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Ärende 3
Ekonomisk redovisning av Gäsenegården, 2021-09-27
I följande bilagor redovisas det ekonomiska resultatet för fastigheten/Gäsenegården.
Under 2017 hade fastigheten en intäkt på totalt 3.320 tkr, där boendet för ensamkommande
utgjorde en del av den verksamheten som bedrevs där.
Från år 2018 och framåt så har intäkterna både för externa och interna hyresgäster succesivt
minskat från 2.169 tkr till en beräknad intäkt för 2021 på 1.836 tkr. Detta är en minskning på
333 tkr. Snittintäkterna under perioder 2017-2020 var 2.479 tkr
Snittkostnaderna för fastigheten under samma period, dvs 2017-2020 har varit 3.027 tkr där
drift och fastighetsskötsel varit de största utgiftsposterna. Det är poster som inte minskar
pga. en lägre uthyrningsgrad då fastigheten fortfarande behöver ex. värme, vatten, el
ventilation samt att fastighetsskötsel erfordras.
Prognos för årets resultat ser ut att bli en förlust för fastigheten/Gäsenegården med ca. 675
tkr.
Siffror för intäkter och kostnader från 2017 och fram till dags datum finns specificerade i
bilaga 1.

Planmässiga avskrivningar för fastigheten uppgår idag till 11.972 tkr. Investeringar och
avskrivningar för fastigheten finns specificerade i bilaga 2.
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Slutrapport

Horsby skola/förskola
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utseende vid byggstart
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Bakgrund
2014 startades en förstudie för att utveckla Hosbyskolan och Horsby förskola anpassat för framtida
behov och kapacitet.
Ett antal modeller togs fram och ett förslag antogs givet förutsättningarna. Förstudien redovisades i
mars 2015.

Beslut
2016-04-28 togs på uppdrag av bildningsnämnden fram ett projektdirektiv av bildningsförvaltningen.
Detta reviderades 2017-02-14 då KF fattade beslut om genomförande utifrån den föreslagna
budgeten.

Etapp
3
Etapp
2

Etapp
3
Etapp
1

Byggperiod 2020
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Organisation
Beställare är bildningsnämnden genom bildningsförvaltningen
I styrgruppen har verksamhetens rektorer, förskolechefer, fastighetschefer samt projektledare
deltagit
I referensgruppen har verksamhetspersonal från bildning, lokalvård och fastighetsenheten deltagit.

Planering och genomförande av projektet
Projektet delades in i tre etapper.
1. En fristående skolbyggnad om 4 klassrum och 4 fritidsavdelningar med grupprum, lekrum,
arbetsrum, teknikutrymme, ny skolgård. mm.
2. Matsal och skolkök, godsmottagning, vaktmästeri, städcentral, teknikutrymme.mm
3. Ombyggnad av befintligt kök i skola till tre klassrum med grupprum, ny entré, byte av
ventilationsaggregat, mm. Ombyggnad av kök i förskola till förskoleavdelning med ny entré, nya
personalytor. Anslutningar från både skola och förskola till matsalsbyggnaden.
Ny förskolegård med nya inhägnader.
Etapp1.
Ett förslag med en fristående byggnad innehållande 4 skollokaler med grupprum samt 4
fritidsavdelningar med lekrum och ateljéer utformades tillsammans med arkitektfirman
Krook & Tjäder (tidigare DTH-Arkitekter AB) som vid tillfället var upphandlad arkitekt i projektet.
Totalentreprenör blev efter upphandling Fiddes El & Bygg AB
Etapp 2
Ett skolkök med matsal mellan förskola och skola som anslutes till de båda verksamhetsdelarna
skola/förskola.
Nytt vaktmästeri, godsmottagning, soprum, städcentral för hela skolan samt teknikutrymme.
upphandlades som totalentreprenad och genomfördes av Serneke AB

Etapp 3
Ombyggnad av skolans befintliga skolkök och matsal till 3 klassrum med tillhörande grupprum.
Ombyggnad av förskolans skolkök och personalutrymmen till en förskoleavdelning (Björnbäret), nya
personalutrymmen, arbetsplatser och kontor.
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Anläggning av ny förskolegård med ny lekutrustning samt renovering av befintlig klätterställning av
AME.
Detta blev två entreprenader där Fiddes El&Bygg fick skolan och Williamssons Bygg AB fick förskolan
Projektledare har i etapp 1 och 3 varit kommunens projektledare Ulf Wedin samt i etapp 2 inhyrd
projektledare från Projektansvar AB.
Etapp 1 och 2 är byggda enligt referensverket ”Sunda Hus ”normer. Detta innebär att allt
byggmaterial är klassat utifrån miljö och arbetsmiljösynpunkt för att byggnaden skall vara optimal ur
hälsosynpunkt för elever och lärare.
Etapp 1

Byggkostnad 21 500 kr/m²

Vån1
Vån2

757m²
684m²

Placeringen av den fristående byggnaden beslutades söder om befintlig skolbyggnad på en upphöjd
del av skolgården då övrig skolgård har en hög grundvattennivå som skulle vara kostnadsdrivande
kopplat mot grundläggning och ev. pålning.
Herrljunga kommun genomförde en del markberedning av entreprenadytan i egen regi med
ramupphandlad markentreprenör.
Markförhållandena visade sig vid avbaning av jordmassorna vara sämre än vad som kalkylerats då det
tidigare tippats otjänliga fyllnadsmassor på platsen.
En parkeringsplats med plats för 80 fordon etablerades öster om skolan. Även en avlämningsyta för
skolbussar och personbilar anlades i anslutning till Horsbyhallen.
Upphandling av en totalentreprenad genomfördes och Fiddes El & Bygg utsågs till totalentreprenör
Bygget utfördes som en prefab-byggnad i betong i 2 plan och en solpanelsanläggning installerades på
taket.
Våren 2018 påbörjades byggnationen vilken färdigställdes i maj 2019.
Parallellt anlades en skolgård i anslutning till byggnaden, detta genomfördes i egen regi med
ramupphandlade entreprenörer.
Etapp 2 Byggkostnad 24 256 kr/m²
Nytt kök, matsal, vaktmästeri, städcentral, godsmottagning mm.
Vån 1
Vån 2

1150m²
320m²
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Placeringen av kök/matsalsbyggnaden mellan den befintliga skolan och förskolan medförde ett antal
åtgärder som inte varit med i kalkylskedet. Flytt av fjärrvärmeledning, ombyggnad av
fjärrvärmecentral, pålning av entreprenadområde, flytt av högspänningskiosk, omfattande
markarbete för att ansluta tung trafik mot Horsbyvägen mm.
Pålningen upphandlades och utfördes av upphandlad entreprenör, flytt av fjärrvärme gjordes i egen
regi med kommunens ramupphandlade entreprenörer och fjärrvärmeleverantör
En trafikplanering av flöden för avlämning/hämtning av barn av skolbuss och föräldrar genomfördes
och anlades vilket inkluderades i projektet. Ett fristående sophus samt in och utlastning av livsmedel
och gods för tung trafik anlades mot Horsbyvägen då det i uppdraget ingick att avskärma all trafik
från skolområdet.
Entreprenaden för etapp 2 handlades upp och Serneke AB vann budgivningen.
Vid årsskiftet 2019-2020 påbörjades entreprenaden även detta en totalentreprenad.
I februari 2021 slutbesiktigades entreprenaden och överlämnades till verksamheten.

