
fall från verksamheter, undantag.



Bilagor

1. Anvisningar om sortering och  
 överlämnande av avfall
2. Hämtningsområde, kärl och hämtnings- 
 intervall

Vad är nytt i renhållningsordningen? 

Att vi vill vara med och nå det nationella målet 
att samla in matavfall och lämna det till behand-
ling så att både växtnäring och energi tas till 
vara, detta genom att införa ett nytt insamlings-
system med matavfallsinsamling i separat brunt 
kärl. 

Andra exempel på vad som är nytt i renhåll-
ningsordningen är följande: 
-  Nedskräpningen ska minska i kommunen. 
-  Förebygga uppkomsten av avfall och öka  
 återbruket.  
-  Lättillgänglig och lättbegriplig information  
 om sortering. 
-  Minska mängden avfall till deponi och  
 förbränning genom bättre sortering av olika  
 avfallsfraktioner. 
-  Ett grundabonnemang för renhållning hos  
 en -och två bostadshus (permanentboende)  
 införs (matavfall från separat kärl var 14:e  
 dag, brännbart restavfall i grönt kärl var 4:e  
 vecka.)  
-  Kompostering, glesare / tätare hämtnings 
 intervall och gemensamma behållare hante 
 ras genom att man anmäler /ansöker om  
 detta.

Tidsplan 
Remisstiden pågår från och med 5 oktober och 
sista dagen för att lämna synpunkter är den 6 
november 2017. Under denna tid finns renhåll-
ningsordningen på Tranemo bibliotek, Återvin-
ningscentralen Returen samt i kommunhuset. 
Den finns också att hämta i pdf format på www.
tranemo.se. 

Personal från renhållningen kommer att finnas 
tillgänglig för att svara på frågor lördagen den 7 
oktober kl 9.00 – 13.00 på ÅVC Returen och tis-
dagen 17 oktober kl 15.00 – 18.00 på biblioteket.  

Synpunkter ska skickas till: 

E-post: kommun@tranemo.se  eller 
via post: Tranemo kommun, 514 80 Tranemo  
 
Märk synpunkterna med – KS/2015:674
 
Efter remisstiden kommer inkomna samråds-
synpunkter att beaktas och förslaget till renhåll-
ningsordning kan komma att justeras utifrån 
inkomna samrådssynpunkter. Renhållningsord-
ningen beräknas kunna antas under våren 2018.

Frågor  
Har ni frågor om förslaget av ny renhållnings-
ordning kan dessa ställas till Cathrine Persson, 
cathrine.persson@tranemo.se telefonnummer 
0325-576121   



Personer (Avfallsplan 2018-2023 

Remissversion) 

Utskrivet: 2017-10-18 10:39 
Utskrivet av: Cathrine Persson 
 

 
 
Personer 
Namn 
Erik Larsson Bygg/ 
Bengt Kettil Fastighets AB 
Svanmo Fastigheter AB 
Lantdröm fastighets AB 
Lindströms Bostäder AB 
Tranemobostäder AB/ 
Tranemo Handel & service 
Företagarna i Kind 
Svenljunga kommun,Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Omsorgssektionen/Eldenholm,Solveig 
Servicesektionen/Karlsson,Lars-Gunnar 
Näringsliv- och strategisektionen/Kronbäck,Pernilla 
Tekniska sektionen/Ohlin,Karl-Johan 
Samverkansnämnden,miljö och bygg 
Lärandesektionen/Åhman,Thomas 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Kristdemokraternas gruppledare/Bertilsson,Erene 
Socialdemokraternas partigrupp 
Moderaterna/Larsson,Lars-Åke 
Vänsterpartiet/ 
Centerpartiet/Simonsson,Ann-Christine 
Liberalerna Tranemo 
Miljöpartiet/Bertilsson,Louise 
Sverigedemoraterna 
LRF i Tranemo/Christina,Dahl 
TRANEMO UTVECKLINGS AB/Haglund,Lennart 
Naturskyddsföreningen 
Hyresgästföreningen Sjuhärad 
Borås energi och miljö AB 
Ulricehamns energi och miljö AB 
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Miljöskyddsavdelningen

010-224 40 00

Tranemo kommun
E-post: cathrine.persson@tranemo.se; 
kommun@tranemo.se

Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Synpunkter på utställningsversion, Tranemo kommuns 
Avfallsplan 2018–2023

Länsstyrelsen har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ny Avfallsplan 
för Tranemo kommun. Avfallsplanen är en av två delar kommunens 
renhållningsordning. En renhållningsordning ska finnas hos varje kommun enligt 
miljöbalken 15 kap 41§ och ska bestå av två delar, dels en Avfallsplan dels 
Föreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och 
om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Yttrande
En avfallsplan ska innehålla de uppgifter som anges i Naturvårdsverkets reviderade 
föreskrifter (NFS 2017:2) och vägledning (Rapport 6760) om kommunala 
avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall1. Föreskrifterna trädde i 
kraft den 1 maj 2017.

Länsstyrelsen har i sin granskning av avfallsplanen valt att fokusera på 
uppfyllelsen av följande nyheter och förändringar i föreskrifterna och 
vägledningen:

1. Avfallsplanens syfte ska beskrivas.

2. Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, 
etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer.

3. Mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning.

4. Kommunerna ska redovisa de styrmedel man planerar att använda för att 
implementera mål och åtgärder i kommunens avfallsplan.

5. Tydligare koppling mellan fysisk planering och avfallsplanering.

6. Redovisning till Länsstyrelsen av uppgifter om mål, åtgärder och styrmedel.

Länsstyrelsen har inte granskat den formella processen kring framtagandet av 
utställningsversion av Avfallsplan Tranemo kommun 2018–2023. Det är dock 
viktigt att den formella processen följs så att den färdiga renhållningsordning får 
den rättsstatus som ska gälla.

Länsstyrelsen lämnar följande synpunkter (1-6):
1 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6760-
1.pdf?pid=20508

mailto:cathrine.persson@tranemo.se
mailto:kommun@tranemo.se
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6760-1.pdf?pid=20508
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6760-1.pdf?pid=20508
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1. Avfallsplanens syfte

Avfallsplanens syfte har beskrivits i planen. 

2. Mål och åtgärder

Länsstyrelsen anser att flera bra förslag på åtgärder för att öka medvetenheten och 
informationen till allmänheten med flera redovisas i avfallsplanen, t ex 
informations och kompetenshöjande insatser. Dessa är viktiga och har en 
framträdande roll i planen. Uppsatta mål uppfattas som realistiska och till viss del 
mätbara. Kommunen kan påverka de åtgärder som föreslås att genomföras, för att 
helt eller delvis uppnå målen. Det finns en tidplan för när målen ska vara uppfyllda 
och åtgärderna genomförda. 

Kommunen redovisar flera åtgärder för att nå uppsatta mål. Detta är bra och 
ambitiöst. Det kan dock vara bra om det finns en tydlig prioritering för mål och 
åtgärder för de fall inte alla åtgärder kan genomföras. Åtgärder bör ske, i första 
hand, där behovet av miljöförbättrande åtgärder är som störst. Förslagsvis bör en 
uppskattning över prioriteringsnivå av målen och åtgärderna göras. Avfallets totala 
miljöpåverkan från att det uppstår till dess att det deponeras, förbränns, återvinns 
eller återanvänds bör beaktas samt tillämpning av avfallshierarkin. Åtgärder med 
förhållandevis liten insatts i förhållande till effekt kan också innebära en högre 
prioritet.

3. Nedskräpning

I avfallsplanen redovisas tydliga mål och åtgärder för att förebygga och begränsa 
nedskräpning.

4. Styrmedel

I avfallsplanen redovisas de styrmedel som kommunen planerar att använda.

5. Koppling mellan fysisk planering och avfallsplanering

I de reviderade föreskrifterna läggs större vikt på samordning mellan olika 
kommunala planer. Det står bland annat att avfallsplanen ska innehålla en 
beskrivning av hur behovet av platser för anläggningar för att hantera avfall har 
tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i kommunens övriga arbete med 
fysisk planering (9 §). Detta bör tydligare redovisas i planen och mål och åtgärder 
bör övervägas, t ex uppföljning av hantering av avfallshanteringsfrågorna i plan- 
och byggprocessen.

I naturvårdsverkets vägledning framgår bland annat: ”Kommunens översiktsplan 
bör vara ett av underlagen som används vid bedömning av behovet av infrastruktur. 
Med ”kommunens övriga arbete med fysisk planering” avses bl.a. kommunens 
översiktsplaner, detaljplaner, bygglov och förhandsbesked. Det finns behov av att 
på ett bättre sätt uppmärksamma behovet av infrastruktur för avfall i den fysiska 
planeringen. Infrastruktur för avfall omfattar platser, anordningar, anläggningar 
och system för att samla in, transportera, lagra och behandla avfall. Enligt plan- 
och bygglagen (2010:900) är avfallshanteringen ett allmänt intresse och ska 
uppmärksammas på ett tidigt stadium i den fysiska planeringen. Detta innebär att 
det vid detaljplaneläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked ska tas 
särskild hänsyn till behovet av att anordna avfallshantering. Avfallsplanen ska 
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innehålla en beskrivning av hur behovet av infrastruktur för avfallshantering har 
hanterats i kommunens översiktsplan. Detta innebär att det i avfallsplanen bör 
finnas en sammanfattning över om det finns platser avsatta för avfallshantering, 
och vilken typ av avfallshantering dessa platser avser. Vidare är det önskvärt att 
avfallsplanen utformas så att den kan fungera som ett planeringsunderlag i 
kommunens planarbete.”

I avfallsplanen lyfter Tanums kommun fram fysisk planering som ett förslag till 
styrmedel för förberedelse för återanvändning.  Länsstyrelsen ser positivt på att 
kommunen uppmärksammar detta styrmedel och önskar att kommunen i den 
efterföljande planeringen har med sig detta. Bortsett detta förslag är frågor kring 
fysisk planering och översiktsplanering osynliga i avfallsplanen.

Vad gäller översiktsplaneringen har Tranemo kommun under år 2017 
aktualitetsprövat kommunens översiktsplan (antagen år 2010) och bedömt den som 
aktuell. I aktualitetsprövningen lyfts inte avfallsfrågorna fram alls, det trots de 
förändringar som skett sedan den antogs år 2010. I översiktsplanen från år 2010 
redovisar kommunen att det finns en bemannad återvinningscentral i Tranemo samt 
att det finns återvinningsstationer i de övriga orterna. När kommunen ser över sin 
översiktsplan nästa gång anser Länsstyrelsen att avfallsfrågorna kan 
uppmärksammas mer och då kopplas till avfallsplanens rekommendation om att se 
fysisk planering som ett styrmedel för förberedelse för återanvändning. Vid nästa 
översyn av översiktsplanen rekommenderar Länsstyrelsen att kommunen ännu 
tydligare, helst på karta, synliggör avfallshanteringens infrastruktur och 
transportbehov och var det finns eller bör tillkomma återvinningsstationer, 
behandlingsanläggningar och deponier. Framtida expansioner av anläggningarna är 
också viktigt att redovisa för att förhindra att t.ex. bostäder och skolor planeras i 
anläggningarnas närhet.

Vidare noteras att det varken i den arbetsgrupp eller referensgrupp för 
avfallsplanen finns med någon som arbetar med fysisk planering. Ev. har miljöchef 
eller miljöstrateg uppgiften att bevaka detta, men för att frågor kring fysisk 
planering ska få större utrymme i avfallsplanen och sedan utgöra underlag för 
översiktsplaneringen och den övriga fysiska planeringen är det viktigt att planerare 
är delaktiga i framtagandet av planen.

6. Redovisning till Länsstyrelsen

I Naturvårdsverkets nya föreskrifter (NFS 2017:2) framgår enligt 19 § följande:
”Kommunen ska lämna följande uppgifter om den kommunala avfallsplanen till 
länsstyrelsen:

1. datum för antagande av planen,
2. en sammanställning av mål, åtgärder och styrmedel enligt 3–6 §§
3. resultatet av uppföljningen av föregående plan enligt 14 §, samt
4. uppgifter om nedlagda deponier enligt 15 §.”

När kommunen redovisar efterfrågade uppgifter, enligt § 19, bör detta ske med 
beaktande av syftet med redovisningen. I Naturvårdsverkets nya vägledning om 
kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (Rapport 6760) 
anges att syftet med länsstyrelsens sammanställning av de kommunala 
avfallsplanerna är bland annat att den ska utgöra ett underlag för:
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 Naturvårdsverkets arbete med att ta fram nationella avfallsplanen, 
programmet för förebyggande och andra strategier och handlingsprogram 
inom avfallsområdet.

 att länsstyrelsen ska kunna bedöma utvecklingen av avfallshanteringen i 
länet och i vilken grad planerna bidrar till att nå regionala och nationella 
mål inom avfallsområdet

 att länsstyrelsen ska få en överblick över aktualiteten hos avfallsplanerna 
och kunna upplysa kommunerna om behov av uppdatering

Länsstyrelsen vill att efterfrågade uppgifter enligt 19 § överlämnas inom sex 
veckor från att planen blivit antagen. Länsstyrelsen ser gärna att uppgifterna 
redovisas i tabellform.

Observera att den ändrade avfallsplanen genast ska sändas till Länsstyrelsen för 
kännedom.

I detta ärende har Jörgen Hammarström beslutat och Therese Byström varit 
föredragande. I den slutliga handläggningen av ärendet har även Torbjörn Sahl, 
samhällsbyggnadsenheten deltagit.

Jörgen Hammarström Therese Byström



Yttrande över avfallsplan 2018 - 2023. 
 
Angående frekvens på tömning av fettavskiljare. Tömningsfrekvens är satt till minst en gång 
per år men bör vara minst varje halvår. En gång per år är för sällan. 
Förslag till skrivning: 
Fettavskiljare kräver regelbunden tillsyn och tömning för att den skall fungera. Tömning skall 
alltid ske så ofta att avskiljaren fyller avsedd funktion, dock minst en gång per halvår. Ändras 
enligt Birgits förslag i §24 renhållningsföreskrifterna och ändras till 2 gånger per år i bilagan 
hämtningsintervall punkt 7. 
 
Tillägg/ändring Bilaga 4. Utvärdering av tidigare avfallsplan. Ändras enligt Birgits förslag, ev 
se över formuleringar. 
 
Avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten (sid 4). 
 
Fortsatt information till hushåll och företag om vad som får släppas ut i det kommunala 
avloppsvattnet. Mer informationsinsatser har gjorts utöver utskick med faktura. Det finns 
information på hemsidan och företag informeras vid besök. Reningsverken tar emot 
studiebesök från skolor och föreningar. 
 
Vidta eventuella erforderliga åtgärder för att förhindra att föroreningar i avloppsvatten från 
industrin försämrar slammets kvalitét. 
Ej genomfört stämmer inte. VA-enheten följer upp störningar på ledningsnät, i 
pumpstationer och i reningsverk som orsakas av utsläpp. VA-enheten samarbetar med 
Miljökontoret i frågor som rör anslutna företag och verksamheter. 
 
Specialavfall (inkluderar farligt avfall) (sid 5). 
En fortlöpande inventering av företag och industrier för att kartlägga användningen av 
farliga ämnen inom kommunen. Eventuell ökad kontroll av fordonstvättar, smörjhallar mm. 
Ingen extra tillsyn m a p detta har utförts. Det stämmer inte. Miljökontoret arbetar med 
detta. VA-enheten besöker också företag och tar då upp vilka kemikalier som används. 
 
Vänliga hälsningar 
Birgit Magnusson 
VA-enheten 
Tekniska sektionen 
Tranemo kommun 
 











Hej Maria,  
 
Vi tackar för den synpunkt ni lämnat in på vår renhållningsordning. 
 
Ni kommer även fortsättningsvis, då den nya renhållningsordningen börjat gälla, att kunna 
kompostera hemma. Skillnaden mot nu blir att man kommer att behöva anmäla sin kompostering till 
vårt miljökontor, och om man inte vill utnyttja möjligheten till matavfallsinsamling får man även 
ansöka om befrielse från den. 
Det blir alltså möjligt att kompostera 100% eller att ha matafallsinsamling 100% eller att kombinera 
dessa båda om man vill kompostera till viss del och utnyttja matavfallsinsamlingen till viss del, till 
exempel till citrusskal, ben mm som inte alla vill ha i komposten eller på vintertid då det ibland 
upplevs besvärligare att kompostera. Vad jag har förstått kan det även vara så med Bokashi. 
Det kommer också att vara möjligt med var 8:e veckas hämtning för restavfallet. 
 
Mer information om dessa alternativ, samt hur man går tillväga om man vill fortsätta kompostera 
kommer att skickas ut i god tid innan det är dags att införa matavfallsinsamling i ert område. 
 
Kul att höra att ni är nöjda med ÅVC Returen. 
 



 



En biogasdriven  
 bil kan köra 75 km  
   på 1 000 bananskal.

LÄTT ATT GÖRA RÄTT

ENERGIUTGIVNING
Tranemo kommun har som mål att minst 50% av matavfallet 

sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas  

tillvara, och minst 40% av matavfallet behandlas så att även  

energi tas tillvara.



Om alla kapsyler lämnas in  
  till återvinning räcker stålet  
   som återvinns till 2 200 nya  
      personbilar varje år.

LÄTT ATT GÖRA RÄTT

ÖKAD ÅTERVINNING 
Ett gemensamt mål för hela Sverige är att öka materialåter- 

vinningen. Kommunen bör därför sträva efter att minst nå  

det uppsatta målet på 50% materialåtervinning till år 2020.



Du sparar 97% energi  
när du köper secondhand-kläder 
jämfört med att köpa nya..

LÄTT ATT GÖRA RÄTT

ÅTERANVÄNDNING 
Det finns en betydande potential att minska miljöpåverkan  
genom att produkter och material återanvänds.

















































 

  Vår ref: Cathrine Persson 

Enhetschef  

Datum: 2017‐12‐01 

    

  

 

  

 

Tekniska sektionen   

Postadress: 514 80 Tranemo  Besöksadress: Storgatan 26 

Telefon: 0325‐57 60 00  Telefax: 0325‐57 60 99  Direkt: 0325‐57 61 21 

E‐post: cathrine.persson@tranemo.se  www.tranemo.se  1 (2) 
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Taxa matavfallsinsamling 

Ny taxa inkluderande matavfallsinsamling från och med 2019‐01‐01. 

Förvaltningen fick 2017‐09‐07 i uppdrag att utarbeta en ny taxa till budgetarbetet inför 

2019 att gälla från och med 2019‐01‐01.  

En utredning om olika alternativ till utformning av taxan är tänkt att påbörjas under 

januari och succesivt kunna presenteras politiskt. Vi ser ett behov av en total översyn av 

taxan då nuvarande taxa inte omfattar insamling av matavfall. Vår nuvarande 

taxekonstruktion gynnar mycket kraftigt hemkompostering vilket har visat sig fungera 

mindre bra. Vi ser också att till exempel arbetsmiljökraven hos entreprenörerna har 

förändrats vilket ibland kan medföra en förändrad prisbild på vissa tjänster, även detta 

behöver tas hänsyn till i en ny taxa. Ökade krav på bland annat utsortering av olika 

fraktioner ger ett ökat behov av aktivitet från renhållningen så som 

informationskampanjer, utbildningar, kundservice. 

 

Taxa för matavfallsinsamling kontra hemkompostering. 

Förvaltningen har inför antagandet av slutgiltig version av avfallsplanen, ombetts 

redovisa sina tankegångar kring taxan, för de som även efter införande av 

matavfallsinsamlingen önskar fortsätta sin kompostering. Vi ser tre tänkbara 

abonnemangsformer för matavfallet.  

• 100% Matavfallsinsamling från brunt kärl 

• Del kompostering, använder både kompost och brunt kärl. 

Tex kompost sommarhalvåret och kärl vinterhalvåret, vill inte lägga vissa saker i 

komposten såsom kaffesump, citruskal, bananskal, ben. 

• 100% Kompostering – inget matavfallskärl 

Förvaltningens förslag till taxa för dessa tre alternativ är att det utgår samma avgift 

oavsett vilket alternativ man väljer.  

Därtill tillkommer miljökontorets avgift för anmälan av kompost samt i förekommande 

fall handläggning av ansökan om befrielse från avlämnande av matavfall (dispens). 

Förvaltningens önskemål är att en mindre avgift tas ut för de som anmäler en kompost 

och en något högre avgift för de som ansöker om dispens från matavfallsinsamling.  
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Förvaltningen har bjudit in miljökontoret till ett uppstartsmöte för att diskutera framtida 

taxa och handläggning av dessa ärenden, men något möte har inte kommit till stånd. 

Med tanke på de mål som satts upp i avfallsplanen där vi ska vara delaktiga i att nå de 

nationella målen om insamlat matavfall bör en reducerad taxa för hemkompostering inte 

anses motiverad. 

 

Taxemodeller 

Det finns några olika taxemodeller att titta på. Till exempel viktbaserad taxa på brännbart 

alternativt både matavfall och brännbart, miljöstyrande. 

Ett övervägande kommer att behöva göras om huruvida det ska finnas ett ”osorterat 

abonnemang” för de som helt motsätter sig att sortera ut matavfallet. 

 

 

 

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 
Omsorg‐ och folkhälsoutskottet 
2017‐12‐14 

 

 

 

   
 

 

§ 293 

Omkonvertering av vård‐ och omsorgsplatser (KS/2017:623) 

Omsorgs‐ och folkhälsoutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Konverterar boendeplatser enligt förslag. 

 Finansieras inom befintlig budgetram 2018. 

Reservation 

Viktoria Haraldsson, (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 

yrkande. Skriftlig reservation bifogas protokollet. 

Ärendet 

På Gudarpsgården är det stor efterfrågan på somatiska boendeplatser.  
 

Vid Hjälmå finns ett överskott av somatiska boendeplatser. Personer som får 

beviljad boendeplats tackar ofta nej till erbjuden boendeplats om den erbjuds på 

Hjälmå.  

Genom konvertering av en demensenhet på Gudarpsgården till somatisk enhet 

kan 11 boendeplatser användas för korttidsboende/växelvård och vård‐ och 

omsorgsboendeplatser.  

 

På Hjälmå föreslås att 14 somatiska boendeplatser konverteras till demens 

boendeplatser.  

 

Kostnader för förändringarna vid Gudarpsgården och Hjälmå bedöms rymmas 

inom befintlig budget 2018. Kostnaden för kognitivsjukdom på Hjälmå innebär 

på sikt en viss kostnadsökning i form av högre personaltäthet samt viss kostnad 

för mindre anpassning av lokaler.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐10‐23 

Föredragning och debatt 

Verksamhetsutvecklare/SAS Louise Bertilsson föredrar ärendet 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Viktoria Haraldsson, (C) yrkar avslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslag till beslut och Haraldssons förslag mot varandra och 

finner att utskottet beslutar enligt förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomifunktionen  

Status  

Kommunstyrelsen 

 
 



 
 

 

 

Vår ref: Anna Jogeland 

Funktionschef 

Datum:2017‐10‐23 

Dnr: KS/2017:623  

 

 

Tjänsteskrivelse – konvertering av vård‐ och 

omsorgsboendeplatser  

Förslag till beslut 

 Konvertera boendeplatser enligt förslag. 

 Finansieras inom befintlig budgetram 2018. 

Ärendet 

På Gudarpsgården är det stor efterfrågan på somatiska boendeplatser.  

 

Vid Hjälmå finns ett överskott av somatiska boendeplatser. Personer som får 

beviljad boendeplats tackar ofta nej till erbjuden boendeplats om den erbjuds på 

Hjälmå.  

Genom konvertering av en demensenhet på Gudarpsgården till somatisk enhet 

kan 11 boendeplatser användas för korttidsboende/växelvård och vård‐ och 

omsorgsboendeplatser.  

 

På Hjälmå föreslås att 14 somatiska boendeplatser konverteras till demens 

boendeplatser.  

 

Kostnader för förändringarna vid Gudarpsgården och Hjälmå bedöms rymmas 

inom befintlig budget 2018. Kostnaden för kognitivsjukdom på Hjälmå innebär 

på sikt en viss kostnadsökning i form av högre personaltäthet samt viss kostnad 

för mindre anpassning av lokaler.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐10‐23 



 
 

 

 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Ekonomifunktionen (när beslut handlar om ekonomi) 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  

 

  

Solveig Eldenholm   Anna Jogeland  

Sektionschef  Funktionschef  





PROTOKOLLSUTDRAG 
Bildning‐ och kulturutskottet 
2017‐12‐14 

 

 

 

   
 

 

 

 
 

§ 101 Skolgång för asylsökande elever som fyllt 18år 

(KS/2017:789) 

Bildnings‐ och kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Asylsökande som är 18 år och bor i Tranemo kommun erbjuds skolgång 

på Tranemo Gymnasieskola 

 För asylsökande som är 18 och är boende utanför Tranemo kommun tar 

Tranemo Gymnasieskola endast emot elev om hemkommunen betalar 

interkommunal ersättning 

 Besluten ovan är tidsbestämda och gäller tom 2018‐07‐01 

Beslutsmotivering 

Då det funnits särskilda omständigheter för dessa ungdomar och samtidigt ligger 

förslag till riksdagen om att införa undantagsregler ser förvaltningen detta som 

en rimlig lösning i väntan på nationella beslut. 

Ärendet 

I skollagens 29 kap 3 § framgår att asylsökande som fyllt 18 år inte har rätt att 

påbörja en gymnasieutbildning. Däremot har man rätt att läsa klart om man 

redan påbörjat en gymnasieutbildning. Med tanke på den diskussion som pågår 

på regerings och riksdagsnivå anser förvaltningen att det är rimligt att göra ett 

avsteg från detta. Då kommunen fattat beslut om att asylsökande som fyllt 18 år 

ska få bo kvar i kommunen ser förvaltningen att det måste kombineras med 

skolgång. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐11‐30 

 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Thomas Åhman fördrar ärendet och svarar på frågor.  

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen (när beslut handlar om ekonomi) 



  

 

 

2 (2)  

 

 

Status  

Kommunstyrelsen 
 



 
 

 

 

Vår ref: Thomas Åhman 

Sektionschef 

Datum:2017‐11‐30 

Dnr: KS/2017:789  

 

 

Skolgång för asylsökande elever som fyllt 18år  

 

Förslag till beslut 

 Asylsökande som är 18 år och bor i Tranemo kommun erbjuds skolgång 

på Tranemo Gymnasieskola 

 För asylsökande som är 18 och är boende utanför Tranemo kommun tar 

Tranemo Gymnasieskola endast emot elev om hemkommunen betalar 

interkommunal ersättning 

 Besluten ovan är tidsbestämda och gäller tom 2018‐07‐01 

Beslutsmotivering 

Då det funnits särskilda omständigheter för dessa ungdomar och samtidigt ligger 

förslag till riksdagen om att införa undantagsregler ser förvaltningen detta som 

en rimlig lösning i väntan på nationella beslut. 

Ärendet 

I skollagens 29 kap 3 § framgår att asylsökande som fyllt 18 år inte har rätt att 

påbörja en gymnasieutbildning. Däremot har man rätt att läsa klart om man 

redan påbörjat en gymnasieutbildning. Med tanke på den diskussion som pågår 

på regerings och riksdagsnivå anser förvaltningen att det är rimligt att göra ett 

avsteg från detta. Då kommunen fattat beslut om att asylsökande som fyllt 18 år 

ska få bo kvar i kommunen ser förvaltningen att det måste kombineras med 

skolgång. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐11‐30 

 



 
 

 

 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen (när beslut handlar om ekonomi) 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  

 

  

Thomas Åhman  

Sektionschef    



PROTOKOLLSUTDRAG 
Allmänna utskottet 
2017‐12‐07 

 

 

 

   
 

 

 

 
 

§ 190 

Baltic Link ‐ Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 

2018‐2029 (KS/2017:785) 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Tillstyrker yttrandet med följande tillägg: 

 

Ur yttrandet sid 4‐5: 

 

Beläget längs riksväg 27 finns till exempel GGVV‐området, mera känt som 

Gnosjöregionen bestående av kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och 

Värnamo, som är ett av Sveriges tätaste industriområde. Även Tranemo kommun 

kan inräknas i detta område (tillägg i kursivt). 

Ärendet 

Baltic‐Link Association har inkommit med ett yttrande avseende Förslag till 

nationell plan för transportsystemet 2018‐2029. Baltic‐Link Association har efter 

samråd med regeringskansliet fått förlängt sista svarsdatum till och med den 13 

december 2018.  

 

Baltic‐Link Association ber medlemskommunerna inkomma med synpunkter på 

aktuellt yttrande. Synpunkterna ska vara kansliet tillhanda senast fredagen den 8 

december. 

  

Baltic‐Link Associations yttrande konstaterar bland annat följande; Det är positivt 

att mötesstation i Skruv finns med i planen. Likaså reinvesteringar i form av spårbyte 

Hillared‐Hestra och ställverk i Borås. 

 

Utöver detta konstaterar man att: ”Delen Göteborg–Borås med fortsättning längs 

Kust till kust‐banan respektive väg 27 utgör även en länk i stråket mot sydöstra Sverige, 

vilket är av särskild betydelse för tillgängligheten till industrier och hamnar i den här 

delen av landet. Kust till kust‐banan används för gods‐ och persontrafik, där 

persontrafiken har lokal, regional och nationell betydelse.” 



  

 

 

2 (2)  

 

 

Både Baltic‐Link Association och Tranemo kommun väljer att lyfta fram 

Trafikverkets positiva satsningar och ställningstagande gällande Kust till 

kustbanan. 

 

Baltic‐Link Association väljer även att fokusera på sträckan Borås‐Göteborg och 

uttrycker sig bland annat på följande sätt: ”Begränsningarna på Kust till kust‐banan 

mellan Göteborg och Borås skapar i sin tur sedan konsekvensen att riksväg 40, som har 

gemensam sträckning med riksväg 27 mellan Göteborg och Borås, får ökad 

kapacitetsbrist. Om utveckling av trafiken ska kunna ske krävs ytterligare hållplatser och 

mötesspår.” 

 

Förvaltningen menar att ovan analys inte på något sätt urholkar eller går stick i 

stäv med Tranemo kommuns yttrande utan snarare kompletterar detsamma.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐12‐01 

Yttrande över ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018‐2029” 

Beslutet skickas till 

Jonas.Olsson2@karlskrona.se 

Status  

Kommunstyrelsen  

 
 



 
 

 

 

Vår ref: Markus Nyström 

Samhällsplanerare 

Datum:2017‐12‐01 

Dnr: KS/2017:785  

 

 

Tjänsteskrivelse gällande Baltic Links yttrande avseende 

Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018‐2029  

 

Förslag till beslut 

 Tillstyrker yttrandet med följande tillägg: 

 

Ur yttrandet sid 4‐5: 

 

Beläget längs riksväg 27 finns till exempel GGVV‐området, mera känt som 

Gnosjöregionen bestående av kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och 

Värnamo, som är ett av Sveriges tätaste industriområde. Även Tranemo kommun 

kan inräknas i detta område (tillägg i kursivt). 

Ärendet 

Baltic‐Link Association har inkommit med ett yttrande avseende Förslag till 

nationell plan för transportsystemet 2018‐2029. Baltic‐Link Association har efter 

samråd med regeringskansliet fått förlängt sista svarsdatum till och med den 13 

december 2018.  

 

Baltic‐Link Association ber medlemskommunerna inkomma med synpunkter på 

aktuellt yttrande. Synpunkterna ska vara kansliet tillhanda senast fredagen den 8 

december. 

  

Baltic‐Link Associations yttrande konstaterar bland annat följande; Det är positivt 

att mötesstation i Skruv finns med i planen. Likaså reinvesteringar i form av spårbyte 

Hillared‐Hestra och ställverk i Borås. 

 

Utöver detta konstaterar man att: ”Delen Göteborg–Borås med fortsättning längs 

Kust till kust‐banan respektive väg 27 utgör även en länk i stråket mot sydöstra Sverige, 

vilket är av särskild betydelse för tillgängligheten till industrier och hamnar i den här 

delen av landet. Kust till kust‐banan används för gods‐ och persontrafik, där 

persontrafiken har lokal, regional och nationell betydelse.” 



 
 

 

 

 

Både Baltic‐Link Association och Tranemo kommun väljer att lyfta fram 

Trafikverkets positiva satsningar och ställningstagande gällande Kust till 

kustbanan. 

 

Baltic‐Link Association väljer även att fokusera på sträckan Borås‐Göteborg och 

uttrycker sig bland annat på följande sätt: ”Begränsningarna på Kust till kust‐banan 

mellan Göteborg och Borås skapar i sin tur sedan konsekvensen att riksväg 40, som har 

gemensam sträckning med riksväg 27 mellan Göteborg och Borås, får ökad 

kapacitetsbrist. Om utveckling av trafiken ska kunna ske krävs ytterligare hållplatser och 

mötesspår.” 

 

Förvaltningen menar att ovan analys inte på något sätt urholkar eller går stick i 

stäv med Tranemo kommuns yttrande utan snarare kompletterar detsamma.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐12‐01 

Yttrande över ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018‐2029” 

 

Bilagor ex. planer, riktlinjer, policys, ansökningar, utredningar. Under den här 

rubriken biläggs handlingar som politiken behöver för att fatta beslut.  

Föredragning och debatt 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Beslutsgång 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Skriv här till vem och inom vilken tid man kan överklaga beslutet. 



 
 

 

 

Beslutet skickas till 

Jonas.Olsson2@karlskrona.se 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken  

 

  

Pernilla Kronbäck  Markus Nyström  

Sektionschef  Samhällsplanerare  
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Näringsdepartementet 

                                             n.registrator@regeringskansliet.se  
                                             n.nationellplan@regeringskansliet.se  
 
 
 
 
Yttrande över ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029” 
 
Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till ny nationell plan för 
transportsystemet för perioden 2018-2029. Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar 
är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen Infrastruktur 
för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling samt 
regeringens direktiv.  
 
Inledningsvis vill vi från Baltic-Link Association uppmärksamma att vi tyvärr inte erhållit 
ärendet på remiss. Som intresseorganisation för riksväg 27 och Kust till kust-banan som 
sammantaget utgör Baltic-Link, med flertalet kommuner, regioner och företag som 
medlemmar, ser vi det som problematiskt att Baltic-Link Association inte anses vara en 
relevant remissinstans.  
 
Baltic-Link Associations synpunkter 
 
Trafikverket konstaterar att resor och transporter ökar i framtidens transportsystem. Man 
skriver att ”Det inrikes godstransportarbetet förväntas enligt basprognosen öka med 73 
procent från 2012 till 2040. Ökningen räknat i procent är ungefär densamma för de olika 
trafikslagen, men i absoluta tal ökar transporterna på väg och med sjöfart betydligt mer än 
järnvägstransporterna.” I planen signalerar man även, vad gäller framförallt vägtransporter, 
för ökad trängsel där det redan idag råder trängsel samt risken för nya flaskhalsar.  
 
Nationella planens syfte är att bidra till att de transportpolitiska målen nås, och ett av dessa 
mål är att ”Främja överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.” Mot 
bakgrund av detta mål vill Baltic-Link Association se ett större statligt ansvarstagande för 
infrastrukturen mellan hamn och statlig infrastruktur vad gäller järnväg och väg. I hamnar med 
internationell och nationell betydelse måste det finnas statligt intresse att ta ansvar även för 
denna infrastruktur. Kombiterminal i Karlskrona med direkt anslutning till hamnen har 
byggts och Karlskrona kommun finansierade själva upprustning och elektrifiering av 
järnvägen som knyter samman Karlskrona hamn med nationellt järnvägsnät.  
 



Baltic-Link Association  
 

 

En hamn som den i Karlskrona med internationell trafik och som i Trafikverkets plan 
framhålls få en förhöjd internationell roll borde även klassificeras som och ingå i TEN-T 
Core Network. 
 
Trafikverket skriver i planen att ”Med en ökad östorienterad handel mot växande marknader 
i Polen och Baltikum samt vidare transportkedjor mot Asien kommer sydöstra Sveriges 
strategiska roll förstärkas, inte minst hamnarna i Blekinge.” Det är positivt att Trafikverket 
ser att sydöstra Sveriges roll kommer att förstärkas, men från Baltic-Link Associations sida 
vill vi understryka att i förhållande till denna utveckling så saknas det ett resonemang kring 
hur det nationella transportnätet och infrastrukturen behöver anpassas, förändras och 
utvecklas för att möta denna utveckling. Vi vill också poängtera att denna handelsutveckling 
som Trafikverket flaggar för, i realiteten redan existerar och ständigt utvecklas. Ska Sverige 
möta upp den utveckling som redan pågår måste investeringar göras som stärker ökande 
godstransporter till och från Blekinges hamnar.  
 