Etapp 3
Ombyggnadsyta i
Skolbyggnaden
Förskolebyggnaden

493 m²
258 m²

Byggkostnad 9 568 kr/m²
Byggkostnad 12 550 kr/m²

Ombyggnaden av de båda skolköken startade februari 2021
Entreprenaderna utfördes som utförandeentreprenader med kommunens ramupphandlade
entreprenörer
Fiddes El & Bygg var entreprenör på skolan och Williamssons Bygg AB var entreprenör på förskolan.
En förskolegård med lekredskap etablerades på förskolans östra sida.
Båda entreprenaderna färdigställdes till skolstarten hösten 2021.
I etapp 3 genomfördes i ett tidigare skede även renoveringar samt anpassningar av förskolans övriga
3 övriga avdelningar som används av skolan. Vilket medförde att ytor kunde frigöras för att ge
förutsättningar för byggnationen och avveckling av tidigare inhyrda förskolemoduler.
Anslutningar mot nya matsalsbyggnaden mot skolan byggdes om i etapp 3 där 2 grupprum och ett
klassrum skapades.
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Ekonomi
Budget – utfall, Utgångspunkt kalkylen i beslutsunderlaget tkr.

Projektering/Upphandling/Besiktning alla etapper
Byggnation
Byggherrekostnad
Oförutsett
Myndighetsavgifter
Inventarier

Budget
2 850
78 450
1 740
4 380
300
0

Utfall
2 826
79 364
1 260
7 200
258
0

tkr
24
-920
480
-2814
42
0

Summa projektkostnad: (tkr)

87 720

90 908

-3 188

Oförutsedda kostnader
Här redovisas fördyrande avvikelser som utförts men ej ingått i det ursprungliga budgetarbetet.
Solpanelsanläggning etapp1
Ny elservice
Utökning till 400Ah
Nytt fristående sophus
Flytt av transformatorkiosk
Bioligisk fettavskiljare
Ändring av betongkvalitet för kortare torktid av platta
Stålpålning av etapp2
Flytt av fjärrvärmeledningar + ny fjärrvärmecentral
Byte av passagesystem i befintlig skola
Oförutsedda markförhållanden (gammal tippmark)
Summa

559
173
54
184
435
223
250
470
1 262
350
1 136
5 096 tkr

Under 2020-2021 har priser på byggmaterial ökat med i snitt ca 20% vilket bidragit till avvikelsen.
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Sammanfattning
Projektet Horsby skola/förskola har genomförts enligt den tidplan som fastställts
Resultatet fyller de efterfrågade behoven som beskrivits i projektdirektivet
Ekonomisk avvikelse 3,6 % mot budget.

Projektet är avslutat och överlämnat till verksamheterna

Herrljunga 2021-09-14
Ulf Wedin
projektledare

Ärende 5
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2021-09-14
DNR TK 8/2021 306
Sid 1 av 2

Delårsrapport per 2021-08-31 för tekniska nämnden
Sammanfattning
Delårsbokslutet är en sammanställning över resultatet för de åtta första månaderna av året. I
delårsbokslutet redovisas både ekonomiskt utfall och utfall på de mål som antagits. I
delårsbokslutet finns också en prognos över måluppfyllelse och en ekonomisk prognos för
helåret.
Tekniska nämnden redovisar per augusti en avvikelse från budget per augusti på 5 603 tkr.
Prognos för året är ett överskott om 1 650 tkr.
Måluppfyllelsen bedöms som relativt god.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-14
Delårsrapport per 2021-08-31 för tekniska nämnden
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Delårsrapport per 2021-08-31 för tekniska nämnden godkänns och lämnas vidare till
kommunstyrelsen för kännedom.
Jenny Andersson
Controller
Expedieras till:
För kännedom
till:

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se
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Bakgrund
Enligt Kommunallagen 11 kap. 16§ ska minst en delårsrapport upprättas varje
räkenskapsår. Delårsrapporten för tekniska nämnden utgör underlag för kommunens
delårsrapport.
Ekonomisk bedömning
Rapporten beskriver och kommenterar det ekonomiska läget för tekniska nämnden.
Det ekonomiska resultatet per augusti visar på ett överskott mot budget på 5 603 tkr.
Prognos för helår är + 1 560 tkr. Osäkerhet kring kostnader under hösten bidrar till att
prognosen är lägre än överskottet per augusti.
Samverkan
FSG 9 september
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Ärende 5