Trots transportkorridoren Gdynia – Karlskrona, via Stena Lines färjelinje med 22 avgångar 
och 22 ankomster per vecka fördelade på fyra fartyg, som dessutom ingår i Motorways of 
the Sea, så saknas denna transportkorridor i kartan över relevanta nationella och 
internationella godstransportstråk nedan som presenteras i Trafikverkets plan.  
 

 
                        Trafikslagsövergripande stråk med stor relevans för långväga  

nationella och internationella godstransporter. 
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Vidare om man inte ser betydelsen av transportkorridoren Gdynia – Karlskrona och dess 
naturliga förlängning av TEN-T Core Network Corridor Baltic-Adriatic corridor så blir det 
svårt att sedan se riksväg 27 i sitt internationella sammanhang.  
 
 

 
 Källa: Baltic-Link Association 

                                          Baltic Adriatic Corridor tillsammans med 
                                                                     MoS Gdynia-Karlskrona och Baltic-Link 

                                                    Källa: Baltic-Link Association 
 

 
 
Riksväg 27  
 
Baltic-Link Association vill uttrycka att det är positivt för riksväg 27 att E22/riksväg 27, 
delen Nättraby- Ronneby Ö, finns med i planen.  
 
Det är också positivt att riksväg 25 Österleden i Växjö finns med i planen då riksväg 27 och 
riksväg 25 har gemensam sträckning på detta avsnitt.  
 
Uppgradera till Europaväg  
 
För Baltic-Link Associations del är riksväg 27, som ingår i Baltic-Linkstråket, viktig för att 
binda samman Blekinges TEN-hamn Karlskrona med Småland och vidare mot Västsverige 
och Norge. Baltic-Linkkorridoren kopplas också på ett naturligt sätt ihop med TEN-T Core 
Network Corridor Scandinavian – Mediterranean och Bottniska korridoren i Alvesta och 
skapar därmed en transportkorridor från både västra och norra Sverige genom Centraleuropa 
till Adriatiska havet. Riksväg 27 är av så stor strategisk betydelse att den borde vara 
Europaväg i det nationella vägnätet. Beläget längs riksväg 27 finns till exempel GGVV-
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området, mera känt som Gnosjöregionen bestående av kommunerna Gislaved, Gnosjö, 
Vaggeryd och Värnamo, som är ett av Sveriges tätaste industriområde. Samtidigt trafikeras 
den största mängd av godsflödet till och från Karlskrona hamn på riksväg 27. En väg som har 
nationell strategisk betydelse, där stora mängder gods transporteras på samma väg genom 
flera olika län, kan inte planeras och utvecklas på ett effektivt sätt så länge den inte klassas 
om till nationell väg. Samverkan till den grad att effektiva tvärregionala beslut tas mellan 
olika regioner, kommuner och regionala trafikverkskontor är i dagsläget inte möjlig avseende 
riksväg 27 och därför måste ansvaret flyttas över från regioner och kommuner till staten.  
 
Baltic-Link Association, bestående av 15 kommuner, fem regioner och näringsliv, 
tillsammans med den polska systerorganisationen Amber Road Cities Association begärde 
redan den 1 juli 2010 hos Näringsdepartementet i Sverige och Infrastrukturministeriet i Polen 
om en uppgradering av riksväg 27 i Sverige och den nationella vägen nr 6 i Polen till 
Europaväg. Den 1 oktober 2010 svarade det Polska Infrastrukturministeriet att man tycker det 
är ett intressant initiativ för att främja Motorways of the Sea-projektet, Gdynia-Karlskrona. 
Näringsdepartementet har trots påstötningar ännu inte svarat på denna begäran trots att 
Motorways of the Sea-projektet sedan oktober 2013 är färdigställt och att Svenska statens, 
EU:s och berörda kommuners stora investeringar nu borde få möjlighet till bättre avkastning 
med en uppgradering av riksväg 27 till Europaväg. 
 
 
 
Kust till kust-banan 
 
Det är positivt att mötesstation i Skruv finns med i planen. Likaså reinvesteringar i form av 
spårbyte Hillared-Hestra och ställverk i Borås.  
 
Det är dock mycket problematiskt att investeringen av dubbelspår Växjö-Alvesta inte finns 
med i planen utan nämns endast som förslag vid utökad ram på 10 procent. Detta är en 
flaskhals som påverkar större delen av järnvägstrafiken i sydöstra Sverige och hämmar både 
utveckling av regional arbetspendling och nationella samt internationella godstransporter. 
Växjö kommun har nu låtit en utredning starta för att undersöka möjligheten till kommunal 
samfinansiering med grannkommunerna Alvesta, Kalmar, Karlskrona, Älmhult och Värnamo. 
Från Baltic-Link Associations sida ser vi det som högst orimligt att kommuner istället för stat 
ska finansiera investeringar på ett järnvägsstråk som enligt trafikverkets egen bedömning är 
strategiskt viktigt i ett nationellt perspektiv.  
 
Att Trafikverket fastslår att betydande brister i kapacitet, användbarhet, punktlighet och 
robusthet kommer kvarstå på Kust till kust-banan är mycket oroande. Detta tas också upp som 
kvarstående brist i Bilaga 2 till Nationell plan vad gäller sträckan Göteborg-Borås där man 
anger att på grund av kapacitetsbrist och långa restider så kan inte Kust till kust-banan 
konkurrera med busstrafiken i stråket. Likaså begränsas möjligheterna för godstrafiken genom 
kapacitetsproblem och korta mötesspår. Begränsningarna på Kust till kust-banan mellan 
Göteborg och Borås skapar i sin tur sedan konsekvensen att riksväg 40, som har gemensam 
sträckning med riksväg 27 mellan Göteborg och Borås, får ökad kapacitetsbrist. Om 
utveckling av trafiken ska kunna ske krävs ytterligare hållplatser och mötesspår. Åtgärder på 
banan är nödvändiga även ur aspekten att banan på ett bra och attraktivt sätt ska ansluta till 
den framtida Götalandsbanan.  



Baltic-Link Association  
 

 

 
Trafikverket skriver att; ”Delen Göteborg-Borås med fortsättning längs Kust till kust-banan 
respektive väg 27 utgör även en länk i stråket mot sydöstra Sverige, vilket är av särskild 
betydelse för tillgängligheten till industrier och hamnar i den här delen av landet.” Man 
fortsätter med att; ”Godstrafiken är framförallt av nationell betydelse eftersom den utgör en 
viktig länk mellan sydöstra Sverige och Göteborg.” Det är positivt att Trafikverket på detta 
sätt uppmärksammar vikten av Kust till kust-banan och dess nationella betydelse, även om vi 
från Baltic-Link Association vill förtydliga att denna länk också är av internationell betydelse. 
I perspektivet av framtida Götalandsbanan är det av största vikt att Kust till kust-banan inte 
tillåts att nedprioriteras, i synnerhet för främjandet av utveckling och överflyttning av 
godstrafik från väg till järnväg.  
 
 
Baltic-Link Association  
 
 
Patrik Hansson 
Ordförande 
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§ 282 

VGB:s kommunrekommendation 2018 (KS/2017:684) 

Omsorgs‐ och folkhälsoutskottets beslut 

 Överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut samt att 

ärendet föredras för kommunstyrelsen i januari. 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny 

rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala 

studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. Styrelsen ser stora fördelar 

såväl för kommunerna som för studieförbunden att det kommunala bidrags‐

systemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga. 

Kommunens handläggare av bidrag till studieförbunden har tagit del av 

rekommendationen och anser att kommunen bör följa rekommendationen och 

utforma sina bidragsregler enligt den samma.  

 

Villkor för statens stöd till folkbildningen regleras i Förordningen (2015:218) om 

statsbidrag till folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till 

folkbildningen är att  

‐ stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin  

‐ bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 

livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen  

‐ bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings‐ och 

utbildningsnivån i samhället  

‐ bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet  

 

Västra Götalands Bildningsförbund rekommenderar kommunerna att följa 

nedanstående fördelning och bestämmelser i övrigt. 

Studiecirklar och Annan folkbildningsverksamhet  

‐ unika deltagare, 

‐ studietimmar  

‐ deltagare med funktionsnedsättning  

Kulturarrangemang  

‐ Antal kulturarrangemang  

 
Fördelning av bidraget mellan verksamhetsformerna  

70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)  
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10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)  

20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram)  

 

2018 års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, med en 

eftersläpning på ett år. DVS 2018 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 

2015 och 2016. Denna formel används i alla tre verksamhetsformerna.  

 

Nya studieförbund i kommunerna  

För de studieförbund som är nytt i kommunen sker en infasning efter genomförd 

verksamhet efter samma principer som ovan. Infasningen sker under 2 år där 

man vid första utbetalningsåret erhåller 50 % av anslaget och andra 

utbetalningsåret 100 %.  

 

Inrapportering av verksamhet  

Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast 

den 30 juni. Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande 

års utbetalning av kommunbidraget. Ex 2018 års bidrag beräknas på 

verksamheten för 2015 och 2016.  

 

Utbetalning av kommunanslaget  

Utbetalning av bidraget i sin helhet sker senast 31 januari.  

De kommuner som antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands 

Bildningsförbunds fördelningsverktyg.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐10‐23 

Bilaga: Regler för bidrag till studieförbunden från och med 2018 

Föredragning och debatt 

Fritidsintendent Annika Loman föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Viktoria Haraldsson (C) föreslår att ärendet skickas till kommunstyrelsen utan 

förslag till beslut samt att ärendet föredras för kommunstyrelsen i januari. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på Haraldssons förslag och finner att utskottet beslutar enligt 

förslag. 
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Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Status  

Pågående 

 
 



 
 

 

 

Vår ref: Annika Loman 

Fritidsintendent 

Datum:2017‐10‐23 

Dnr: KS/2017:684  

 

 

Förslag till bidragsregler för bidrag till studieförbunden från 

och med 2018.  

Förslag till beslut 

 Antar regler för bidrag till studieförbunden enligt bilaga.  

 Reglerna gäller from januari 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny 

rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala 

studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. Styrelsen ser stora fördelar 

såväl för kommunerna som för studieförbunden att det kommunala bidrags‐

systemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga. 

Kommunens handläggare av bidrag till studieförbunden har tagit del av 

rekommendationen och anser att kommunen bör följa rekommendationen och 

utforma sina bidragsregler enligt den samma.  

 

Villkor för statens stöd till folkbildningen regleras i Förordningen (2015:218) om 

statsbidrag till folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till 

folkbildningen är att  

‐ stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin  

‐ bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 

livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen  

‐ bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings‐ och 

utbildningsnivån i samhället  

‐ bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet  

Västra Götalands Bildningsförbund rekommenderar kommunerna att följa 

nedanstående fördelning och bestämmelser i övrigt. 

Studiecirklar och Annan folkbildningsverksamhet  

‐ unika deltagare, 

‐ studietimmar  

‐ deltagare med funktionsnedsättning  



 
 

 

 

Kulturarrangemang  

‐ Antal kulturarrangemang  

 

Fördelning av bidraget mellan verksamhetsformerna  

70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)  

10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)  

20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram)  

 

2018 års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, med en 

eftersläpning på ett år. DVS 2018 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 

2015 och 2016. Denna formel används i alla tre verksamhetsformerna.  

 

Nya studieförbund i kommunerna  

För de studieförbund som är nytt i kommunen sker en infasning efter genomförd 

verksamhet efter samma principer som ovan. Infasningen sker under 2 år där 

man vid första utbetalningsåret erhåller 50 % av anslaget och andra 

utbetalningsåret 100 %.  

 

Inrapportering av verksamhet  

Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast 

den 30 juni. Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande 

års utbetalning av kommunbidraget. Ex 2018 års bidrag beräknas på 

verksamheten för 2015 och 2016.  

 

Utbetalning av kommunanslaget  

Utbetalning av bidraget i sin helhet sker senast 31 januari.  

De kommuner som antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands 

Bildningsförbunds fördelningsverktyg.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐10‐23 

Bilaga: Regler för bidrag till studieförbunden från och med 2018 



 
 

 

 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Status  

 

  

Thomas Åhman   Annika Loman  

Sektionschef  Fritidsintendent  



 

  Datum: 2017‐10‐23 
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Regler för bidrag till studieförbunden 2018 

Ändamål/ Syfte 

Tranemo kommuns syften stämmer väl överens med statens vad gäller stöd till 

folkbildningen. 

 

De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att:  

‐ stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin  

‐ bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 

livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen  

‐ bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings‐ och 

utbildningsnivån i samhället  

‐ bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet  

 

Vilka får söka  

Studieförbund som varit verksamma inom Tranemo kommun de senaste 3 åren 

och som rapporterat in verksamhet enligt nedan. För nya studieförbund som 

söker bidrag i kommunen sker en infasning efter genomförd verksamhet efter 

samma principer som nedan Infasningen sker under 2 år där man vid första 

utbetalningsåret erhåller 50 % av anslaget och andra utbetalningsåret 100 %.  

 

Villkor 

Inrapportering av verksamhet  

Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast 

den 30 juni. Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande 

års utbetalning av kommunbidraget.  Inrapportering sker enligt följande: 

Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet  

‐ unika deltagare  

‐ studietimmar  

‐ deltagare med funktionsnedsättning  

 

Kulturarrangemang  

‐ Antal kulturarrangemang  
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Bidrag 

Bidragets fördelning mellan verksamhetsformerna  

70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)  

10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)  

20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram)  

 

2018 års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamheten under två år, med en 

eftersläpning på ett år. DVS 2018 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 

2015 och 2016. Denna formel används i alla tre verksamhetsformerna.  

För beräkning enligt ovan används VGB:s beräkningsverktyg. 

 

Utbetalning av kommunbidrag 

Grundbidraget betalas ut 31 januari. Respektive studieförbund skall lämna in 

verksamhets‐ och utvärderingsplan till kommunen senast den 15 december.  

 

Verksamhetsbidrag utbetalas efter att ansökan inkommit. Till ansökan skall 

bifogas verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning över den 

genomförda verksamheten i kommunen samt underskrivna s.k. kommunintyg 

senast den 30 juni. 

 

Vid minst halvering av ett studieförbunds verksamhet under två år omprövar 

kommunen beslutet att studieförbundet i fråga ska erhålla grundbidrag 
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§ 196 

Samråd ‐ Delägarskap i Tolkförmedling Väst (KS/2017:825) 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ingå delägarskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst från 2019‐

01‐01. 

Ärendet 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose 

medlemmarnas behov av språktolk‐ och översättningstjänster. Medlemmarna 

ska därmed beställa samtliga språktolk‐ och översättningstjänster av förbundet. 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består idag av Västra 

Götalandsregionen, Göteborgs Stad och ytterligare 26 kommuner.  

 

Tolkförmedling Väst har nu öppnat för nya medlemmar från 2019‐01‐01. 

Ansökan som ska vara beslutad i kommunfullmäktige måste vara hos förbundet 

senast den 2018‐02‐26. Många av kommunerna i Västra Götalandsregionen, bl a 

Borås och Ulricehamn är redan delägare. 

 

Tranemo kommun har ett upphandlat avtal gällande tolktjänster som går ut i 

december 2018. Genom att gå med i kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst 

kan vi beställa tolktjänster därifrån utan upphandling. 

 

Avgiften för att bli delägare i Tolkförmedling Väst är en andelskostnad på 1 kr 

per invånare samt en administrativ avgift för att förbundet ska hantera 

kommunens ansökan. För Tranemo kommun innebär detta en total kostnad på 

ungefär 37 tkr. 

 

Tranemo kommuns kostnad för tolktjänster var 1 477 tkr under perioden 2016‐

09‐01 – 2017‐08‐31. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐12‐11 

Tidplan för ansökan 

Kort information om Tolkförmedling Väst 

Ansökan 

Föredragning och debatt 

Ekonomichef Lars‐Gunnar Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Samråd med övriga utskott genomförs. 

Beslutet skickas till 

Tolkförmedling Väst 

Medborgarservice och processtöd 

Personalfunktionen 

Ekonomifunktionen 

Lärandesektionen 

Omsorgssektionen 

Tekniska sektionen 

Näringsliv‐ och strategisektionen  

Status 

Kommunstyrelsen   
 



 
 

 

 

Vår ref: Lars‐Gunnar Karlsson 

Sektionschef 

Datum:2017‐12‐11 

Dnr: KS/2017:825  

 

 

Tjänsteskrivelse gällande delägarskap i Tolkförmedling Väst  

 

Förslag till beslut 

 Ingå delägarskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst från 2019‐

01‐01. 

Ärendet 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose 

medlemmarnas behov av språktolk‐ och översättningstjänster. Medlemmarna 

ska därmed beställa samtliga språktolk‐ och översättningstjänster av förbundet. 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består idag av Västra 

Götalandsregionen, Göteborgs Stad och ytterligare 26 kommuner.  

 

Tolkförmedling Väst har nu öppnat för nya medlemmar från 2019‐01‐01. 

Ansökan som ska vara beslutad i kommunfullmäktige måste vara hos förbundet 

senast den 2018‐02‐26. Många av kommunerna i Västra Götalandsregionen, bl a 

Borås och Ulricehamn är redan delägare. 

 

Tranemo kommun har ett upphandlat avtal gällande tolktjänster som går ut i 

december 2018. Genom att gå med i kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst 

kan vi beställa tolktjänster därifrån utan upphandling. 

 

Avgiften för att bli delägare i Tolkförmedling Väst är en andelskostnad på 1 kr 

per invånare samt en administrativ avgift för att förbundet ska hantera 

kommunens ansökan. För Tranemo kommun innebär detta en total kostnad på 

ungefär 37 tkr. 

 

Tranemo kommuns kostnad för tolktjänster var 1 477 tkr under perioden 2016‐

09‐01 – 2017‐08‐31. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐12‐11 

Tidplan för ansökan 



 
 

 

 

Kort information om Tolkförmedling Väst 

Ansökan 

Föredragning och debatt 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Beslutsgång 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Skriv här till vem och inom vilken tid man kan överklaga beslutet. 

Beslutet skickas till 

Tolkförmedling Väst 

Medborgarservice och processtöd 

Personalfunktionen 

Ekonomifunktionen 

Lärandesektionen 

Omsorgssektionen 

Tekniska sektionen 

Näringsliv‐ och strategisektionen  

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Rubriken används i det fall handlingar ska skickas med i samband med extern 

expediering 

Status  

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken  

 

  

Lars‐Gunnar Karlsson     

Sektionschef    
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Tidsplan: Inträde nya medlemmar 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund organiserat med en förbundsdirektion. Idag har 
förbundet 28 medlemmar. De kommuner som finns inom Västra Götalands län kan ansöka om 
medlemskap i förbundet. 

Ansökningsprocess  
1. Beslut direktionen 29 sep 2017 
2. Ansökningsperiod  2 okt 2017– 26 feb 2018  
3. Handläggning 
4. Direktionen yttrar sig och beslutar om förslag till ny förbundsordning  9 mars 2018 
5. Beslut i respektive fullmäktige 

 Fullmäktigebeslut hos samtliga befintliga medlemmar om nya medlemmar och 
godkännande om förbundsordning 13 mars- 31 maj 2018  

 Fullmäktigebeslut hos samtliga nya medlemmar om godkännande av  
förbundsordning. 1 juni- 28 sep 2018  

6. Förberedelse inför inträde hösten 2018  
7. Representation till förbundet okt-nov 2018  
8. Inträde i förbundet  1 jan 2019  
9. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift jan 2019

  

1. Ansökningsperiod 

Tolkförmedling Väst tar emot ansökningar om medlemskap från den 2 oktober 2017. Ansökan 
om medlemskap ska vara i form av ett beslut från fullmäktige och av ansökan ska framgå hur 
mycket ansökanden har köpt språktolk- och översättningstjänster för under perioden 160901-
170831. Ansökan ska vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 26 februari 2018. 
 

2. Handläggning 

Ansökningarna handläggs och förslag på ny förbundsordning arbetas fram. Behovsanalys av 
personal och uppdragstagare görs inför nya medlemmars inträde i förbundet. 
 

3. Yttrande och förslag till ny förbundsordning 

Direktionen yttrar sig om inkomna ansökningar och överlämnar sedan ärendet till 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige för beslut. I samband med yttrandet lämnas också förslag till 
ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet medlemmar. Ny medlem har antagits när 
samtliga förbundsmedlemmar genom fullmäktige har tagit beslut om ny förbundsordning. 
 

4. Beslut hos befintliga medlemmar 

Befintliga medlemmar tar beslut om nya medlemmar och ny förbundsordning i respektive 
fullmäktige senast 31 maj 2018. 
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5. Beslut hos nya medlemmar 

Nya medlemmar tar beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige senast 28 september 
2018. 

 

6. Förberedelse inför inträde 

Nya medlemmar förbereds för inträde i förbundet. Kunder registreras, utbildas och informeras 
om våra tjänster och verksamhet. Rekrytering sker av tolkar och översättare enligt identifierat 
behov. 
 

7. Representation i direktion, samråd och beredningsgrupp 

Varje medlem ska meddela Tolkförmedling väst representanter till direktion, samråd och 
beredningsgrupp. 
 
Direktion 
Varje medlems fullmäktige ska besluta om ledamot och ersättare till Tolkförmedling Västs 
direktion. Enligt KL 4 kap. 23 a § är endast den som är ledamot eller ersättare i medlemmens 
fullmäktige, också valbar till förbundets direktion. 
 
Direktionen är både beslutande församling och styrelse. 
 
Samråd 
Enligt förbundsordningen 14 § ska förbundet löpande tillställa förbundsmedlemmarna en rapport 
om verksamhetens ekonomi och utveckling. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller 
större investeringar ska samråd ske med förbundsmedlemmarna.  
 
Samrådet består av en politisk representant och representerar förbundsmedlemmen som ägare i 
kommunalförbundet. Vanligtvis är kommun-/regionstyrelsens ordförande representant i 
samrådet. Samrådet kommunicerar huvudsakligen per mail och ett fåtal gången per år för att 
bland annat lämna synpunkter på budgetförslaget. 
 
Beredningsgrupp 
Beredningsgruppen består av tjänstemän som arbetar nära politiken hos respektive medlem, ofta 
förvaltningschef eller liknande. Gruppen sammankallas till budgetarbete och andra frågor som 
bör förankras hos respektive medlem. Avstämningar sker oftast via mail. 
 

8. Inträde i förbundet 2019 

Från den 1 januari 2019 kan nya medlemmar köpa Tolkförmedling Västs språktolk- och 
översättningstjänster.  
 

9. Inbetalning 

Vid inträde ska varje kommun tillskjuta andelskapital om 1 kr/kommuninvånare beräknat på 
befolkningsantalet den 31 december 2017. Ny medlem ska också erlägga en administrativ avgift 
om 25 000 kr för att täcka kostnader för handläggning och förberedelser för nya medlemmar. 
Underlag för inbetalning skickas ut i januari 2019. 
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Kort information om Tolkförmedling Väst 

Förbundets vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 

Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov 
av språktolk- och översättningstjänster. Medlemmarna ska därmed beställa samtliga språktolk- 
och översättningstjänster av förbundet. Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 
och består idag av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och ytterligare 26 kommuner.  
 

 
Förbundet leds av en direktion som består av förtroendevalda politiker från respektive medlem. 
På uppdrag av direktionen leds verksamheten av en förbundschef. Tjänstemannaorganisationen 
består i övrigt av ett kansli med förbundsövergripande administrativ verksamhet, fem lokalkontor 
samt en enhet för översättningsverksamhet. 
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Våra tjänster 
Förbundets tjänster innefattar språktolkning på plats, telefontolkning, distanstolkning via ljud och 
bild samt meddelandeservice. Inom översättningsverksamheten förmedlas översättningsuppdrag 
av text- och ljud. Förbundet har över 1000 tolkar och närmare 150 översättare som utför tjänster 
på cirka 100 olika språk. 

Utbildade och testade tolkar 
Kvalificerade tolkar är grunden för Tolkförmedling Västs verksamhet. Samtliga av förbundets 
tolkar är godkända i skriftliga och muntliga prov i både språk- och realiakunskaper och har 
genomgått en introduktionskurs. 
 
Tolkförmedling Väst har som målsättning att alla tolkar som anlitas av förmedlingen ska ha 
högsta möjliga kompetens. Därför erbjuder förbundet vidareutbildning och handledning samt 
stöd inför auktorisationsprov. Bland annat anordnas i samarbete med Västra Götalandsregionen 
en utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Målsättningen är att alla 
tolkar ska genomgå denna utbildning. 

Kvalitetsuppföljning 
För att ständigt förbättra kvaliteten på förbundets tjänster arbetar Tolkförmedling Väst 
kontinuerligt med att följa upp avvikelser och synpunkter från såväl uppdragstagare som kunder. 

Mer information 
För mer information om förbundet, vänligen kontakta förbundssekreterare Helena Jan på telefon 
010-211 73 76  eller helena.jan@tolkformedlingvast.se. 

mailto:helena.jan@tolkformedlingvast.se
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§ 197 

Ramuppdrag IT 2018 (KS/2017:795) 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Godkänner ramuppdrag till samverkansnämnd IT för 2018. 

Ärendet 

Ramuppdraget är beställningen till samverkansnämnd IT från Tranemo och 

Ulricehamns kommuner utifrån IT samverkan. 

 

Förändringar från tidigare ramuppdrag: 

 Under rubriken ”Molntjänst” har det tillkommit skrivningar om att en 

övergång till molntjänst skall föregås av molntjänstanalys och ekonomisk 

analys.  

 Under rubriken ”Datakommunikation” har underhåll av befintlig fiber 

och nätverk lagts till. 

 Under rubriken ”Beskrivning av applikationer” har texten omarbetats och 

följer nu den mall som avtalen upprättas enligt. 

 I bilaga 1 har texten kring ”ickefunktion” gjorts tydligare och ett stycke 

kring de olika supportnivåerna finns numera beskriven. 

 

I bilaga 1 finns nämndens nyckeltal och hur ofta de ska följas upp: 

 Vid supportärenden är målsättningen att minst 35% av ärendena ska 

lösas i first line, uppföljning sker tertialvis. 

 Åtgärdstiden för att lösa problem med ”intefunktion” ska uppgå till max 

en arbetsdag, uppföljning sker tertialvis. 

 Nöjdheten vid slumpenkät ska uppgå till minst 97%. 

 Beredskapsärenden följs upp tertialvis. 

 Avbrott/incidenter ska inte överstiga 10 st per år, uppföljning tertialvis. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐12‐04 

Ramuppdrag till samverkansnämnd IT 2018 
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Föredragning och debatt 

Ekonomichef Lars‐Gunnar Karlsson och IT‐chef Lena Schoultz föredrar ärendet 

och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen 

Näringsliv‐ och strategisektionen 

Tekniska sektionen 

Omsorgssektionen 

Lärandesektionen 

IT‐enheten 

Status 

Kommunstyrelsen  

 
 



 
 

 

 

Vår ref: Lars‐Gunnar Karlsson 

Sektionschef 

Datum:2017‐12‐04 

Dnr: KS/2017:795  

 

 

Tjänsteskrivelse gällande ramuppdrag IT för 2018  

 

Förslag till beslut 

 Godkänner ramuppdrag till samverkansnämnd IT för 2018. 

Ärendet 

Ramuppdraget är beställningen till samverkansnämnd IT från Tranemo och 

Ulricehamns kommuner utifrån IT samverkan. 

Förändringar från tidigare ramuppdrag: 

 Under rubriken ”Molntjänst” har det tillkommit skrivningar om att en 

övergång till molntjänst skall föregås av molntjänstanalys och ekonomisk 

analys.  

 Under rubriken ”Datakommunikation” har underhåll av befintlig fiber 

och nätverk lagts till. 

 Under rubriken ”Beskrivning av applikationer” har texten omarbetats och 

följer nu den mall som avtalen upprättas enligt. 

 I bilaga 1 har texten kring ”ickefunktion” gjorts tydligare och ett stycke 

kring de olika supportnivåerna finns numera beskriven. 

 

I bilaga 1 finns nämndens nyckeltal och hur ofta de ska följas upp: 

 Vid supportärenden är målsättningen att minst 35% av ärendena ska 

lösas i first line, uppföljning sker tertialvis. 

 Åtgärdstiden för att lösa problem med ”intefunktion” ska uppgå till max 

en arbetsdag, uppföljning sker tertialvis. 

 Nöjdheten vid slumpenkät ska uppgå till minst 97%. 

 Beredskapsärenden följs upp tertialvis. 

 Avbrott/incidenter ska inte överstiga 10 st per år, uppföljning tertialvis. 

 

 



 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐12‐04 

Ramuppdrag till samverkansnämnd IT 2018 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 

Servicesektionen 

Ekonomifunktionen 

Näringsliv‐ och strategisektionen 

Tekniska sektionen 

Omsorgssektionen 

Lärandesektionen 

IT‐enheten 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  

 

  

Lars‐Gunnar Karlsson     

Sektionschef    
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Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
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Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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Bakgrund 
Kommunerna Tranemo och Ulricehamn har sedan 2010 en samverkan kring It-frågor. 

Syfte 
Ramuppdraget är beställningen från Tranemo och Ulricehamns kommuner till 
samverkansnämnd It utifrån It-samverkan. Ramuppdraget beskriver hur förhållningssättet 
mellan kommunerna och It ska fungera. 

Inledning 
 
It ansvarar för att tillsammans med verksamheterna och med upphandling sköta de 
avtalsområden som ligger inom ramuppdraget. Till dessa områden räknas i första hand det 
som It själva är systemägare för dvs. teknisk It-infrastruktur (se nästa stycke) inkl. fast och 
mobil telefoni. It är också tillsammans med verksamheterna ansvariga för att avropsbara 
avtal finns för produktförsörjning inom området för t ex skrivare, kopiatorer, 
datorarbetsplatser, skoldatorer, mobila enheter som smartphones och surfplattor. 
It:s kompetenser krävs även i de upphandlingar som verksamheterna genomför. Här ska It 
medverka vid behov. 
 
Till teknisk It-infrastruktur räknas nätverk (aktiv utrustning inkl. UPS, mjukvara och 
kommunikation till Internet, plattform för fjärråtkomst/distansarbete), telefonväxel inkl. 
hänvisningssystem, e-postsystem, office-svit med chat-program, katalogtjänst (den 
användare loggar in och tilldelas behörighet i), struktur för lagring (av filer) samt system för 
säkerhetskopiering och serverrum med reservkraft (UPS). It räknas som systemägare för 
teknisk It-infrastruktur (TIS). 
 
Ändringar i ramuppdrag och sk. utvecklingsärenden/projekt 

Större ändringar i detta ramuppdrag sker en gång per år eller vid akuta behov (lagändring). 
Förslag på ändringar förs genom processen för beställar-It det vill säga bereds av It-forum 
utveckling och lyfts vidare till It-styrgrupp, för att slutligen föras vidare för politisk 
behandling i respektive kommunstyrelse. Sedan förs uppdrag och tjänstekatalog upp för 
beslut i samverkansnämnd It.  
 
Som större ändring räknas ny funktion, It-tjänst eller nytt applikationsavtal/tillägg till 
befintligt avtal. Mindre förändringar utifrån detta ramuppdrag och dess beskrivningar sker 
kontinuerligt, dock kan en mindre ändring aldrig betyda att kostnaden för kommunerna eller 
It påverkas. Ej heller kan en förändring av It-tjänst ske vilket skulle betyda omfattande 
förändringar av de arbetssätt som använts inom kommunerna under en längre tid. Denna typ 
av förändringar måste gå via It-styrgrupp.  
 
Detta är definitionen av vad ett ”utvecklingsärende/projekt” är:  
 
Leder ett förslag till påverkan på ekonomi och påverkan på verksamhet så är det ett 
utvecklingsärende om det inte ryms inom en aktivitet som redan pågår eller beslutats om 
sedan tidigare. 
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It-styrgrupp/kommunchef beslutar om ett utvecklingsärende kan hanteras 
tjänstemannavägen eller om det ska gå in i budgetprocess/ramuppdrag. 
 
Utvärdering av ny teknik så kallade pilotprojekt ska även de passera It-forum utveckling och 
förses med ett uppdrag utifrån vilket de finansieras och utvärderas. Detta gäller både för It 
och för övriga verksamheter. 
 
Utvärdering av ny smartphone eller t ex ny version av Office-svit ingår som en del av 
uppdraget att tillhandahålla en befintlig funktion/It-tjänst/produkt. Detta gäller så länge 
utvärderingen kan göras via avrop inom upphandlade avtal. 

Molntjänster 

Vid övergång till molntjänst är det viktigt att It och verksamheten samråder. Det är viktigt att 
både säkerhetsmässiga (knutna till kommunens förmåga), verksamhetsmässiga, It-tekniska 
och de juridiska aspekterna ses över innan en förändring igångsätts. Detta görs genom en 
molntjänstanalys. Ekonomisk kostnadsanalys skall genomföras då en applikation kan 
medföra kostnader internt även då applikationen är installerad externt hos leverantör. Då 
upprättas ett applikationsavtal. 

Förändringar från tidigare ramuppdrag 

-Under rubriken ”Molntjänst” har det tillkommit skrivningar om att en övergång till 
molntjänst skall föregås av molntjänstanalys och ekonomisk analys.  

-Under rubriken ”Datakommunikation” har underhåll av befintlig fiber och nätverk lagts till. 

-Under rubriken ”Beskrivning av applikationer” har texten omarbetats och följer nu den mall 
som avtalen upprättas enligt. 

-I bilaga 1 har texten kring ”ickefunktion” gjorts tydligare och ett stycke kring de olika 
supportnivåerna finns numera beskriven. 

Nämndens nyckeltal är tillagda enligt överenskommelse. 

It och relation med fastighetsägare 
 
För att få en smidighet i arbetet krävs en god dialog mellan It och respektive fastighetsägare 
vid förändringar. It ska kallas till projektmöten av fastighetsägaren när så behövs. 

Datakommunikation 
 
För att It-stöd ska fungera krävs att It har fast nätverksanslutning till varje 
verksamhetsadress. Fiber fram till verksamhetsadress och nät i byggnad (data + el) bekostas 
av respektive kommun i samband med etablering. Underhåll av fiber och nät i byggnad 
bekostas av respektive kommun.  

Installationer i fastighet 
 
It talar om vad för skåp, stativ eller liknande som önskas. It ska vare sig montera eller anvisa 
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var fast installation ska ske i byggnad. Detta åvilar fastighetsägaren. It monterar sedan aktiv 
utrustning i dessa av fastighet monterade skåp/stativ.  

Reservkraft, kyla och brandskydd 
 
Det finns inga krav på lokal reservkraft utifrån It-stöd på någon verksamhetsadress. 
Undantagen är: Kommunkontoret Tranemo och Stadshuset Ulricehamn som även är 
ledningsplatser vid kommunernas krishantering. 
 
Knutpunkter i kommunnät och driftplatser måste prioriteras avseende UPS. Detta för att 
delar av kommunnät inte ska slås ut vid kortare lokalt strömavbrott i knutpunkt. Fyra 
timmars driftreserv är tillfyllest för knutpunkt. För driftplats krävs även reservkraft matad 
med diesel som ständigt är beredd att utan manuell betjäning gå in och ta över 
spänningsmatningen till driftplats. 
 
Kylanläggning tillhandahålls av fastighetsägaren. It har rätt att påverka utformningen av 
denna. 
 
Brandskydd tillhandahålls av fastighetsägaren. It har rätt att påverka utformningen av detta. 
 
Dessa installationer ska uppfylla de krav som för närvarande ställs av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap eller motsvarande krav som blivit gängse praxis. 

System för ärenderegistrering It 
 
Det helpdesksystem som It använder ska kunna användas av övriga verksamheter om så 
önskas. Detta kräver givetvis överenskommelser med It utifrån resurs/kostnad. It är 
systemägare för detta system.  

Driftmeddelanden 
 
It ska använda kommunernas respektive Intranät (eller den plats som kommunerna anvisar) 
som plats för sin information gällande driftinformation, tjänster, avtal och priser. 

Incidentrapportering 
 
It ska självständigt rapportera It-incident på det sätt som kommunerna anvisar. De 
kommunala verksamheterna rapporterar incidenter för sin verksamhet. 