Sammanfattning

Året har till del påverkats och medfört vissa omstruktureringar och arbetssätt för verksamheten
på grund av pågående Covid-19. I stort har verksamheterna inom förvaltningen har klarat sig
förhållandevis bra och varit duktiga på att styra om efter rådande behov.
Under våren tillsattes en 50 % administratörstjänst för att initialt täcka delar av behov som finns
av administrativt stöd hos förvaltningen.
Måluppfyllelsen får anses som god. Målarbetet har under innevarandeperiod i stort löpt på enligt
plan, där enheterna jobbar med implementering av sina framarbetade aktiviteter.
De pågående projekten löper på enligt sina tidplaner och de tilldelade investeringsmedlen följer
med några avvikelser mot budget.
Det ekonomiska resultatet per augusti visar på ett överskott mot budget på ca 5 600 tkr. Prognos
för helår är 1 650 tkr. Störst överskott redovisar fastighet där det finns ett överskott både på
personal och underhåll. Även lokalvård och kosten redovisar överskott, framför allt på
personalkostnader. Budget för utbildning har inte kunnat användas under pandemin men
förhoppningen är att kunna utbilda personal under hösten i större omfattning. Fritidsverksamheten
är negativt påverkad av pandemin då stängning inte ger några intäkter. Verksamheten har ändå
kunnat parera sina kostnader på ett bra sätt, bl a genom att inte tillsätta vakanta tjänster . Tjänster
tillsätts under hösten i takt med att verksamheten startar upp.
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Ansvar och uppdrag
Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät samt ansvarar för drift och underhåll av
kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, gatubelysning och parkmark.
Ansvaret innefattar även kommunal parkeringsövervakning och förändring i lokala
trafikföreskrifter samt flaggning och dekorering av allmänna platser.
Nämnden ansvarar för bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter samt kommunens trafikoch trafiksäkerhetsarbete.
Nämnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål och ansvarar
för den kommunala tomtkön.
Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen.
Nämnden ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av beslutade investeringar i
fastigheter och anläggningar.
Nämnden ansvarar för kommunens verksamhetslokaler, inklusive drift och underhåll, samt hyr
externa lokaler åt andra förvaltningar.
Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.
Nämnden tillhandahåller måltider, vaktmästeri, lokalvård och tvättservice till kommunens
förvaltningar.
Nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet och handlägger ärenden gällande
kommunalt bidrag till föreningar.
Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.
Nämnden ska verka för att utveckla renhållningskollektivet och ansvarar för renhållning,
avfallshantering, återvinning och behandling av hushållsavfall.
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Verksamhetsberättelse per 31 augusti
Nämnd och förvaltningsledning
Nämnden har sammanträtt 4 gånger under året. Tekniska nämnden har under årets första halvår
fått använda digitala möten vilket fungerat bra men de kan inte ersätta de fysiska mötena som ger
mer demission och dynamik med mer debattmöjlighet. Förutom återkommande ärenden har
nämnden behandlat ärenden kring ny nämndsorganisation i anslutning till att
Samhällsbyggnadsförvaltning inrättats.
Sedan i maj är ytterligare en 50 % administratörstjänst på plats.
Under innevarande period har det även varit fokus på utveckling av exploatering och
marknadsföring för försäljning av tomter.

Gata och Park

Vintern, januari och mars var mild, medan februari var kall och snörik. 4-5 st snöröjningstillfällen
och 7-8 halkbekämpningstillfällen under perioden. På enskilda vägar snöröjdes det 3 ggr under
perioden.
Arbeten med gatudrift och grönytor löper på enligt gällande driftskontrakt.
Beläggningsåtgärder enligt tidigare gjord asfaltsunderhållsutredning
försommaren utfördes åtgärder främst i Herrljunga tätort.

fortsätter.

Under

Lagom till Nationaldagen placerades årets sommarblommor, blomsterkuber och blomsteramplar
ut.
Röjningsarbeten i tätortsnära skogsområden pågår enligt plan. Utförs av kommunens
arbetsmarknadsavdelning.
Efter medborgarförslag om behovet av flera bänkar utmed våra gång-och cykelvägar, har 16 st
bänkar satts upp utmed gång och cykelvägar i Herrljunga och Ljung/Annelund.
Byggnation av cykelgaraget vid stationen startat. Beräknas vara klart i september/oktober.
Pendelparkeringarna vid stationen med skyltats om med flera 7-dygnsparkeringar. Behovet större
än förväntat.
Staket mellan körbanan och gång och cykelvägen utmed Horsbyvägen vid Horsbyskolan har satts
upp. Detta för att öka trafiksäkerheten för skolbarnen.
Hastighetsbegränsning till max 30 km/h på Ulricehamnsvägen (väg 182) i Annelund, förbi
Tallkottens förskola, infördes 15/6.
Ansökan om medfinansiering för upprustning av pendelparkeringen bakom kyrkan i Herrljunga
samt trafiksäkerhetsåtgärder på Arvidsgårdsgatan har under våren skickats in till
Trafikverket/Västtrafik. Båda ansökningarna beviljades, för åtgärd 2022.
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Upphandling av tekniska konsulter för mark/gata-projektering har slutförts.
Nyanläggning av gata, gc-väg och va-ledningar för utbyggnad av Ölltorps industriområde är nu
klart.
Nyanläggning av gata gc-väg och va-ledningar på nya bostadsområdet S. Horsby etapp 2 startades
under våren.
Projektering av gata, gc-väg och va-ledningar för exploateringsområde Hagen slutfört. Byggstart
i september/oktober.

Fastighet

Fastighet har under första halvåret till viss del arbetat med de reinvesteringsprojekt som är
planerade att genomföras under året.
Fastighet har arbetat utifrån en covid-anpassad verksamhet och detta har medfört en del
förändringar i arbetssättet. Fastighetsskötare som varit på äldreboendena har i stort sett fortsatt
varit stationerade där pga. smittspridning. Det har även varit stabilt i personalgruppen med bland
annat en väldigt låg sjukfrånvaro. En långtidssjukskriven anställd har valt att gå i pension under
året. En Fastighetstekniker har anställts och kommer påbörja sin tjänst under september.
Fastighetsteknikern kommer bland annat vara ansvarig för kommunens lås, larm (inbrott och
brand), kameraövervakning, passersystem samt övriga tekniska installationer.
Under första delåret har fasadarbetet på Gäsenegården färdigställts. Där har all asbest nu sanerats
och monterats ner och ersatts med nya underhållsfria fasadskivor.
I Mörlandahallen har ny golvmatta bytts ut då tidigare var uttjänt (2020 renoverades även
belysningen i hela halldelen).
På Mörlandagården, Molla skola och Altorpskolan har det pågått en del markarbeten i samband
med ny lekutrustning samt komplettering med nytt staket.
Med utlåtandet, efter besiktningen utav simhallen 2020 har renovering och rivning utförts av en
del pelare, hopptorn samt vattenrutschkana. Ny utrustning kommer att återmonteras efter beslut.
Ny fläkt har installerats till den del av Horsbyskolan där nya klassrum tillskapats.
Har på uppdrag ifrån Socialnämnden påbörjat iordningställande och renovering utav
Socialtjänsten Myndighets nya lokaler som ska vara inflyttningsklara och tas i bruk i början utav
september.
Provisorisk skolmodul har flyttats ifrån Od till Eggvena där man är behov av mer yta än vad det
varit tidigare. Modulen har tillskapat ett klassrum till samt rum och kontor till skolsköterska.
Trygghetsarbetet och samverkan kring Stationshuset ihop med Polisen, Västtrafik, Trafikverket
samt närliggande kommuner har pågått under våren och mynnat ut i en handlingsplan för
respektive station.
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Måltid

Det kostpolitiska programmet är ett viktigt redskap där kommunens vilja med
måltidsproduktionen tydliggörs. Arbetet med att realisera kostpolicyn i olika arbetsgrupper inom
Måltidsservice pågår kontinuerligt.
Andelen ekologiska livsmedel för måltidsservice hittills i år är 42% av inköpta livsmedel, andelen
för kommunen som helhet 41 %. Inköp av svenska animalier uppgår 98%. Inköp från lokala
livsmedelsproducenter fortgår. Personalen inom Måltidsservice handlar mycket avtalstroget med
inköp av livsmedel. Endast 4 % utanför avtal de första två kvartalen i år.
Produktionen av matlådaportioner till äldreomsorgen i Vårgårda kommun fortgår.
Covid-19 har påverkat verksamheten. För äldreomsorgens del har Dagträffen och Nyhaga
restaurang och varit stängt men öppnat igen under juni respektive maj månad. Vilket inneburit
minskade intäkter, som delvis kompenserats med ökade portioner till matdistribution och till
korttidsboendet. För skolmåltiderna har pandemin inneburit minskat antal portioner eftersom
gymnasieskolan har bedrivits på distans. Även högstadieskolan har bedrivits på distans i ett antal
veckor. Dessa elever har erbjudits hämtning av matlådaportioner, där man kunnat välja att hämta
vid den skolas kök närmast där man bor. Matråd med förskola och skola har ställts in, medan vissa
har utförts digitalt. Kostmöte med enheterna vid Hemgården och Hagen har utförts digitalt.
Arbetsplatsträffar har även dem utförts digitalt vilket innebär svårigheter då all personal inte har
varsina datorer.
Digitala utbildningar har genomförts för all personal inom matsvinn. Måltidsservice har även
deltagit i föreläsning om kunskapskliv för klimatet vilket gäller klimatlöftet för kommunerna.
Deltagit vid föreläsning om vildsvinskött. Även deltagit vid föreläsning om ”nollvisionen” om
hur man förhindrar undernäring inom för äldreomsorgen.
Matsvinnet har det arbetats med i olika forum, vilket givit ett resultat över målet.
Inom äldreomsorgen har enheterna kunnat beställa varsina önskemål om middag till fredagar som
vi kallar hyresgästens val. Även skoleleverna har haft önskedagar om vilken lunch dem vill ha.
Tillsammans med vård- och omsorgspersonal och hyresgästerna på Hemgården och Hagen, har
det grillats kökets egengjorda hamburgare med tillbehör.
Instagramkonto för Nyhagaköket, Altorpskolans och Horsbyskolans kök har startats upp där det
går att följa vilka måltider som serveras.

Lokalvård

Året inleddes med stor prägling av pandemin vilket genomsyrade hela verksamheten. Mer än
någonsin låg ett stort ansvar på lokalvården att leverera städning hos samtliga kunder trots hög
sjukfrånvaro och vabb. Många har ställt upp och arbetat övertid för att alla uppdrag skall ha kunnat
utföras. Med finansiering från omställningsfonden har under våren tre nya vikarier utbildats enligt
PRYL och certifierats. Samtliga APT:er och möten med medarbetare har skett via TEAMs och
det har fungerat förvånansvärt bra. Nya och förändrade städobjekt tillkom under våren genom nya
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matsalen i Horsbyskolan inklusive städcentral på övervåningen, och etapp 3 på Horsby FSK blev
klart unders sensommar, samt ombyggda lokaler i Od och Mörlanda togs i drift. I Eggvena
utökades städytan genom att en modul placerats där.

Fritid

Pandemin fortsätter att påverka fritidsverksamhetens verksamhet och intäkter. Sportcenter har
varit helt stängd från 1 januari till 20 april. Öppettid med bokningsbara tider startade i mycket
begränsad omfattning. Ordinarie öppet tider startade 23 augusti, men med fortsatta begränsningar
och restriktioner. Sportcenter har upplåtit lokaler för vaccinering under vår och sommar, det
avslutades 25 augusti.
Skolbad och simskoleverksamhet har varit igång under hela året. Sommarsimskola i simhallen
under 4 veckor (fulltecknad). Gratisbad för barn och ungdom hela sommaren. Gruppträning i liten
omfattning flyttade utomhus under vår och sommar. Upphandling av gymutrustning klar 25
augusti efter en lång väntan på beslut. Undersökning av betongkonstruktion i simhall visade att
hopptorn och rutschkana hade brister i konstruktion och fick rivas under sommaren. Ny
installation planeras till sommaren 2022. En ny hinderbana köptes in till simhallen, vilken har
varit mycket uppskattad under sommarlovet. Aktivitetsrunda har installerats på våra två elljusspår.
En Harmonirunda har satts upp runt led vid Orraholmens friluftsområde. Sommartisdagar
genomfördes i stadsparken för första gången, den var väldigt uppskattad med många deltagare.
Utomhusgym installerat utanför Sportcenter. En ny sträckning gjordes till vandringsled i
anslutning till nya Horsby etapp 2. Ny grillplats och bänkar vid sämbadet uppförd.

Renhållning

Kommunens två återvinningscentraler (Herrljunga och Annelund) bemannas liksom tidigare
genom ett samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet. Personalen har under året genomfört
en digital utbildning som branschen kallar ”ÅVC-körkort”.
Tillsammans med kommunens miljöavdelning och upphandlad entreprenör har
renhållningsavdelningen genomfört en översyn gällande befintligt abonnemangsregister.
Översynen skall säkerställa att varje hushåll har ett för kunden anpassat renhållningsabonnemang
som följer renhållningsföreskrifterna. Översynen leder till nya abonnemang och grundavgifter
samt en del inkomna dispenser (uppehåll i avfallshämtning).

Framtid
Nämnd och förvaltningsledning
Arbete och implementering av aktiviteter i vårt arbete med måluppfyllnad kommer fortsätta enligt
plan.
Översyn av stödsystem för digitalisering, kvalitetssäkring och uppföljning av leverans fortsätter
där framförallt lokalvård och fastighet har pågående process.
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Under hösten kommer utbildning inom kund och servicemannaskap genomföras för all personal
inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Därutöver kommer ett processarbete starta upp i syfte att
öka kvalitén på vår kommunikation med våra medborgare.
Implementering av bilpool är uppstartad och arbetet med att få allt på plats kommer fortsätta under
hösten.

Gata och Park

Vinter, gatu- och grönytedrift planeras enligt de driftsavtal som finns för respektive område.
Reinvesteringar gata och lekplatser utförs i paritet med budgetram. Även övriga investeringar
planeras att utföras enligt budget. Skogsbruk enligt gällande skogsbruksplan.