Val samt avrop av terminaltyper och registerhållning 
 
Kommunerna eftersträvar ett definierat utbud av datorer, smartphones och surfplattor. Detta 
utbud förvaltas av It utifrån arbetet i It-forum drift. Den ram som finns för detta arbete är de 
upphandlade avtal till vilka kommunerna är avropsberättigade. Alla inköp av denna typ av 
utrustning ska skötas av It eller ske med It:s kännedom. Vid val av utrustning ska utrustning 
med en längre livstid prioriteras framför utrustning med kortare kalkylerad livslängd 
(tillverkarens standardgaranti). Detta för att uppnå en balans mellan konsekvens för miljö 
och konsekvens för ekonomi. All utrustning som kan lagra information ska utan undantag 
registerhållas av It. Vidare ska arbetet kring produktförsörjning vara i balans med krav på 
god ekonomisk hushållning. 
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Datorarbetsplats (stationär/bärbar), skrivare/kopiatorer, skärmar ska väljas utifrån krav på 
en teknisk livslängd av tre år. Denna typ av utrustning hyrs ut till verksamheterna. Hyran 
består av kostnaden för utrustningen och supporten av den. It meddelar i prislistan vad som 
gäller. 
 
 
Fakturering 
 
It fakturerar tillbehör/tjänster som t ex USB-minnen andra åtaganden (t ex persontid) etc 
löpande. 
It fakturerar It-stöd/fast telefoni/applikation varje tertial (jan-maj-sep). 
It fakturerar central kostnad en gång per år. 
 
De debiteringsunderlag som levereras med It-fakturor avseende funktion/utrustning ska (på 
sikt) upplysa om vad som förändras från tidigare faktura utifrån funktion/utrustning. 
Fakturering sker ned på enhetsnivå utifrån kommunernas gottfinnande. 
Kommunernas verksamheter är ansvariga för att uppdatera inventarieregistret 
(tillhandahållet av It) vid personalomsättning eller flytt. 
It är ansvariga för att se till att bara aktiv (levererad) utrustning debiteras (se till att inaktiv 
utrustning avförs utan dröjsmål). 
Utrangerad utrustning ägs av It och hämtas av It. Uttjänt smartphone/surfplatta returneras 
till It för miljöåtervinning. 
It har rätt att tillämpa uppsägningstid/bindningstid för tjänst när det ligger finansiering av 
produkt i avtalet. När kund önskar säga upp utrustning i förtid (hyra kvar) försöker It fördela 
om en utrustning till annan kund, dock ligger kostnaden kvar på den nuvarande 
kostnadsbäraren (kund) till dess att omfördelning av utrustning skett. 
 
Vid stöld (eller annan försäkringsskada) av utrustning sköter den som har 
arbetsmiljöansvaret för respektive lokal polisanmälan av It:s utrustning. Dialog sker sedan 
med It utifrån hur skadan kan regleras. 
 
En uppsagd applikation debiteras inte från och med kommande tertial. En ny applikation 
debiteras från och med kommande tertial.  

Avslut och eventuellt utköp av utrustning 
 
Utrustning som ligger på hyra (utrustning i aktivt finansavtal/eller i aktiv investering) ska 
inte* köpas ut.  Av skattemässiga skäl kan endast elev köpa ut sin utrustning.  
 
*Försäljning av begagnad dator eller annan utrustning till personal kan bli föremål för 
förmånsbeskattning. För att undvika förmånsbeskattning finns krav på marknadsmässig 
prissättning av begagnad utrustning. Detta gör att personals utköp blir ointressant 
(priserna blir för höga). Den anställde kan lika gärna köpa en dator privat, ny eller 
begagnad och få garanti, vilket aldrig en kommun kan ge. 
 
Faktura eller kvitto ska ställas ut från kommunen till köparen som bevis för att inventarie 
övergått i privat ägo. Detta då kommunernas logotyp finns på utrustningen. 
 

Hantering av utrustning utifrån informationssäkerhet vid försäljning 
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Viktig regel: Vid utköp har användaren bara rätt att köpa loss den utrustning han/hon 
stadigvarande använt under utrustningens livslängd vid kommunen. Detta för att säkerställa 
att annan persons brev/arbetsmaterial INTE finns på utrustningen. 
 
All It-relaterad utrustning som använts vid kommunerna ska raderas av certifierad 
leverantör innan vidareförsäljning till någon annan än den ursprungliga användaren sker. 
Protokoll för radering ska kunna uppvisas vid anmodan. 
 
I övrigt beskrivs krav på denna hantering av kommunernas resp. It-säkerhetspolicy. 

Beskrivning av applikationer (verksamhetssystem) 

Applikationsavtal tas fram av It tillsammans med respektive systemägare för alla 
applikationer som It driftar. För mindre applikationer och molntjänster kan det räcka med en 
kostnadsbeskrivning. Avtalen stäms av och revideras vid möte en gång per år. It kallar 
verksamheten till dessa möten. 
 
Avtalet skall innehålla: 
 
En beskrivning av applikationen. 

Kostnader för drift av applikationen nedbruten på: 
Server 
Databas 
Integrationer 
Lagring 
Kommunikation 
Backup 
Support (personal) 
Supportverktyg 

It:s ansvar (arbetsuppgifter utifrån teknisk systemförvaltning) 
 
Verksamhetens ansvar (arbetsuppgifter utifrån systemförvaltning) 

Systemskiss som beskriver applikationens olika komponenterna i relation till varandra. 

 
Kostnaderna räknas fram utifrån en matematisk schablonmodell som tillsammans tagits 
fram av kommunernas ekonomer och It utifrån de kostnader som finns. I samband med 
införandet av den nya kostnadsmodellen 1 januari 2016 fördelades It:s ram ut till befintliga 
verksamheters applikationer. Prislistan revideras en gång per år i samband med årsskifte. 
 
Aktuella kostnader för applikationsdrift beskrivs i prislista på intranätet. 
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Bilaga 1 

Krav och funktionsbeskrivning för It-support och It-stöd 

 

 

It-support 

 

Öppettider helgfria dagar: 

måndag-torsdag  7.30–16.30  
fredag   7.30–16.00 

Supportärenden som inkommer registreras av It som någon av följande ärendetyper: 
 
Beställning, av exvis utrustning, behörighet eller funktion 
Användarstöd, kunds upplevelse av att behöva stöd 
Felanmälan, kunds upplevelse av att en It-tjänst inte fungerar 
Underhåll  
Utveckling 
 

Supportärenden ska i möjligaste mån lösas av helpdesk vid första kontakt. Om inte går 
ärendet vidare till tekniker i second line.  

 

Målsättningen är att 35 % av ärendena ska lösas i first line. Detta ska följas upp tertialsvis. 

 
 
Handläggningstider för felanmälan gällande ”intefunktion” ska om möjligt hålla sig inom en 
(1) arbetsdag. It skall sträva efter att lösa problem så fort som möjligt.  

Med ”intefunktion” menas att något enligt listan nedan inte fungerar: 

• Datorarbetsplats, enheten skall starta och du skall kunna logga in. 

• Behörighet till rätt information utifrån din roll som elev, anställd, förtroendevald, 
konsult eller liknande 

• Skriva ut, gäller nätverksskrivare 

• Spara information på anvisade lagringsplatser, personlig mapp eller gemensam 
utifrån tillhörighet i grupp (exvis P och G) 

• Kunna få återställt information från anvisade lagringsplatser, personlig mapp eller 
gemensam utifrån tillhörighet i grupp (exvis P och G) 

• Skydd av information, uppdaterat virus och spamskydd 

• Trådlöst nätverk 
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• Fast telefon och hänvisningssystem 

• Epost med kalenderfunktion 

• Procydo, att plattformen för guiderna fungerar 

• Office programmen skall gå att starta 

• Mobil åtkomst på distans (på kommunägd dator) 

• Distribution av programvaror, att plattformen för att installera program fungerar 
 

Vid pågående ärende kan kund kontakta tilldelad tekniker direkt. 

 

Åtgärdstiden ska maximalt uppgå till en (1) arbetsdag för ärenden gällande ”intefunktion”och 
följas upp tertialsvis utifrån respektive kommun. 

 

Slumpenkät ska skickas ut till 25 % av alla avslutade ärenden för att följa upp: 

 Anser du att It löste ditt ärende/problem tillfredsställande? 
 Hur upplevde du It-personalens bemötande i samband med ditt ärende? 

 

Nöjdheten ska följas upp tertialsvis och ska uppgå till 97 % gällande respektive fråga. 

 

Supportnivåer 

 

Det finns tre olika supportnivåer. 

 

1. Hanterad datorarbetsplats  

För hanterad dator ansvarar It för supportkedjan. 

 

2. Hanterad datorarbetsplats utan support (lärardator) 

För hanterad dator utan support fördelas ansvaret för supportkedjan:  

Its åtagande: 

 Åtkomst till wifi, nätverk, intranät, internet 
 Användarens konto och e-post 
 Åtkomst till G och P 
 Programpaketering vid fler installationer än fem 
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 Utskrift 

Verksamhetens åtagande: 

 Användarstöd 
 Påbörja felsökning, samt fortsätta med stöd från it 
 Ominstallation 
 Felanmälan av hårdvara 
 Programinstallationer 

 
3. 1:1 (elevdator) 

För 1:1 dator fördelas ansvaret för supportkedjan: 

Its åtagande: 

 Åtkomst till wifi, nätverk, internet 
 Användarens konto och e-post 

Verksamhetens åtagande: 

 Användarstöd 
 Påbörja felsökning, samt fortsätta med stöd från it 
 Ominstallation med Usb 
 Felanmälan av hårdvara 
 Programinstallationer 
 Utskrift 

 

Övriga funktioner/tjänster 

 

It-beredskap 

Tillgänglighet, övrig tid dygnet runt då inte it-supporten har öppet. Gäller problem som 
påverkar driften av verksamheten och inte kan vänta till IT-supportens ordinarie öppettider. 
Ärenden inkomna under beredskapstid faktureras verksamheten. Minsta debiterbara tid är 
en halvtimma.  

Beredskapsärenden ska följas upp tertialsvis. 

Grundläggande tillgänglighetskrav till funktioner 

Det ska eftersträvas en teknisk tillgänglighet till It-funktioner till 99,45% av tiden på ett år. 
Det skapar utrymme för ett servicefönster per månad á fyra timmar. Detta infaller tredje 
tisdagen varje månad kl 18.00–22.00. Tid för oplanerade strömavbrott räknas ej.  

Avbrott/incidenter ska följas upp tertialsvis. Avbrott och incidenter ska inte överstiga tio (10) 
stycken per år. 

Användarkonto för ej anställd 
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Användarkonto till personal/person som inte är anställd i kommunen beställs via formulär 
på intranätet. Får ansökas av chef eller assistent. 

Upplägg av funktionsadress 
 
Funktion inom en verksamhet/enhet, som ur ett medborgarperspektiv har behov av en direkt 
e-postadress. Funktionsdresser beställs via supporten. 
 
Admininstratör för en dag 

Anställd kan beställa detta via supporten. Gäller fram till kl 24.00 aktuell kalenderdag. 

Datorarbetsplats  

Debiteras via hyra. Förnyas automatiskt med ny hårdvara efter senast 40 månader. 
Modellutbud med priser ligger på intranätet. Nybeställning sker via supporten. 

Datorarbetsplats 1-1  

Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten. 

Skrivare  

Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten.  

Till nätverksskrivare finns också möjlighet att koppla tjänsten ”follow me print” vilken 
möjliggör utskrift till alla skrivare med denna funktion i hela kommunen. 

Accesspunkt – trådlöst nätverk 

Debiteras via hyra. Beställs via supporten. Debiteras beställande/nyttjande verksamhet. 

Mobiltelefon  

Debiteras som löpande inköp. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via 
supporten.   

Tillbehör 

Debiteras som löpande inköp. Exvis väskor, fodral, skal, hörlurar mm. Beställs via supporten. 

Mobiltäckningen i kommunerna 

Tjänst på webb tillhandahålls av annan part. Uppgifterna uppdaterades vid senaste 
upphandlingen av telefoni. 

Korttidshyra bärbar Pc 

Ett antal bärbara datorer, att hyra på korttid, finns i respektive kommun på Its kontor. 
Minsta debitering är en vecka. Beställs via supporten. Prislista finns tillgänglig på intranätet. 

Fysisk flytt av datorutrustning på plats 

Görs i första hand i verksamheten. Beställs det av It via supporten debiteras verksamheten 
per timme. Prislista finns tillgänglig på intranätet. 
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Introduktion surfplatta gäller grupper 

Möjlighet finns att It håller introduktionen för en grupp. 
Introduktion innehåller bl. a hjälp med att konfigurera iPad, skapa Apple-konto, konfigurera 
trådlöst nätverk (Wi-Fi) och e-postinställningar. 
Debitering per timme. Beställs via supporten. Prislistan ligger på intranätet. 
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Ramuppdrag utveckling 
 
It-enhetens resurser skall under 2018 stödja de utvecklingsuppdrag som beslutas i It-
styrgruppen. 
 



PROTOKOLLSUTDRAG 
Allmänna utskottet 
2017‐12‐14 

 

 

 

   
 

 

 

 
 

§ 198 

Granskning av Tranemo kommuns stiftelser och fonder 2016 (KS/2017:417) 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Noterar revisionsberättelser och revisionsrapport för Stiftelserna Lindgren, 

Familjen Frans Brunkes minne, Brunkeparkens fond, Gunnar Johansson, 

Thomas Rundqvist 90‐års fond, Social Samfond och Samfond inom skolan. 

 Beviljar styrelserna för Stiftelsen Lindgren, Stiftelsen Frans Brunkes minne, 

Brunkeparkens fond, Gunnar Johansson, Thomas Rundqvist 90‐års fond, 

Social Samfond och Samfond inom skolan ansvarsfrihet för 2016. 

 Beslutar att Stiftelsen Familjen Frans Brunkes minne ska upplösas då hela 

kapitalet är utdelat. 

Ärendet 

Föreligger revisionsrapport 2016 för Stiftelserna Lindgren, Familjen Frans 

Brunkes minne, Brunkeparkens fond, Gunnar Johansson, Tomas Rundqvist 90‐

årsfond, Social samfond och Samfond inom skolan. 

 

Revisionsbyrån KPMG har genomfört en översiktlig granskning av de stiftelser 

som kommunen förvaltar. Syftet med granskningen är att undersöka huruvida 

rättvisande redovisning föreligger för räkenskapsåret 2016 samt om stiftelsernas 

urkunder och stadgar följts. 

Stiftelserna i Tranemo kommun har granskats genom en genomgång av 

årsbokslut samt underliggande verifikat. Att utdelningar har gjorts i 

överensstämmelse med gällande stadgar och stiftelseurkunder har säkerställts. 

Årets in‐ och utbetalningar har kontrollerats. Granskningen omfattar de stiftelser 

vars tillgångar understiger 10 gånger det för 2016 

gällande basbeloppet (44 300 kr). Stiftelser med en förmögenhet överstigande 10 

basbelopp granskas i annan ordning. 

Beträffande Stiftelsen Familjen Frans Brunkes minne är efter årets utdelning hela 

kapitalet utdelat och stiftelsen kan därmed upplösas. 

 



  

 

 

2 (2)  

 

KPMG bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas räkenskaper år 2016 i 

allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat och ställning. De bedömer 

att den interna kontrollen avseende stiftelsernas förvaltning i allt väsentligt är 

tillräcklig samt att stiftelserna följer gällande stadgar och stiftelseurkunder. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐11‐28 

Granskningsrapport 

Revisionsberättelser 

Föredragning och debatt 

Ekonomichef Lars‐Gunnar Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Status 

Kommunstyrelsen  

 
 



 
 

 

 

Vår ref: Eva Borg 

Redovisningsekonom 

Datum:2017‐11‐28 

Dnr: KS/2017:417  

 

 

Tjänsteskrivelse angående granskning av Tranemo kommuns 

stiftelser och fonder 2016  

 

Förslag till beslut 

 Noterar revisionsberättelser och revisionsrapport för Stiftelserna Lindgren, 

Familjen Frans Brunkes minne, Brunkeparkens fond, Gunnar Johansson, 

Thomas Rundqvist 90‐års fond, Social Samfond och Samfond inom skolan. 

 Beviljar styrelserna för Stiftelsen Lindgren, Stiftelsen Frans Brunkes minne, 

Brunkeparkens fond, Gunnar Johansson, Thomas Rundqvist 90‐års fond, 

Social Samfond och Samfond inom skolan ansvarsfrihet för 2016. 

 Beslutar att Stiftelsen Familjen Frans Brunkes minne ska upplösas då hela 

kapitalet är utdelat. 

Ärendet 

Föreligger revisionsrapport 2016 för Stiftelserna Lindgren, Familjen Frans 

Brunkes minne, Brunkeparkens fond, Gunnar Johansson, Tomas Rundqvist 90‐

årsfond, Social samfond och Samfond inom skolan. 

 

Revisionsbyrån KPMG har genomfört en översiktlig granskning av de stiftelser 

som kommunen förvaltar. Syftet med granskningen är att undersöka huruvida 

rättvisande redovisning föreligger för räkenskapsåret 2016 samt om stiftelsernas 

urkunder och stadgar följts. 

Stiftelserna i Tranemo kommun har granskats genom en genomgång av 

årsbokslut samt underliggande verifikat. Att utdelningar har gjorts i 

överensstämmelse med gällande stadgar och stiftelseurkunder har säkerställts. 

Årets in‐ och utbetalningar har kontrollerats. Granskningen omfattar de stiftelser 

vars tillgångar understiger 10 gånger det för 2016 

gällande basbeloppet (44 300 kr). Stiftelser med en förmögenhet överstigande 10 

basbelopp granskas i annan ordning. 

Beträffande Stiftelsen Familjen Frans Brunkes minne är efter årets utdelning hela 

kapitalet utdelat och stiftelsen kan därmed upplösas. 

 



 
 

 

 

KPMG bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas räkenskaper år 2016 i 

allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat och ställning. De bedömer 

att den interna kontrollen avseende stiftelsernas förvaltning i allt väsentligt är 

tillräcklig samt att stiftelserna följer gällande stadgar och stiftelseurkunder. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐11‐28 

Granskningsrapport 

Revisionsberättelser 

 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  

 

  

Lars‐Gunnar Karlsson  Eva Borg  

Sektionschef  Redovisningsekonom  





























PROTOKOLLSUTDRAG 
Bildning‐ och kulturutskottet 
2017‐12‐14 

 

 

 

   
 

 

 

 
 

§ 104 Tillsyn av Tranemo kommuns fristående förskolor 2017 

(KS/2017:324) 

Bildnings‐ och kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Noterar informationen 

Bildnings‐ och kulturutskottets beslut 

 Ger förvaltningen i uppdrag att återkoppla om presenterade åtgärder av 

förvaltningens synpunkter vid utskottets sammanträde i augusti 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid den årliga tillsynen har de fristående förskolorna redovisat sin verksamhet, 

bemanning och hur lokaler och utemiljö fungerar. 

 

Verksamheterna fungerar generellt väl även om det finns områden som behöver 

utvecklas gällande rutiner och handlingsplaner.  

 

Ärendet 

Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av Tranemo kommun, 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen (KS) har rätt att inom ramen för sitt 
tillsynsansvar företa inspektioner av huvudmannens lokaler och verksamhet. KS 
har rätt att ta del av de handlingar och upplysningar som behövs för tillsynen. 
Tillsyn utövas regelmässigt en gång per år och när någon omständighet i det 
enskilda fallet ger anledning därtill. Tillsynen har sin utgångspunkt i upprättad 
kvalitetsredovisning, verksamhetsberättelse och bokslut. Tillsynsprotokoll 
upprättas och diarieförs. 

(Ur regler och riktlinjer för kommunala bidrag till enskild förskoleverksamhet, 

fritidshem och pedagogisk omsorg i Tranemo kommun) 

Förutom detta skickas även in ett underlag som redovisar olika fakta om 

verksamheten inför tillsynen. 



  

 

 

2 (2)  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐11‐14 

Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Prästkragen 171013 

Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Fyrklövern 171020 

Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Skogsduvan 171011 

Föredragning och debatt 

Sektionschef Thomas Åhman föredrar ärendet och svarar på frågor.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Rosé Torkelsson (S) ger förslaget om att ge förvaltningen i uppdrag 

att återkoppla med inkomna åtgärder utifrån förvaltningens synpunkter på 

verksamheterna. 

Beslutsgång 

Ordförande Rosé Torkelsson (S) frågar om utskottet kan besluta enligt hennes 

förslag. Ordförande finner att förslaget bifalles.  

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen (när beslut handlar om ekonomi) 

Status 

Kommunstyrelsen  

 
 

 



 
 

 

 

Vår ref: Per Ambjörnsson 

Planeringsledare 

Datum:2017‐11‐14 

Dnr: KS/2017:324  

 

 

Rapport från tillsyn av fristående förskolor 2017  

 

Förslag till beslut 

 Noterar informationen 

Beslutsmotivering 

Sammanfattning av ärendet 

Vid den årliga tillsynen har de fristående förskolorna redovisat sin verksamhet, 

bemanning och hur lokaler och utemiljö fungerar. 

 

Verksamheterna fungerar generellt väl även om det finns områden som behöver 

utvecklas gällande rutiner och handlingsplaner.  

 

Ärendet 

Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av Tranemo kommun, 

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen (KS) har rätt att inom ramen för sitt 

tillsynsansvar företa inspektioner av huvudmannens lokaler och verksamhet. KS 

har rätt att ta del av de handlingar och upplysningar som behövs för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelmässigt en gång per år och när någon omständighet i det 

enskilda fallet ger anledning därtill. Tillsynen har sin utgångspunkt i upprättad 

kvalitetsredovisning, verksamhetsberättelse och bokslut. Tillsynsprotokoll 

upprättas och diarieförs. 

(Ur regler och riktlinjer för kommunala bidrag till enskild förskoleverksamhet, 

fritidshem och pedagogisk omsorg i Tranemo kommun) 

Förutom detta skickas även in ett underlag som redovisar olika fakta om 

verksamheten inför tillsynen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐11‐14 



 
 

 

 

Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Prästkragen 171013 

Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Fyrklövern 171020 

Sammanfattande bedömning av den fristående förskolan Skogsduvan 171011 

 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 

Lärandesektionen 

Ekonomifunktionen (när beslut handlar om ekonomi) 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Status  

 

  

Thomas Åhman  Per Ambjörnsson  

Sektionschef  Planeringsledare  
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Tillsyn av den fristående förskolan Fyrklövern 2017‐10‐20 

Tranemo kommun har genomfört tillsyn av den fristående förskolan Fyrklövern. 

Tillsynen fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god utvecklings‐ och 

lärandemiljö. Tillsynen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i verksamheten. 

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten avviker ifrån de krav 

och förväntningar som uttrycks i skollagen, läroplanen och övriga författningar. 

Tillsynen utgick från det underlag förskolan skickat in samt kvalitetsredovisningar och 

utvecklingsplaner 

Närvarande:  

Cecilia Sarebrink (Förskolechef), My Nödbak (Styrelserepresentant), Ulla Andersson 

(Tranemo kommun) och Per Ambjörnsson (Tranemo kommun) 

 

Fakta om förskolan 

Fyrklöverns förskola i Limmared startades 1990. Förskola bedrivs som ett 

föräldrakooperativ (Org nr: 716447‐7759) och är i belägen i en villa som föreningen hyr.  

I direkt anslutning till förskolan finns en egen gård med närhet till natur. 

Förskolan Fyrklövern har en avdelning med barn i åldrarna 1‐5 år. Vid tillsynen fanns det 

19 barn inskrivna i verksamheten. 

Det arbetar sex personer i den pedagogiska verksamheten på förskolan. Av dessa är en 

grundskollärare, två barnskötare och tre outbildade. Totalt 5,07 heltider 

Till förskolechefsuppdraget avsätts ca 20 %.   

Förskolechef har inte gått rektorsutbildningen. 

Förskolan har ett eget tillagningskök. För kök finns det 60 % tjänst och ytterligare några 

timmar per vecka. 

 

Sammanfattning av samtalet 

Beläggningen i verksamheten har varit hög under sista verksamhetsåret. Ytterligare två 

barn är på väg in under hösten. Det skulle finnas möjlighet att ta emot ytterligare två 

barn. Det är för tillfället fler yngre än äldre barn. 

Allmän förskola erbjuds tre dagar/vecka med fem timmar vardera och nu finns sju barn i 

denna tillsynsform. 
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I lokalerna har det genomförts förändringar. Köket har kompletterats med en ny bättre 

diskmaskin. Entrén och matsalen ha flyttats och därmed har logistiken på förskolan 

förbättrats. Utemiljön har kompletterats med ytterligare en yta genom att föreningen fått 

nyttjanderätt till en granntomt. 

 

Verksamheten har börjat använda appen TYRA för att sköta pedagogisk dokumentation 

och kommunikation med vårdnadshavare. 

 

Verksamheten har börjat arbeta med fokusveckor som arbetsmetod. 

 

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling har reviderats och rutinen 

finns nu att göra detta varje år. Det har också skapats rutiner för att identifiera barn i 

behov av särskilt stöd. Fortfarande behöver samarbetet med BVC utvecklats. 

 

Samverkan mellan verksamhet och styrelse upplevs fungera väl. 

Förskolechef deltar i utbyte med de andra fristående förskolornas förskolechefer. 

Samverkan fungerar väl skolan runt övergången till förskoleklass. 

 

Verksamheten har några lärplattor och arbete pågår runt hur de skall användas och vilka 

appar som skall barnen skall ges möjlighet att använda. 

 

Utrymme för planering/reflektionstid finns för pedagogerna och det finns en tydlig 

struktur i arbetsfördelningen inom arbetslaget. 

 

Personalen har under året deltagit i flera kompetensutvecklingsinsatser några exempel är 

FSO‐dagen, föreläsning om personligt ledarskap, barn med svaga impulskontroller, 

kommunens IKT‐dag, pedagogisk dokumentation och mm. 

 

Verksamheten har utvecklat rutinerna runt det systematiska kvalitetsarbetet men 

rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas. 
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Sammanfattande bedömning 

Förskolan har den kompetens som behövs för verksamheten. 

Inomhusmiljön fungerar väl och utveckling av utemiljön pågår med ökade ytor genom 

nyttjanderätt till granntomten och närhet till skogen. 

Utveckling och lärande 

Rutiner behöver utvecklas för samarbetet med BVC. 

Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen 

Inga avvikelser 

Handläggningsrutiner 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas. 

 

Tranemo kommuns ingripande 

Anmärkning 

Tranemo kommun uppmanar enligt 26 kap, 11 § skollagen (2010:800) den fristående 

förskolan Fyrklövern (716447‐7759) att vidta åtgärder för att avhjälpa nedan påtalade 

brister.  

De vidtagna åtgärderna ska senast i samband med redovisning av kvalitetsanalysen för 

läsåret 2017/2018 redovisas till Tranemo kommun Att Per Ambjörnsson, Storgatan 26, 514 

80 Tranemo. 

 

Handläggningsrutiner 

Handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver upprättas. 

 

Motivering 

Handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet är under revidering och arbetet 

måste fullföljas. 

 

Författning: 

Arbetsmiljölagen Kapitel 3 2a§ 
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På Tranemo kommuns vägnar 

 

 

Ulla Andersson    Per Ambjörnsson 

Förskolechef      Planeringsledare 
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Tillsyn av den fristående förskolan/fritidshemmet 

Prästkragen 2017‐10‐13 

Tranemo kommun har genomfört tillsyn av den fristående förskolan Prästkragen. 

Tillsynen fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god utvecklings‐ och 

lärandemiljö. Tillsynen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i verksamheten. 

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten avviker ifrån de krav 

och förväntningar som uttrycks i skollagen, läroplanen och övriga författningar. 

Tillsynen utgick från det underlag förskolan skickat in samt kvalitetsredovisningar och 

utvecklingsplaner 

Närvarande:  

Kerstin Emanuelsson (Förskolechef), Patric Cerny (Kyrkoherde), Ulla Andersson 

(Tranemo kommun) och Per Ambjörnsson (Tranemo kommun) 

 

Fakta om förskolan 

Prästkragens förskola i Månstad startades 2011. Prästkragens förskola bedrivs i Svenska 

kyrkans, Kinds Pastorats regi (Org nr:252004‐7909) och är i belägen i församlings‐

hemmets lokaler. I direkt anslutning till förskolan finns en egen gård samt en kommunal 

lekplats och närhet till natur. 

Förskolan Prästkragen har en avdelning med barn i åldrarna 1‐12 år. Vid tillsynen fanns 

det 28 barn (19 inom förskola och 9 barn inom fritidshemmet) 

Det arbetar fyra personer i den pedagogiska verksamheten på förskolan. Av dessa är tre 

förskollärare och en barnskötare. 

Förskolechefen avsätter 30 % till uppdraget och arbetar resterande del i barngrupp. 

Förskolechef har inte gått rektorsutbildningen. 

Förskolan har ett eget tillagningskök. För kök och lokalvård finns 75 % tjänst. 

 

Sammanfattning av samtalet 

Verksamheten är i princip fullbelagd och det är flest av de minsta barnen. 

Allmän förskola erbjuds tre dagar/vecka med fem timmar vardera men för tillfället finns 

inga barn i denna tillsynsform. 

Det finns en tydlig arbetsbeskrivning mellan förskollärare och barnskötare. Samarbetet 

fungerar väl och det finns tillräcklig tid till planering av verksamheten. 
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Det finns fungerande rutiner för att identifiera barn i behov av särskilt stöd och 

samverkan sker med Länghemskolans specialpedagog samt barnpsykolog på BVC. 

Verksamheten har nödvändig dokumentation och handlingsplaner. 

 

Den pedagogiska verksamheten utgår från läroplanen, bedrivs tematiskt och 

dokumenteras med text samt foto som sparas till viss del i en portfolio. 

 

Förskolan har ett utbyte med de andra fristående förskolorna. 

Verksamheten upplever att samarbetet mellan huvudman och personal fungerar väl. 

 

En förskollärare har gått Sagopedagogsutbildningen vilket direkt har satt spår i 

verksamheten. 

 

En attitydundersökning genomförs årligen för att undersöka hur verksamheten uppfattas 

av vårdnadshavare och barn. Resultatet av denna är på en god nivå. Svarsfrekvensen för 

undersökningen är 63 % av de tillfrågade familjerna. 

 

Sammanfattande bedömning 

Förskolan har den kompetens som behövs för verksamheten och har också fungerande 

lokaler och utemiljö. 

Ett utvecklingsområde för förskolan är att ta fram en tydligare form för det skriftliga 

kvalitetsarbetet där kopplingen mellan analys och utvecklingsplan tydliggörs  

 

Utveckling och lärande 

Inga avvikelser identifierades 

Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen 

Förskolan behöver förtydliga kopplingen mellan analys och utvecklingsplan 

Handläggningsrutiner 

Inga avvikelser identifierades 
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Tranemo kommuns ingripande 

Avstående från ingripande 

Tranemo kommun avstår från ingripande enligt 26 kap 12§ Skollagen gällande  

förskolan Prästkragen (252004‐7909). 

Motivering: 

Tranemo kommun har vid tillsynen av verksamheten endast identifierat mindre brister 

som inte föranleder några anmärkningar eller förelägganden. 

 

 

 

På Tranemo kommuns vägnar 

 

Thomas Åhman    Planeringsledare 

Sektionschef      Per Ambjörnsson 

 

 



 

  Vår ref: Per Ambjörnsson 

Planeringsledare  

Datum: 2017‐10‐11 

    

  

 

  

 

Lärandesektionen   

Postadress: 514 80 Tranemo  Besöksadress: Storgatan 26 
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Tillsyn av den fristående förskolan/fritidshemmet 

Skogsduvan 2017‐10‐11 

Tranemo kommun har genomfört tillsyn av den fristående förskolan Skogsduvan. 

Tillsynen fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god utvecklings‐ och 

lärandemiljö. Tillsynen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i verksamheten. 

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten avviker ifrån de krav 

och förväntningar som uttrycks i skollagen, läroplanen och övriga författningar. 

Tillsynen utgick från det underlag förskolan skickat in samt kvalitetsredovisningar och 

utvecklingsplaner 

Närvarande:  

Louise Larsson (Förskolechef), Elin Blåberg (Förskollärare), Ylva Hideng 

(Styrelserepresentant), Ulla Andersson (Tranemo kommun) och Per Ambjörnsson 

(Tranemo kommun) 

 

Fakta om förskolan 

Skogsduvans förskola i Mossebo startades 1992. Förskola bedrivs som ett 

föräldrakooperativ (Org nr: 716447‐8328) och är i belägen i en villa som man äger. I direkt 

anslutning till förskolan finns en egen utegård med närhet till natur. 

Förskolan Skogsduvan har två avdelningar med barn i åldrarna 1 ‐ 12 år. Vid tillsynen 

fanns det 21 barn (16 inom förskola och 5 barn inom fritidshemmet) 

Det arbetar sex personer i den pedagogiska verksamheten på förskolan. Av dessa är tre 

förskollärare och tre outbildade. 

Till förskolechefsuppdraget avsätts ca 10% till uppdraget.  

Förskolechef har inte gått rektorsutbildningen. 

Förskolan har ett eget tillagningskök. För kök och lokalvård finns 85 % tjänst. 

 

Sammanfattning av samtalet 

Under verksamhetsåret 2016 ‐ 2017 hade förskolan en mer omfattande verksamhet än på 

mycket länge, men för närvarande finns det plats för ytterligare barn i verksamheten. 

Barngruppen består av något fler äldre förskolebarn än yngre och de närmaste åren ser 

underlaget underifrån ut att minska ytterligare. 

Största utmaningen för förskolan framöver är därför barngruppernas storlek och hur 

skall dessa organiseras. För att få bättre möjligheter till bra pedagogisk verksamhet 
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behöver organisationen ses över. Ett viktigt område att utveckla är 

fritidshemsverksamheten där utmaningen är att det endast är fem barn inskrivna. Det är 

sällan de är på plats vid samma tillfälle. 

 

Allmän förskola erbjuds tre dagar/vecka med fem timmar vardera men för tillfället finns 

inga barn i denna tillsynsform. 

 

Prioriterade målet för verksamhetsåret är matematik och matpedagogik. 

 

I verksamheten används appen TYRA och har nu blivit ett bra hjälpmedel i vardagen. 

I denna sköts kommunikation med vårdnadshavare, administration, 

verksamhetsdokumentation, barn‐/elevdokumentation och även en blogg. 

 

Det finns fungerande rutiner för att identifiera barn i behov av särskilt stöd och det finns 

ett samarbete med BVC. Samverkan har genomförts med kommunens specialpedagog 

och talpedagog för handledning runt barn i behov av särskilt stöd. 

 

Utrymme för planering/reflektionstid finns för pedagogerna men det finns behov av 

utökning av den. 

 

Verksamheten har nödvändig dokumentation och handlingsplaner. Arbetet med det, 

systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats det senaste verksamhetsåret. 

 

Samverkan mellan verksamhet och styrelse genomförs efter behov. 

Styrelsen har viss kontakt med de andra fristående förskolorna i kommunen och det 

genomförs även gemensamma förskolechefsmöten med de andra fristående förskolorna. 

 

Vårdnadshavarna görs delaktiga i arbetet genom föräldramöten, styrelsearbete och 

genom appen TYRA.  

 

En förändring senaste året är att en kock är anställd från 1 februari. Detta har ökat 

kvaliteten på maten. 
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Mycket nytt material och möbler anpassade till barnen är också inköpt och att materialet 

nu är mer tillgängligt för barnen och utemiljön har kompletterats med ett nytt staket och 

även ny lekutrustning. 

 

Personalen kommer delta Rikskonferensen för förskolan och det planeras även en 

HLR utbildning. 

 

Sammanfattande bedömning 

Förskolan har den kompetens som behövs för verksamheten.  

Förskolan har utvecklat ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. 

Arbetet med att förbättra inomhusmiljön och skapa två avdelningar har givit resultat. 

Utemiljön är bra anpassad för verksamheten med närhet till skogen. 

 

Utveckling och lärande 

Inga avvikelser identifierades 

Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen 

Inga avvikelser identifierades 

Handläggningsrutiner 

Inga avvikelser identifierades 

 

Tranemo kommuns ingripande 

Avstående från ingripande 

Tranemo kommun avstår från ingripande enligt 26 kap 12§ Skollagen gällande  

förskolan Prästkragen (252004‐7909). 