Fastighet

Reinvesteringar och andra underhållsåtgärder planeras fortlöpa enligt plan. Under hösten planeras
byte utav delar av taket på Hemgården men även fönster på bland annat Hemgården och Od skola.
Ny ventilation till köket på Hagen kommer monteras och tas i drift. Även nytt passer- och
låssystem till lägenhetsdörrar på avdelningarna på Hagen kommer installeras.
I simhallen fortsätter planering kring nytt hopptorn, ruschkana samt inre underhåll i samband med
det. Nytt styrsystem för badanläggningen kommer även installeras och ersätta det äldre befintliga.
Se över och eventuellt byta yttre belysning kring Mörlandahallen.
Arbetet fortsätter med att skapa trevliga och inbjudande utemiljöer till skolorna. Under hösten
kommer underhåll kring bland annat Horsbygårdens förskolegård att fortlöpa.
I takt med att kameratillstånden beviljas kommer flertalet kameror att sättas upp vid
Kunskapskällan. Ansökan har skickats in under våren men tillståndet har i skrivande stund inte
blivit beviljat utav integritetsmyndigheten (IMY).

Måltid

Den Offentliga Måltidens dag i oktober månad uppmärksammas med att servera vildsvinskött
inom förskola och skola, inom äldreomsorgen serveras det grynkorv eftersom det sammanfaller
med grynkorvens dag. Svinnmätningar sker under vecka 40 och 41, där vi fokuserar på att minska
matsvinnet och involverar våra kunder för att verka gemensamt på olika sätt. Implementerar
kostdataprogrammet inom förskolan för att underlätta beställningsdelen både för förvaltaren och
beställaren. Kostmöte och matråd för äldre, förskola och skola sker löpande. HLR utbildning för
personalen och utbildning för personal inom HACCP ska ske under delåret.

Lokalvård

Digitalt lokalvårdsprogram skall köpas in och implementeras. Nya och ombyggda lokaler skall
igångsättas på Kvarnvägen dit socialkontoret skall flytta in. Utbildning i service och bemötande
kommer att genomföras på höstlovet. En repetitionskurs enligt PRYL kommer att genomföras i
september för de som för några år sedan utbildades och certifierades för att säkerhetsställa att
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kunskaperna finns kvar. I samband med detta görs en avstämning av att fastslagna städrutiner
följs. Rekrytering av nya timvikarier behöver göras pga de utökade städytorna. Utmaningen är att
hitta bra vikarier och som dessutom har körkort och tillgång till bil.

Fritid

Mål inför höststart att verksamheten kan bedrivas normalt på Sportcenter.
•
•
•

Starta upp seniorverksamhet och övrig gruppträning i ordinarie lokaler.
Nystart för baby och minisim, vuxensimskola, vattengymnastik.
Föreningar bokar på arrangemang och lägerverksamhet startar

Gymupphandling klar, nytt avtal startar 1 oktober, all utrustning byts ut.
Projektering och Installation av grillplats vid ”prästabron” är förhoppningsvis klar under
höst/vinter.

Renhållning

Med start 2022-01-01 kommer en ny entreprenör att börja samla in slam från enskilda avlopp.
Den nya entreprenören heter GJ & Son AB och har utfört liknade uppdrag åt Ulricehamns
kommun under många år.
De två återvinningscentralerna i Herrljunga och Annelund skall få ny skyltning efter en ny
gemensam nordisk standard.
Herrljunga kommun kommer att delta i ett nationellt initiativ som kallas för
Minimeringsmästarna. Det är en nationell tävling för hushåll som vill minska på de onödiga
sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. I ett års tid får deltagare inspireras till hur man
kan leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra hushåll i den stora Sverigekampen.
På Tumbergs avfallsanläggning kommer sluttäckningen för etapp 1 (som utgör ungefär halva
deponins yta) att handlas upp.
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Mål
En hållbar och inkluderande kommun
Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet
genomsyrar alla beslut och aktiviteter
1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i
framtiden.
Sammanfattning
och analys,
nämndmål

Arbete med fokus på energieffektivisering genom val av effektiv teknik i fastigheter tex
LED och återvinning för ventilation fortsätter. Fortlöpande arbeta med att skapa en
energieffektiv och kvalitativ drift av fastigheter bla genom att de läggs in i datoriserade
system ökar möjligheten till en kvalitativ drift. Uppföljning av förbrukning värme och el
för första halvår indikerar att målet troligtvis kommer uppnås, naturligtvis påverkas utfallet
av väder och temperatur.

Sammanfattning
och analys,
nämndmål

Arbetet går i stor enligt plan och mål inom matsvinn och återanvändning ser ut att uppnås.
Fortsatt fokus kommer att läggas på att befästa detta ytterligare under nästkommande
halvår.
Flera goda exempel på detta finns som både medfört minskade kostnader och miljömässigt
mindre påverkan. Nära dialog har även under året förts med AME:s återbruk, där
exempelvis de hjälpt till att renovera klätterborg till Horsby skola.
Under innevarande period har fokus lagts på att arbeta in struktur för att om möjligt
renovera, återanvända material och utrustning, men även hur befintlig maskinpark kan
användas på ett effektivare sätt.

Energieffektivisering
Vi ska aktivt arbeta med att minska miljöpåverkan på hållbart och långsiktigt sätt genom att om
möjligt öka andel förnybar energi och minska värmeenergibehovet i kommunens fastigheter.
Titel

Utfall
2020

Mål
2021

Utfall
2021-08

Prognos
2021

Förbrukning Värme kWh/kvm
(graddagsjusterad)

89

99

65*

99

Förbrukning el kvh/kvm

54

57

28*

57

Energiförbrukning i kommunens fastigheter

*ack utfall 2021-07

Vara resurseffektiva och agera hållbart vid inköp och förvaltande

Vi skall utveckla och implementera rutiner i organisationen för att vid varje givet tillfälle avväga
om återbruk kan komma ifråga gällande om befintliga möbler, inventarier och utrustning skall
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ersätts eller avvecklas. Vi skall skapa kanaler för försäljning eller annan nytta av utrangerat
material.
Titel

Utfall
2020

Antal återanvända
förbrukningsinventarier

Mål
2021

Utfall
2021-08

Prognos
2021

5

4

5

En välkomnande och attraktiv kommun
Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande
och besökare i fokus. En småstadsidyll nära storstad och fritid, du är i
centrum!
4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och
företagande.
Sammanfattning
och analys,
nämndmål

Arbetet löper på, process för marknadsföring och försäljning av tomter går enligt plan och
är implementerad och klar. Efter 1:a halvåret har målet uppnåtts genom 49 st planlagda
tomter till försäljning och för planläggning av industritomter är 52 500 kvm framarbetat av
de 100 000 kvm som är målet. Därutöver är ny detaljplan på 127 000 kvm för Pipelife på
gång under året. Vidare analys av strategiska och bearbetning av markägare pågår i viss
mån men ökad fokus kommer behöva göras. De planer som varit på för att närma oss dialog
med privatpersoner och företagare har skjutits fram på grund av rådande pandemi, med
förhoppning om att vi kan få till detta under hösten.

Skapa möjligheter för boenden och verksamhetsetablering i hela kommunen

Analysera presumtiva tomter som kommunen äger och strategiskt planera in dessa för
avstyckning.
Därutöver inventera privatägd mark i strategiska lägen för att på ett offensivt sätt kunna bearbeta
markägare och övriga tomtägare att tillgängliggöra tomter till försäljning i hela kommunen. Ta
fram en hållbar och effektiv process över tid för marknadsföring och försäljning av tomter för att
nå framtida önskad effekt. Vidare planera in aktiviteter som tex personlig inbjudan efter
kartläggning, öppet hus för fastighetsägare och privatpersoner.
Titel
Antal planlagda tomter till försäljning i
kommunen
Antal kvm planlagd industrimark

Utfall
2020

Mål
2021

Utfall
2021-08

Prognos
2021

10

40

49*

50

80 000

100 000

52 500*

100 000

*ack utfall 2021-06
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5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.
Sammanfattning
och analys,
nämndmål

Översyn för att stärka tryggheten pågår kontinuerligt och behovet
kameraövervakningspunkter ses över efter hand och kompletteras vid behov.

av

Samarbetet med grannkommuner, Trafikverket och Västtrafik i trygghetsskapande projekt
(Säker och trygg kollektivtrafik) har fortlöpt under året och kommer fortsätta framåt även
under hösten.

Verka för att skapa en trygg närmiljö och för våra medborgare samt kommunicera ett attraktivt
Herrljunga för potentiella nya kommuninvånare

Förvaltningen skall arbeta med trygghetsskapande åtgärder, enskilt genom översyn av utemiljöer,
gatubelysning, kameraövervakning, lås och larm.
Dessutom medverka tillsammans med våra grannkommuner i trygghetsskapande projekt såsom
(Säker och trygg kollektivtrafik), som leds av Västtrafik, där Herrljunga kommun är
representerade tillsammans med Lerum kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun,
Polisdistrikt Alingsås samt Trafikverket
Titel

Utfall
2020

Mål
2021

Utfall
2021-08

Prognos
2021

43

54

43

54

(55)

57

Ej publ

57

Anmälda brott om skadegörelse per 1
000 inv (riket) 2

9,0
(19,9)

7,7

Ej publ

7,7

Anmälda våldsbrott per 1 000 inv
,treårsmedelvärde
(riket) 2

9,4
(9,9)

9,7

Ej publ

9,7

Antal kamerapunkter
Trygghetsenkät (årlig kommunen)
Trygghet, index 1
(alla kommuner)

-

En utvecklande kommun
Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt
genom nytänkande

1 SCB Medborgarundersökning
2 Kolada Nyckeltal trygghet

12

Ärende 5
Sammanfattning
och analys,
nämndmål

Stor vikt läggs på att hela tiden ha ett stort kundfokus. Detta är ett område som ständigt är
aktuellt och kommer behövas arbetas med över tid under flertalet år. Vissa planerade
åtgärder under våren har flyttats fram till hösten pga pandemin.
Under hösten genomförs en utbildning för all personal inom kundbemötande och service i
syfte att stärkas inom området och ökad möjlighet till förståelse i organisationen för detta.
I syfte att öka servicenivån och vara effektiva i dialog med medborgare och företagare
kommer under hösten startas upp ett arbete genom en workshop med utvalda representanter
inom organisationen i syfte att ta fram processer inom området.

Sammanfattning
och analys,
nämndmål

Stora delar av planerade aktiviteter har varit pausade under innevarande halvår pga
svårighet att få till dialog med föreningar under pandemin. Planerade aktiviteter kommer
därför att aktualiseras igen under hösten för genomförande utifrån rådande förutsättningar.

Som ambassadör för Herrljunga kommun verka för en god service och rättssäkerhet vid bemötande
av invånare och kunder

Vi skall hålla en hög servicenivå vid kundkontakter och genom ett effektivt bemötande underlätta
och visa att vi värdesätter organisationens och medborgarens tid. Den som kontaktar kommunen
ska snarast få hjälp, mottagaren har ett personligt ansvar för att se till att medborgaren, företagare
och övriga intressenter får den hjälp som efterfrågas i enlighet med kommunens riktlinje.
Vi utbildar våra medarbetare inom kundbemötande och service, ständigt arbete med att informera
om att vi alla är ambassadörer för Herrljunga kommun. Tydliga processer och rutiner tas fram för
hantering av tex inkommande samtal och implementeras under året i organisationen
Titel
NKI enkät – Helheten
(alla kommuner)
Företagsklimat
(Ranking svenskt Näringsliv)

Utfall
2020

Mål
2021

Utfall
2021-08

Prognos
2021

(40)

40

Ej publ

40

10

10

Ej publ

10

Stödja föreningslivet för ett jämlikt samhälle

Föreningslivet är en viktig del för att inkludera och främja jämlikhet för medborgarna.
Vi kommer föra dialog med föreningarna och upplysa om vilka möjligheter till hjälp som
kommunen kan erbjuda och premiera åtgärder som anses inkluderande och främjar jämlikhet.
Titel
Antal riktade aktiviteter

Utfall
2020

Mål
2021

Utfall
2021-08

Prognos
2021

-

3

0

0
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Personalredovisning

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie
arbetstid i procent
Total sjukfrånvaro
Total sjukfrånvarotid
för kvinnor
för män
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)
Total sjukfrånvarotid
för kvinnor
för män
Andel heltid %
för kvinnor
för män

Aktuella Rehabärenden jun 2021
Antal pågående rehabärenden över 2 mån
Antal avslutade rehabärenden över 2 mån
Antal anställda med 5 eller fler
sjukfrånvarotillfällen

Orsak till sjukskrivning bland
pågående ärenden jun 2021
Muskel/ skelett
Hjärta, kärl, tumörer
Psykiskt
Övriga
Totalt

Kvinnor

Jun
2020

5,0

Kvinnor
1
0
0
3
4

5,4

6,3
3,0
22,9

7,4
2,5
33,5

14,2
54,1
77,8
66,7
96,7

36,8
19,1
87,7
78,6
100,0

Män

1
3
18

Jun
2021

Totalt
0
1
0

Män

1
4
18

Totalt
1
0
0
0
1

2
0
0
3
5

Antal pågående rehabärenden har minskat jämfört med årsbokslutet från 4 till 1.
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen är oförändrat jämfört med årsbokslutet. Både
2020 och 2021 är pandemin en orsak då personal utan möjlighet till distansarbete måste vara
hemma vid symptom. Vid en jämförelse med samma period innan pandemin (2018–2019) var
antalet hälften så många.
Andelen heltidsanställda ökar, tar man hänsyn till att de som valt att gå ner i tid genom
tjänstledighet ligger andelen på 87%. Antal tillsvidareanställda vid mättillfället var 77 personer
varav 10 arbetar deltid. Av de 10 är det 1 person som valt att gå ner i tid från en heltidstjänst.
Övriga 9 har en deltidstjänst i grundanställningen.
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Ekonomi
Drift
Skattekollektivet