 

Motivering: 

Tranemo kommun har vid tillsynen av verksamheten endast identifierat mindre brister 

som inte föranleder några anmärkningar eller förelägganden. 
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På Tranemo kommuns vägnar 

 

Ulla Andersson    Per Ambjörnsson 

Förskolechef      Planeringsledare 
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§ 294 

Rapport Lex Sarah H1 (KS/2017:578) 

Omsorgs‐ och folkhälsoutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Noterar informationen 

Beslutsmotivering 

Utredning visar att den rapporterade händelsen varit ett missförhållande, men 

inte av sådan allvarlighetsgrad att den ska anmälas till tillsynsmyndigheten, 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 14 kap. 7 § SoL. 

Ärendet 

En brukare med PTSD och pågående behandling via BUP Asyl kan på kvällen 

den 6 mars 2017 inte ta sina mediciner (antidepressiv) eftersom tabletterna tagit 

slut. Cirka två och en halv timme senare får brukaren en kraftig ångestattack. 

Personalen tar kontakt med primärvården för rådgivning och ambulans tillkallas. 

När ambulansen kommer till boendet cirka 20 minuter senare är brukaren bättre 

och i samråd beslutas att brukaren ska stanna kvar på boendet. Brukaren 

uttrycker besvikelse över att hans medicin inte hämtats ut i tid. 

 

Det har varit ett flertal händelser runt brukaren både före och efter den 

rapporterade händelsen. Brukaren har vid flertal tillfällen varit inskriven vid 

BUP och fått akutvård med ambulans. Brukaren har egenansvar för sin 

medicinering. Hen är beviljad boende och omvårdnad på HVB. Boendet ska 

stötta och påminna brukaren om att ta och hämta ut sina mediciner. Samverkan 

med BUP Asyl har stundtals varit problematisk eftersom primärvården antagit 

att brukaren också haft vård i sin beviljade insats. En avvikelse i samverkan 

borde ha registrerats för att påvisa situationen. Så har inte skett. 

 

Brukaren bor inte längre på HVB utan får numera stöd från Migrationsverket. De 

brister kring medicinhantering som funnits på boendet har åtgärdats.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse lex Sarah H1 2017‐11‐23 

Utredning om lex Sarah 2017‐08‐10 

Föredragning och debatt 

Verksamhetsutvecklare/SAS Louise Bertilsson föredrar ärendet. 
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Beslutet skickas till 

Sektionschef omsorgssektionen 

Funktionschef funktionsnedsättning och socialt stöd 

Socialt ansvarig samordnare 

Status  

Kommunstyrelsen 

 
 



 
 

 

 

Vår ref: Louise Bertilsson 

Verksamhetsutvecklare/Socialt ansvarig samordnare 

Datum:2017‐11‐23 

Dnr: KS/2017:578  

 

 

Tjänsteskrivelse lex Sarah H1  

 

Förslag till beslut 

 Notera informationen 

Beslutsmotivering 

Utredning visar att den rapporterade händelsen varit ett missförhållande, men 

inte av sådan allvarlighetsgrad att den ska anmälas till tillsynsmyndigheten, 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 14 kap. 7 § SoL. 

Ärendet 

En brukare med PTSD och pågående behandling via BUP Asyl kan på kvällen 

den 6 mars 2017 inte ta sina mediciner (antidepressiv) eftersom tabletterna tagit 

slut. Cirka två och en halv timme senare får brukaren en kraftig ångestattack. 

Personalen tar kontakt med primärvården för rådgivning och ambulans tillkallas. 

När ambulansen kommer till boendet cirka 20 minuter senare är brukaren bättre 

och i samråd beslutas att brukaren ska stanna kvar på boendet. Brukaren 

uttrycker besvikelse över att hans medicin inte hämtats ut i tid. 

 

Det har varit ett flertal händelser runt brukaren både före och efter den 

rapporterade händelsen. Brukaren har vid flertal tillfällen varit inskriven vid 

BUP och fått akutvård med ambulans. Brukaren har egenansvar för sin 

medicinering. Hen är beviljad boende och omvårdnad på HVB. Boendet ska 

stötta och påminna brukaren om att ta och hämta ut sina mediciner. Samverkan 

med BUP Asyl har stundtals varit problematisk eftersom primärvården antagit 

att brukaren också haft vård i sin beviljade insats. En avvikelse i samverkan 

borde ha registrerats för att påvisa situationen. Så har inte skett. 

 

Brukaren bor inte längre på HVB utan får numera stöd från Migrationsverket. De 

brister kring medicinhantering som funnits på boendet har åtgärdats.  



 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse lex Sarah H1 2017‐11‐23 

Utredning om lex Sarah 2017‐08‐10 

Föredragning och debatt 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Beslutsgång 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Beslutet skickas till 

Sektionschef omsorgssektionen 

Funktionschef funktionsnedsättning och socialt stöd 

Socialt ansvarig samordnare 

 

Status  

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken  

 

  

Solveig Eldenholm  Louise Bertilsson  

Sektionschef  Socialt ansvarig samordnare  



 

  Vår ref: Louise Bertilsson  

Verksamhetsutvecklare/SAS  

Datum: 2017‐08‐10 

Dnr: KS/2017:578  
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Utredning lex Sarah H1 

Rapport lex Sarah  

Skriftlig rapport lex Sarah enligt 14 kap 3 § SoL inkom den 13 juli 2017. Rapporten avser 

brist i utförande av insats.  

Vad har hänt? 

På kvällen den 6 mars 2017 kan brukaren inte ta sin kvällsmedicin (antidepressiv) 

eftersom tabletterna tagit slut. Cirka två och en halv timme senare får brukaren andnöd 

och kräks slem. När personalen kommer in i brukarens rum är brukaren inte kontaktbar 

och spänd i hela kroppen. Personalen tar kontakt med för att få råd om hur de ska 

hantera situationen. Utifrån beskrivningen av situationen misstänker primärvården ett 

epileptiskt anfall, men personalen på boendet meddelar att brukaren inte har fått den 

diagnosen. Av brukarens genomförandeplan framgår att brukaren gjort en skallröntgen i 

oktober 2016 som ska ha varit utan anmärkning.  

Brukaren försämras dock under samtalet med primärvården och ambulans tillkallas. När 

ambulansen kommer till boendet cirka 20 minuter senare var brukaren bättre och kunde 

samtala med ambulanspersonalen. I samråd beslutades att brukaren skulle stanna kvar 

på boendet. Brukaren uttryckte besvikelse över att hans medicin inte hämtats ut i tid. 

Varför har det hänt? 

Bakgrund 

Brukaren kom till Sverige i november 2015 och beviljas boende och omsorg på HVB. 

Initialt var läget stabilt, men efterhand framkom besvär av PTSD. Sommaren 2016 får 

brukaren besvär av oro, ångest och sömnsvårigheter och får sin första ångestattack. 

Kontakt med BUP (Barn‐ och ungdomspsykiatri) Asyl initieras. Brukaren har därefter av 

och till haft panikattacker där han slutar att andas och krampar. Under hösten 2016 följs 

brukarens ärende upp på myndighetsfunktionen där man konstaterar att brukaren har en 

etablerad kontakt med BUP Asyl med läkemedelsbehandling, psykologsamtal med mera. 

Några andra insatser bedöms inte som aktuella att påbörja. Efter skallröntgen i oktober 

2016 utesluts att anfallen är epileptiska. 

Av genomförandeplanen framgår att brukaren har som delmål att följa BUP:s ordination 

av läkemedel. Brukaren har eget ansvar för sina läkarbesök och sin medicinering. 

Personalen vid HVB ska stötta och uppmuntra brukaren att följa sina rutiner.  
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Av journalanteckningar för tiden 1 januari – 30 juni 2017 framgår att brukaren av och till 

slarvat med att ta sin medicin. Personal på boendet har påmint och påtalat vikten av att 

brukaren följer sin ordination och att han hämtar ut sin medicin så att den finns 

tillgänglig i hemmet. Vid ett läkarbesök i slutet av januari påtalas att personalen måste 

stödja brukaren med medicinerna. Primärvården har även gett boendet medicin‐ och 

signeringslista som ska tas med och gås igenom vid kommande läkarbesök. Någon 

formell delegering från primärvården av läkemedelsansvaret har inte skett. Det är 

brukarens ansvar.  

Av journalerna och samtal med både personal och områdeschef framgår det att 

samverkansproblem funnits mellan primärvården och HVB‐hemmet, där primärvården 

ställt högre krav på boendet än vad insatsen innebär. Primärvården har antagit att 

insatsen även omfattar vård, men i kommunen erbjuds enbart omsorg och boende. I april 

2017 genomfördes en SIP (samordnad individuell plan) på initiativ från kommunen, men 

dokumentation från mötet saknas. 

Förvaltningen har inget hälso‐ och sjukvårdsansvar för brukaren. Detta har medicinskt 

ansvarig sjuksköterska konstaterat i augusti 2017. 

Medicinering 

Brukarens ordination har varit en tablett på morgonen och två på kvällen samt en 

behovsmedicin. Personalen har som stöd den i början av februari programmerat in 

påminnelselarm i brukarens mobil om att ta sina mediciner. 

Händelser 

I mitten av februari 2017 får brukaren besked om att en nära anhörig gått bort. Senare på 

kvällen drabbas brukaren av ett anfall och åker in till sjukhuset för observation. Brukaren 

skrivs in på BUP och skrivs ut igen 3 dagar senare och får då information om hur man 

kan hantera ångestattacker.  

Vid ny kontakt med primärvården i slutet av februari framkommer att brukaren har 

självskadebeteende. Brukaren har då dagen innan skurit sig i underarmen med en 

rakhyvel och täckt över det med en liten handduk. Personal på BUP tolkar detta som ett 

försök till självmord. Boendepersonalens uppfattar dock inte situationen som ett försök 

till självmord. Av äldre journalanteckningar framgår att boendet uppmärksammat 

brukarens självskadebeteende redan i september 2016.  

Den 27 februari är områdeschef i kontakt med brukarens psykolog. Psykologen menar att 

personalen missköter de rekommendationer som getts. Psykologen bedömer att brukaren 

är suicidbenägen och är i behov av tillsyn (vak). Områdeschef beskriver att boendets 

uppdrag är baserat på beslut från socialtjänsten, inte primärvården. Utifrån samtalet görs 

ställningstagandet att brukaren ska vara under mer frekvent uppsikt (dock ej vak) och 

uppmanas till att inte låsa sin dörr. 

I början av mars görs ny avstämning med BUP. När brukaren är på boendet ska tillsyn 

ske en gång per timma. Skulle någon förändring ske ska kontakt omgående tas med BUP. 
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Den 6 mars inträffar den händelse som ligger till grund för rapporteringen av 

missförhållande. 

Därefter finns ett antal dokumenterade tillfällen när brukaren inte svarat på knackningar, 

låst sin dörr och misskött att ta sin medicin trots stöd och uppmaning från 

boendepersonal. 

Nytt besök inom sjukvården sker i slutet av mars. Brukaren uttalar suicidtankar och att 

hen skär sig. På boendet hittas flera rakbladsförpackningar. Detta städas upp och slängs 

av boendepersonalen. Brukaren blev inlagd och skrevs ut på nytt fem dagar senare. Ny 

remiss för röntgen på grund av krampanfallen skickas. Någon röntgen har inte 

genomförts innan brukarens skrevs ur från vår verksamhet i slutet av juni.  

I april 2017 påbörjas gruppsamtalsterapi via primärvården. Brukaren börjar därefter ta 

större ansvar för sina mediciner. Efter det inträffar enbart ett lindrigare anfall i april, 

därefter inget mer under resterade tid brukaren bor på boendet.  Brukaren uttrycker dock 

en oro över att bli myndig och vilka konsekvenser det kommer att medföra. 

Ansvaret för behandlingen har hela tiden legat på brukaren själv. Boendet har stöttat 

brukaren och hjälpt brukaren med sjukvårdskontakter. Samverkan med primärvården 

har dock varit problematisk där primärvården antagit att brukarens beviljade insats på 

HVB även innefattat vård. Beviljad insats har dock enbart varit boende och omsorg. 

Ansvar och befogenhet mellan kommun och landsting har därför upplevts som oklar, och 

ses som grundorsak till de händelser som uppstått kring brukaren.  

Vad kan göras för att det inte ska hända igen? 

 Boendet har upprättat rutiner för hantering av mediciner.  

 Boendet har köpt in egna medicinlådor till de brukare som har medicinering. 

 All medicinering förvaras i ett låst skåp.  

Sammanfattning: 

En brukare med PTSD och pågående behandling via BUP Asyl kan på kvällen den 6 mars 

2017 inte ta sina mediciner (antidepressiv) eftersom tabletterna tagit slut. Cirka två och en 

halv timme senare får brukaren en kraftig ångestattack. Personalen tar kontakt med 

primärvården för rådgivning och ambulans tillkallas. När ambulansen kommer till 

boendet cirka 20 minuter senare är brukaren bättre och i samråd beslutas att brukaren 

ska stanna kvar på boendet. Brukaren uttrycker besvikelse över att hans medicin inte 

hämtats ut i tid. 

 

Det har varit ett flertal händelser runt brukaren både före och efter den rapporterade 

händelsen. Brukaren har vid flertal tillfällen varit inskriven vid BUP och fått akutvård 

med ambulans. Brukaren har egenansvar för sin medicinering. Hen är beviljad boende 

och omvårdnad på HVB. Boendet ska stötta och påminna brukaren om att ta och hämta 

ut sina mediciner. Samverkan med BUP Asyl har stundtals varit problematisk eftersom 
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primärvården antagit att brukaren också haft vård i sin beviljade insats. En avvikelse i 

samverkan borde ha registrerats för att påvisa situationen. Så har inte skett. 

 

Brukaren bor inte längre på HVB utan får numera stöd från Migrationsverket. De brister 

kring medicinhantering som funnits på boendet har åtgärdats.  

Sannolikhet 

Liten – motsvarande en gång per månad (brukarens tillstånd har förbättrats) 

Konsekvenser 

Brukaren har en sjukdomsbild som kräver vård. Kontakt med primärvården har varit 

etablerad och omfattande. Den insats brukaren varit beviljad med HVB omfattar boende 

och omvårdnad. Vården har primärvården ansvarat för. Brukaren har under sin tid i 

Sverige kontinuerligt försämrats fram tills april 2017 då den stabiliserats. I juni 2017 

förflyttades brukaren till Migrationsverket. 

Konsekvensens bedöms vara måttlig. 

Beslut: 

Utredning visar att den rapporterade händelsen varit ett missförhållande, men inte av 

sådan allvarlighetsgrad att den ska anmälas till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) enligt 14 kap. 7 § SoL. 

  

Verksamheten har saknat rutin för hantering av mediciner och samverkan med BUP 

borde ha lyfts för åtgärd.  

Genomförd handläggning 

 Samtal med chefen 

 Samtal med personal 

 Dokumentgranskning 

 Utredning 

 Beslut  

 

Louise Bertilsson  

Verksamhetsutvecklare/SAS 
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§ 295 

Rapport enligt Lex Sarah T9567 (KS/2017:689) 

Omsorgs‐ och folkhälsoutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Noterar informationen  

Beslutsmotivering 

Utredningen visar att den rapporterade händelsen varit ett missförhållande och 

en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande och anmäls därför till 

tillsynsmyndigheten, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) enligt 14 kap. 7 § 

Socialtjänstlagen (SoL). 

Ärendet 

En arbetsterapeut besökte brukaren på morgonen den 28 september för att prova 

ut en ny hygienstol. Arbetsterapeuten uppmärksammade då att 

omvårdnadspersonal applicerat selen till lyften felaktigt och påbörjat 

förflyttningen av brukaren på egen hand trots att utprovningsprotokollet till 

lyften anger att den ska hanteras av två personal. Brukaren uttryckte obehag över 

situationen. 

 

Områdeschef har haft medvetandesamtal med berörd personal och information 

och diskussion om arbetssättet vid förflyttning har diskuterats på OPL och APT. 

Rutinen för förflyttning har uppdaterats. Vidare ska samtliga 

genomförandeplaner kompletteras med uppgift i de fall två personal krävs vid 

förflyttning. Efter händelsen har personal själva personalen själva konstaterat att 

de behöver kommunicera bättre med varandra. Områdeschefen har 

uppmärksammat att personal gör tätare avstämningar nu jämfört med tidigare.  

 

Händelsen har varit ett missförhållande för brukaren. Vidare bedöms att en risk 

för ett allvarligt missförhållande har funnits eftersom selen inte varit korrekt 

applicerad och förflyttningen inledningsvis enbart gjorts av en personal. 

Händelsen anmäls därför till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse lex Sarah T9567, 2017‐11‐24 

Utredning lex Sarah T9567, 2017‐10‐19 
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Föredragning och debatt 

Verksamhetsutvecklare/SAS Louise Bertilsson föredrar ärendet 

Beslutet skickas till 

Sektionschef omsorgssektionen 

Funktionschef vård och omsorg 

Socialt ansvarig samordnare 

Status  

Kommunstyrelsen 

 
 



 
 

 

 

Vår ref: Louise Bertilsson 

Verksamhetsutvecklare/Socialt ansvarig samordnare 

Datum:2017‐11‐24 

Dnr: KS/2017:689  

 

 

Tjänsteskrivelse lex Sarah T9567  

 

Förslag till beslut 

 Notera informationen  

Beslutsmotivering 

Utredningen visar att den rapporterade händelsen varit ett missförhållande och 

en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande och anmäls därför till 

tillsynsmyndigheten, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) enligt 14 kap. 7 § 

Socialtjänstlagen (SoL). 

Ärendet 

En arbetsterapeut besökte brukaren på morgonen den 28 september för att prova 

ut en ny hygienstol. Arbetsterapeuten uppmärksammade då att 

omvårdnadspersonal applicerat selen till lyften felaktigt och påbörjat 

förflyttningen av brukaren på egen hand trots att utprovningsprotokollet till 

lyften anger att den ska hanteras av två personal. Brukaren uttryckte obehag över 

situationen. 

 

Områdeschef har haft medvetandesamtal med berörd personal och information 

och diskussion om arbetssättet vid förflyttning har diskuterats på OPL och APT. 

Rutinen för förflyttning har uppdaterats. Vidare ska samtliga 

genomförandeplaner kompletteras med uppgift i de fall två personal krävs vid 

förflyttning. Efter händelsen har personal själva personalen själva konstaterat att 

de behöver kommunicera bättre med varandra. Områdeschefen har 

uppmärksammat att personal gör tätare avstämningar nu jämfört med tidigare.  