RESULTATRÄKNING
(tkr)

Utfall
2020-08

Utfall
2021-08

Budget
2021

Prognos
2021

Avvikelse
helår

Intäkter

-61 156

-58 687

-93 285

-92 385

-900

Summa intäkter

-61 156

-58 687

-93 285

-92 385

-900

Personalkostnader

24 733

22 933

40 207

38 157

2 050

Lokalkostnader, energi, VA

20 781

20 143

36 773

36 773

0

Övriga kostnader

20 857

21 757

34 915

34 415

500

Kapitalkostnad

14 792

14 619

22 357

22 357

0

Summa kostnader

81 162

79 452

134 252

131 702

2 550

Summa Nettokostnader

20 006

20 765

40 967

39 317

1 650

Kommunbidrag

24 328

26 368

40 967

40 967

0

4 322

5 603

0

1 650

Resultat

Fördelning på verksamhet
RESULTAT NETTO
(tkr)

Utfall
2020-08

Utfall
2021-08

Budget
2021

Prognos
2021

Avvikelse
helår

Nämnd

138

125

275

275

0

Förvaltningsledning*

677

529

1 975

1 475

500

Gata Park

6 714

8 482

12 558

12 558

0

Fastighet

7 760

7 544

17 424

16 724

700

-1 142

-1 334

0

-700

700

238

-

-646

-868

276

-124

400

6 267

6 286

8 459

9 109

-650

20 006

20 765

40 967

39 317

1 650

Måltid
Tvätt
Lokalvård
Fritid
Summa verksamhet

0

* inkluderar förvaltningsledning, mark, bostadsanpassning och personalkaffe

Kommentar till utfall och prognos drift

Tekniska förvaltningen redovisar ett överskott mot budget på 5 603 tkr per augusti. Det är något
högre än samma period föregående år. Utfallet per augusti 2021 är ca 800 tkr högre än samma
period 2020. Störst skillnad mellan åren har intäkter och personalkostnader medan övriga
kostnader ligger på i stort sett samma nivå.
Prognosen för året är ett överskott om 1 650 tkr. Osäkerhet kring kostnader under hösten bidrar
till att prognosen är lägre än överskottet per augusti.
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Nämnd och förvaltningsledning
Nämnden redovisar ett mindre överskott per augusti. För helåret bedöms utfall enligt budget.
Bostadsanpassning har per augusti använt 500 tkr av sin totala budget på 1 200 tkr. Även skog
redovisar ett överskott per augusti, några ytterligare intäkter kommer inte under hösten.
Förvaltningsledning har ett mindre överskott per augusti, detta används delvis till en utökad
administrativ tjänst på 50%.
Prognosen för hela förvaltningsledning är + 500 tkr.
Gata och Park
Enheten har istort sett ett utfall enligt budget per augusti. En större kostnad för exploatering
belastar negativt. Övrig ordinarie verksamhet har ett överskott per augusti men prognostiserar ett
utfall enligt budget när året är slut.
Fastighet
Fastighetsenheten redovisar per augusti ett överskott på ca 3 300 tkr. Budget för underhåll är ännu
inte förbrukat, ytterligare åtgärder under hösten kommer men det är osäkert om hela budgeten för
underhåll kommer att förbrukas. Mycket hänger på om det kommer behov av akut underhåll under
hösten. Under året har enheten haft en vakant tjänst som kvarstår, därför prognostiseras ett
överskott på 700 tkr.
Måltid
Måltid har påverkats av pandemin på olika sätt. Skolor har haft distansundervisning och inom
äldreomsorgen har verksamhet varit stängd. Skolköket har därför kunnat minska ner sin
personalstyrka något och frånvaro har inte ersatts fullt ut. En återbetalning till
bildningsförvaltningen har gjorts för de måltider som inte serverats på grund av
distansundervisning. Allmän återhållsamhet och lägre behov av personal under pandemin bidrar
till prognosen på ett överskott på 700 tkr.
Lokalvård
Även lokalvården har påverkats av pandemin. Det har funnits ett större behov av lokalvård för att
hålla ytor och ”tagytor” rena än budgeterat. Från 2021 har lokalvårdschef fritt förfogande över
sina städtimmar och kan fördela dessa där de bäst behövs mot som tidigare vara låst av ett avtal
om visst antal städtimmar per vecka och verksamhet. På sikt genererar detta en effektivare
verksamhet. Avtalet om extern lokalvård på stationshuset upphörde under vårvintern. Prognosen
för året är ett överskott om 400 tkr.
Fritid
Pandemin fortsätter att påverka Fritids verksamhet. Sportcenter hade stängt från 1 januari till 20
april. Öppnade i mycket begränsad omfattning, med bokningsbara tider 20 april. Ingen uthyrning
i hallar till föreningar. Intäktsbortfallet är delvis balanserad med lägre bemanning (inga
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timanställda) och ingen rekrytering av vakanta tjänster. För året prognostiseras ett underskott om
650 tkr, detta är oförändrat från föregående prognoser. Förhoppningen är att verksamheten under
hösten återgår mot en beläggning.

Renhållning
RESULTATRÄKNING
(tkr)

Utfall
2020-08

Utfall
2021-08

Intäkter

-6 207

-7 234

-11 525

-11 825

300

Summa intäkter

-6 207

-7 234

-11 525

-11 825

300

0

0

0

0

0

198

197

186

186

0

7 175

6 643

11 117

11 117

0

163

152

222

222

0

Summa kostnader

7 537

6 993

11 525

11 525

0

Summa Nettokostnader
Förändring fordran på
kollektivet
Resultat

1 330

-241

0

-300

300

1 330

-241

0

-300

300

0

0

0

0

0

Utfall
2020-08

Utfall
2021-08

Personalkostnader
Lokalkostnader, energi, VA
Övriga kostnader
Kapitalkostnad

RESULTAT NETTO
(tkr)
Insamling renhållning

Budget
2021

Prognos Avvikelse
2021
helår

Budget
2021

Prognos Avvikelse
2021
helår

-2 115

-3 096

-4 900

-5 200

300

2 206

2 047

2 810

2 810

0

Drift Tumberg

455

417

837

837

0

Renhållning Gemensamt

693

813

1 278

1 278

0

92

-422

-25

-25

0

1 330

-241

0

-300

300

69

93

400

400

0

Återvinningscentral

Slam
Summa verksamhet
Sluttäckning Tumberg

Kommentar till utfall och prognos drift

Renhållning beräknar ett överskott om 300 tkr mot budget. Förlikning där kommunen får
ersättning är största orsaken till prognostiserat överskott.
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Investeringar
INVESTERINGAR
Förstudie Altorpskolan