 

Händelsen har varit ett missförhållande för brukaren. Vidare bedöms att en risk 

för ett allvarligt missförhållande har funnits eftersom selen inte varit korrekt 

applicerad och förflyttningen inledningsvis enbart gjorts av en personal. 

Händelsen anmäls därför till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO). 

 



 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse lex Sarah T9567, 2017‐11‐24 

Utredning lex Sarah T9567, 2017‐10‐19 

Föredragning och debatt 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Beslutsgång 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Beslutet skickas till 

Sektionschef omsorgssektionen 

Funktionschef vård och omsorg 

Socialt ansvarig samordnare 

Status  

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken  

 

  

Solveig Eldenholm  Louise Bertilsson  

Sektionschef  Socialt ansvarig samordnare  



 

  Vår ref: Louise Bertilsson  

Verksamhetsutvecklare/Socialt ansvarig samordnare  

Datum: 2017‐10‐19 

Dnr: KS/2017:689  
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Utredning lex Sarah T9567 

Rapport Lex Sarah  

Den 28 september 2017 rapporterades en händelse enligt 14 kap 3 § SoL som avser brister 

i utförande av insats (ex felaktigt utförd insats, ej slutförd insats). 

Vad har hänt? 

En arbetsterapeut besökte brukaren på morgonen den 28 september för att prova ut en ny 

hygienstol. En omvårdnadspersonal var hos brukaren och skulle flytta brukaren med lyft 

från säng till den ”gamla” hygienstolen. Brukaren uttryckte obehag och arbetsterapeuten 

uppmärksammade att omvårdnadspersonalen inte applicerat lyftselen enligt 

utprovningsprotokoll. Lyftet gjordes också av endast en personal, fast det tydligt framgår 

av utprovningsprotokollet att det ska vara två personal vid överflyttningen. Av 

genomförandeplanen framgår dock inte att förflyttning ska ske med två personal.  

Arbetsterapeuten avbryter förflyttningen och korrigerar därefter selen och hjälper 

omvårdnadspersonalen med lyftet. 

Brukaren har inte fått några fysiska men, men hen har upplevt oro och otrygghet i 

situationen. 

Vidare bedöms att en risk för ett allvarligt missförhållande har funnits eftersom selen inte 

varit korrekt applicerad och förflyttningen inledningsvis enbart gjorts av en personal.  

Varför har det hänt? 

Områdeschef har pratat med berörd personal. Personalen har uppfattat det som att 

brukaren snabbt behövde komma till toaletten. Personalen trodde att hen skulle få stöd 

från sina kollegor; att de uppmärksammat att hen gått in till brukaren själv. Personalen 

förblir dock ensam i lägenheten. Personal känner sig stressad över situationen och 

beslutar sig för att göra lyftet på egen hand. I stressen applicerar personalen selen fel. 

Personalen har arbetat lite drygt två år på avdelningen och har gått baslyftutbildning. 

Brukaren har tidigare gett uttryck för att selen är obekväm, även vid korrekt applicering. 

Arbetsterapeut har dock inte hittat något bättre alternativ. 

Bemanningen på morgonen var god. Sju personal arbetade för att hjälpa de 16 brukarna 

på avdelningen med uppstigning och morgoninsatser. Berörd personal har inte 

kommunicerat med sina kollegor om att hen går in till berörd brukare.  
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Åtgärd direkt: 

Arbetsterapeut korrigerade selen och deltog vid förflyttningen. 

Områdeschef har haft medvetandesamtal med berörd personal. På APT och OPL har 

områdeschef informerat all personal om vikten av att följa instruktionen. 

Personalgruppen har återkopplat att man gör lyft med två personal där det krävs. APT 

och OPL har genomförts i nära anslutning till händelsen.  

I samband med APT förtydligades rutinen för när två personal krävs vid förflyttning: en 

personal går in och förbereder lyftet, när det är klart trycker personalen på hjälplarmet 

för att få hjälp med förflyttningen. Berörd personal känner sig trygg med det 

förtydligandet.   

Områdeschef berättar att som en följd av händelsen har personalen själva konstaterat att 

de behöver kommunicera bättre med varandra. Områdeschefen har uppmärksammat att 

personal gör tätare avstämningar nu jämfört med tidigare.  

Planerade åtgärder: 

Uppdatera brukarens genomförandeplan med att lyft ska ske med två personal. 

Kontrollera och komplettera de genomförandeplaner där lyft med två personal är aktuellt 

med information om att lyft ska ske med två personal. 

Sannolikhet: 

Brukaren lyfts vid ett flertal tillfällen per dag. Sannolikheten bedöms därför som stor. 

Konsekvenser 

Konsekvenserna vid lyftet var i detta fall obehag och oro för brukaren. 

Konsekvenserna vid ett fall från lyft kan bli betydande för brukaren. 

Beslut: 

Utredning visar att den rapporterade händelsen varit ett missförhållande och en påtaglig 

risk för ett allvarligt missförhållande och anmäls därför till tillsynsmyndigheten, 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) enligt 14 kap. 7 § Socialtjänstlagen (SoL). 

Genomförd handläggning 

 Samtal med områdeschef 

 Dokumentgranskning 

 Utredning 

 Beslut  
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Louise Bertilsson  

Verksamhetsutvecklare/Socialt ansvarig samordnare 
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§ 296 

Rapport enligt Lex Sarah systembrister Treserva (KS/2017:819) 

Omsorgs‐ och folkhälsoutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Noterar informationen  

Beslutsmotivering 

Utredning visar att den rapporterade händelsen är ett allvarligt missförhållande 

och anmäls därför till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för Vård och Omsorg 

(IVO) enligt 14 kap. 7 § socialtjänstlagen (SoL). 

Ärendet 

Verksamhetssystemet för handläggning och utförande uppdaterades den 20 

september 2017. Den nya versionen visade sig dock innehålla en bugg. 

Leverantören har uppmärksammat detta och lämnat förslag på lösning på sin 

hemsida, men lösningen har inte fungerat i Tranemo. Buggen medför att val för 

omfattning av vissa insatser är låsta för handläggaren. Systemförvaltaren har 

arbetat fram en lokal lösning som innebär att valen korrigeras genom att 

bakomliggande faktorer i systemet ändras av systemförvaltare/administratör. 

Detta innebär dock merarbete. Problemet är felanmält till systemleverantör 29 

november 2017. Leverantör har lämnat en första återkoppling på anmälan den 7 

december. 

 

Även om konsekvensen för den enskilde i sammanhanget bedöms som mindre; 

beslutade insatser utförs i värsta fall i fel omfattning än beslut, påverkas många 

brukare av problemet. Myndighetsfunktionen fattar nämligen ett 60‐tal beslut 

per månad. Vidare skapar situationen en osäkerhet och en frustration i 

organisationen och den påverkar i allra högsta grad förtroendet för den 

kommunala verksamheten. Sammanfattningsvis bedöms därför situationen vara 

ett allvarligt missförhållande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse lex Sarah systembrister Treserva, 2017‐12‐08 

Utredning lex Sarah systembrister Treserva, 2017‐12‐07 

Föredragning och debatt 

Verksamhetsutvecklare/SAS Louise Bertilsson föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 
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Status  

Kommunstyrelsen 
 



 
 

 

 

Vår ref: Louise Bertilsson 

Verksamhetsutvecklare/Socialt ansvarig samordnare 

Datum:2017‐12‐08 

Dnr: KS/2017:819  

 

 

Tjänsteskrivelse lex Sarah systembrister Treserva  

 

Förslag till beslut 

 Notera informationen  

Beslutsmotivering 

Utredning visar att den rapporterade händelsen är ett allvarligt missförhållande 

och anmäls därför till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för Vård och Omsorg 

(IVO) enligt 14 kap. 7 § socialtjänstlagen (SoL). 

Ärendet 

Verksamhetssystemet för handläggning och utförande uppdaterades den 20 

september 2017. Den nya versionen visade sig dock innehålla en bugg. 

Leverantören har uppmärksammat detta och lämnat förslag på lösning på sin 

hemsida, men lösningen har inte fungerat i Tranemo. Buggen medför att val för 

omfattning av vissa insatser är låsta för handläggaren. Systemförvaltaren har 

arbetat fram en lokal lösning som innebär att valen korrigeras genom att 

bakomliggande faktorer i systemet ändras av systemförvaltare/administratör. 

Detta innebär dock merarbete. Problemet är felanmält till systemleverantör 29 

november 2017. Leverantör har lämnat en första återkoppling på anmälan den 7 

december. 

 

Även om konsekvensen för den enskilde i sammanhanget bedöms som mindre; 

beslutade insatser utförs i värsta fall i fel omfattning än beslut, påverkas många 

brukare av problemet. Myndighetsfunktionen fattar nämligen ett 60‐tal beslut 

per månad. Vidare skapar situationen en osäkerhet och en frustration i 

organisationen och den påverkar i allra högsta grad förtroendet för den 

kommunala verksamheten. Sammanfattningsvis bedöms därför situationen vara 

ett allvarligt missförhållande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse lex Sarah systembrister Treserva, 2017‐12‐08 

Utredning lex Sarah systembrister Treserva, 2017‐12‐07 



 
 

 

 

Föredragning och debatt 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Beslutsgång 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Beslutet skickas till 

Omsorgssektionen 

Status  

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken  

 

  

Solveig Eldenholm  Louise Bertilsson  

Sektionschef  Socialt ansvarig samordnare  



 

  Vår ref: Louise Bertilsson  

Verksamhetsutvecklare/Socialt ansvarig samordnare  

Datum: 2017‐12‐08 

Dnr: KS/2017:819  
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Utredning lex Sarah systembrister Treserva 

Rapport lex Sarah  

Skriftlig rapport lex Sarah enligt 14 kap 3 § socialtjänstlagen (SoL) inkom den 7 december 

2017 och avser brist i fysisk miljö (teknisk utrustning) och handläggning (svårigheter med 

informationsöverföring). 

Vad har hänt? 

Efter uppgradering till version 4.3 av verksamhetssystemet Treserva (leverantör CGI) den 

20 september 2017 har en bugg uppstått i systemet som innebär att inställningen för 

Insatstyper/tidsåtgång försvunnit. Problemet med buggen är att det inte går att skapa 

korrekta insatser för utförande varken i nya eller pågående ärenden. Sparar 

handläggaren och skickar uppdraget till utförare blir omfattningen fel. Felet går därefter 

inte att korrigera utan innebär att hela uppdraget måste tas bort och göras om. Till dags 

datum har följande insatser konstaterats varit påverkade av buggen: städ, förflyttning, 

tvätt, hygientvätt, stödstrumpor och ögondroppar. Fler insatstyper kan dock vara 

påverkade.  

 

Exempel: I ett beslut om hemtjänst ingår tvätt en gång/vecka. Rullisten för att välja omfattning 

är ”låst” och förinställd på tvätt en gång/2 veckor. Systemförvaltare måste då gå in och korrigera 

bakomliggande faktorer i systemet för att kunna ändra insatstyp/tidsåtgång till det som det 

aktuella beslutet gäller. Problemet är att varje beslut måste stämmas av för eventuell 

korrigering av bakomliggande faktorer eftersom valmöjligheten för handläggaren är låst.  

 

Myndighetsfunktionen fattar inom äldreomsorg cirka 50 beslut om hemtjänst, cirka 4 

beslut om vård‐ och omsorgsboende och cirka 10 beslut om korttidsplats per månad. 

Merparten av dessa beslut påverkas av problemet. 

 

Systemleverantören CGI fick påbackning från andra systemanvändare i slutet av 

september och har gått ut med information på sin hemsida om att de uppmärksammat 

buggen/felet. Leverantören hänvisar till en tillfällig lösning som dock inte fungerar. Ingen 

information har skickats per mejl. Som systemanvändare har man varit tvungen att söka 

fram informationen.  

 

Problemet uppmärksammades lokalt första gången i början av oktober månad och har 

därefter varit ett återkommande problem under lite drygt två månader. Systemförvaltare 
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har haft ett flertal kontakter med systemleverantören, men mycket lite återkoppling har 

getts. En formell felanmälan av ärendet gjordes därför till leverantören den 29 november. 

 

Systemförvaltare har hittat ett sätt att kringgå problemet, men det är en annan lösning än 

vad leverantören meddelat. Lösningen innebär att insatstypen/tidsåtgång måste 

korrigeras inför varje beslut utifrån vad det innefattar. Detta innebär merarbetet och 

fördröjer handläggningen och överföringen av information mellan myndighetsfunktion 

och utförare. 

Varför har det hänt? 

Problemet har uppstått i samband med en uppdatering av verksamhetssystemet. Det är 

en bugg i det. Systemleverantören har inte talat om varför den uppstått.  

Åtgärd direkt 

Felanmälan har gjorts till systemleverantör den 29 november. Återkoppling på anmälan 

har skett den 7 december och åtgärder hos systemleverantören pågår nu. 

 

Alla ärenden har åtgärdats, men med fördröjning (ibland upp till ett par dagar). Det har 

skett löpande sedan slutet av september. 

 

Tillfällig rutin är framtagen där handläggaren måste felanmäla sitt ärende till 

kommunens lokala systemadministration så att dessa kan åtgärda bakomliggande 

faktorer för varje beslut. 

Vad kan göras för att det inte ska hända igen? 

Grundproblemet ligger utanför kommunens organisation. Det vi kan göra är att 

förbereda oss bättre inför liknande situationer och skapa back‐up‐rutiner. 

 

Ställa hårdare krav på systemleverantör om att informera om buggar direkt till 

systemanvändare samt att åtgärda dessa omgående. 

Sammanfattning 

Verksamhetssystemet för handläggning och utförande uppdaterades den 20 september 

2017. Den nya versionen visade sig dock innehålla en bugg. Leverantören har 

uppmärksammat detta och lämnat förslag på lösning på sin hemsida, men lösningen har 

inte fungerat i Tranemo. Buggen medför att val för omfattning av vissa insatser är låsta 

för handläggaren. Systemförvaltaren har arbetat fram en lokal lösning som innebär att 

valen korrigeras genom att bakomliggande faktorer i systemet ändras av 

systemförvaltare/administratör. Detta innebär dock merarbete. Problemet är felanmält till 

systemleverantör 29 november 2017.  
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Även om konsekvensen för den enskilde i sammanhanget bedöms som mindre; 

beslutade insatser utförs i värsta fall i fel omfattning än beslut, påverkas många brukare 

av problemet. Myndighetsfunktionen fattar nämligen ett 60‐tal beslut per månad. 

 

Vidare skapar situationen en osäkerhet och en frustration i organisationen och påverkar i 

högsta grad förtroendet för den kommunala verksamheten. 

Sannolikhet: 

Verksamhetssystemet uppdateras ett par gånger per år, vilket skulle innebära en liten 

sannolikhet för händelsen. Dock fattas nya beslut dagligen som påverkas av den nu 

uppstådda situationen, vilket innebär att händelsen kan uppstå flera gånger per dag. 

Sannolikheten bedöms därför som mycket stor.  

Konsekvenser 

Konsekvenserna för brukaren är fördröjd handläggningen med risk för att insatser inte 

utförs enligt beslutad omfattning eftersom felaktig informationsöverföring kan ske 

mellan myndighetsfunktion och utförare. Detta bedöms dock ha en mindre påverkan på 

brukaren. 

 

Men eftersom inte enbart en brukare är påverkad av situationen utan många bedöms 

konsekvenserna som måttlig.  

Allvarlighetsgrad 

Den sammantagna bedömningen av sannolikhet och konsekvens medför att situationen 

bedöms som ett allvarligt missförhållande. Den övervägande faktorn är att många 

brukare drabbas, om än med mindre konsekvens, av problemet. 

 

Vidare skapar situationen en osäkerhet och en frustration i organisationen och påverkar i 

allra högsta grad förtroendet för den kommunala verksamheten. 

Genomförd handläggning 

 Samtal med personal 

 Dokumentgranskning 

 Utredning 

 Beslut  

Beslut 

Utredning visar att den rapporterade händelsen är ett allvarligt missförhållande och 

anmäls därför till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) enligt 

14 kap. 7 § socialtjänstlagen (SoL). 
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Louise Bertilsson  

Verksamhetsutvecklare/Socialt ansvarig samordnare 

 



 
 

 

 

Vår ref: Lars‐Gunnar Karlsson 

Sektionschef 

Datum:2017‐10‐26 

Dnr: KS/2017:712  

 

 

Tjänsteskrivelse gällande firmatecknare 2017‐2018  

 

Förslag till beslut 

 Utser kommunalrådet Tony Hansen under tiden 2017‐ 2018 fram tills 

denna mandatperiod är slut och kommunchef Carita Brovall att i förening 

vara firmatecknare för Tranemo kommun; däri ingår att teckna köpebrev 

och andra fastighetshandlingar, låneförbindelser, borgensförbindelser 

samt framställningar och liknande behov. 

 Utser kommunstyrelsens vice ordförande Crister Persson till ersättare för 

Tony Hansen som firmatecknare. 

 Utser sektionschef Pernilla Kronbäck och sektionschef Lars‐Gunnar 

Karlsson till ersättare för Carita Brovall som firmatecknare. 

 

Ärendet 

Eftersom Carita Brovall nu har en tillsvidareanställning som kommunchef i 

Tranemo kommun ändras tidigare beslut om firmatecknare. Carita var tidigare 

vald till firmatecknare fram till och med 2017‐12‐31. Inga andra ändringar har 

gjorts i förhållande till tidigare beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017‐10‐26 

Ex Kommunstyrelsens beslut 2014‐XX‐XX, § X 

Ex Utredning om … , 2014‐XX‐XX 

Bilagor ex. planer, riktlinjer, policys, ansökningar, utredningar. Under den här 

rubriken biläggs handlingar som politiken behöver för att fatta beslut.  

Föredragning och debatt 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 



 
 

 

 

Beslutsgång 

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Skriv här till vem och inom vilken tid man kan överklaga beslutet. 

Beslutet skickas till 

Ekonomifunktionen  

Funktionen för Medborgarservice och processtöd 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Rubriken används i det fall handlingar ska skickas med i samband med extern 

expediering 

Status  

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken  

 

  

Lars‐Gunnar Karlsson     

Sektionschef    
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