Utfall
S:a
Budget Ombud
Prognos Avvikelse
2021Budget
2021 getering
2021
helår
08
2021
-22

0

-22

-22

-22

0

Horsby förskola/skola

8 927

0

6 119

6 119

8 919

-2 800

Förstudie Hagen demenscentra

2 651

0

1 402

1 402

2 202

-800

Ombyggnad Mörlanda skola/fsk

4 994

0

8 421

8 421

8 421

0

Ombyggnad Od

6 251

0

4 545

4 545

4 545

0

Hagen ombyggn + nybyggn

295

10 000

0

10 000

10 000

0

Gäsenegården attraktiva lgh

0

5 000

-1 920

3 080

0

3 080

23 096

15 000

18 545

33 545

34 065

-520

S:a investeringar enl lokalresursplan
Gata & Park
Ställplatser husbilar
Mindre gatuanl / GC-vägar
Asfaltering/Reinvestering gata

0
0

0

100

100

100

0

104

1 000

0

1 000

1 000

0

2 306

2 000

0

2 000

2 000

0

Upprustn allmänna lekplatser

0

200

0

200

200

0

Upprustn parkering kyrkan + GC

0

1 100

0

1 100

100

1 000

1 135

800

0

800

800

0

-486

0

0

0

0

0

Cykelgarage järnvägsstation
VA-anslutningar

0
Fastighet
Maskiner fastighetsskötsel
Tvättmaskiner och torktumlare

0
102

500

0

500

500

0

0

280

0

280

280

0

Säkerhetshöjande åtgärder

177

1 000

0

1 000

1 000

0

EPC B

373

0

785

785

785

0

1 031

1 000

0

1 000

1 000

0

0

500

0

500

500

0

2 639

9 000

1 400

10 400

10 400

0

Brandskydd Hemgården

7

4 000

0

4 000

4 000

0

Hagen värme o ventilationsstyr

0

2 000

0

2 000

2 000

0

0

2 900

0

2 900

2 900

0

136

0

0

0

0

0

Verksamhetsanpassning
Tillgänglighetsanpassning
Reinvesteringar

Hagen kök ventilation
Hudene tillbyggnad av kök

0
Måltid

0

Värmevagnar måltid

0

200

0

200

200

0

Förpackningsmaskin Matdistr.

0

80

0

80

80

0
0

Lokalvård

0

Städ och tvättmaskiner lokalv

0

200

0

200

200

0

Digitalt lokalvårdsprogram

0

300

0

300

0

300
0

Fritid
Översyn Hälsans stig

0
14

0

0

0

0

0
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INVESTERINGAR

Utfall
S:a
Budget Ombud
Prognos Avvikelse
2021Budget
2021 getering
2021
helår
08
2021

Idrottsmaterial/redskap
Materiel Simhall

0

125

0

125

125

0

110

100

0

100

100

0

Möbler Herrljunga sportcenter

0

100

0

100

100

0

Resultattavlor sporthallar

0

75

0

75

75

0

Översyn skoghälla elljusspår

0

75

0

75

75

0

195

200

0

200

200

0

7 842

27 735

2 285

30 020

28 720

1 300

Utegym Herrljunga tätort
S:a investeringar egna
Exploatering
Södra Horsby etapp 2
Exploatering
Exploateringsområde Hagen
S:a exploateringar
S:a investeringar Teknisk nämnd

0
2 509

9 000

-1 302

7 698

7 698

0

0

1 000

-680

320

320

0

510

0

6 890

6 890

4 590

2 300

3 019

10 000

4 908

14 908

12 608

2 300

33 957

52 735

25 738

78 473

75 393

3 080

Kommentar till utfall och prognos investeringar
Investeringar enl lokalresursplan
Horsby förskola/skola
Under vårterminen 2021 togs den nya matsalen och skolköket i drift av verksamheterna
Även den nya städcentralen driftsattes. I och med att nya matsalen var klar påbörjades i skolan
etapp tre, ombyggnad av befintligt kök till tre lektionssalar med grupprum, ny entré och wc samt
nytt ventilationsaggregat.
Även förskolan ingår i etapp 3 med att kök och personalutrymmen byggdes om till en ny
förskoleavdelning och nya personalutrymmen.
Båda dessa arbeten slutfördes under vår och sommar och överlämnades till verksamheterna vid
skolstarten nu i augusti.
Parallellt har även en ny förskolegård anlagts samt inhägnader runt skolan kompletterats.
Hagen demenscentra
Under våren har ett omfattande arbete utförts för att projektera fram Hagens demensboende.
Projektorganisationen upphandlades redan 2019 men arbetet startades först hösten 2020. Under
maj månad påbörjades upphandlingen av tillbyggnaden ca 4000 m² vilken planeras kunna avslutas
under september-oktober om allt går enligt plan. Förberedande arbeten på platsen med avlopp
mm. pågår nu i egen regi.
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Hagens demensboende, ombyggnad befintlig byggnad beräknas upphandlas under höst-vinter
2021–2022.
Mörlanda skola/förskola
Under hösten och våren så har etapp 1 (Ny skolbyggnad) uppförts och överlämnats till
verksamheten. Denna byggnad är baserad på de moduler som Herrljunga kommun redan äger och
som varit övervåning på paviljongerna vid Horsbyskolan. Dessa 4 paviljonger har helrenoverats
och byggts fast i anslutning till Horsbyskolan med kompletterande byggdelar.
Etapp 2 (Ny förskolebyggnad) är under uppförande och kommer att innehålla en ny komplett
förskoleavdelning, vilken kommer att kunna tas i bruk till höstterminen 2022.
Etapp 3 (Ombyggnation i befintliga skoldelar) är pågående och ett tätt samarbete med skolan sker
för att kunna bedriva skolverksamhet samtidigt som ombyggnad sker, planen är att detta kan
slutföras under 2022.
Od skola
Projektet är i sin slutfas och i stort klar och överlämnad till verksamheten.
Altorp Skola
Förstudie genomförd tillsammans med bildning för att identifiera framtida behov av renovering
och ombyggnation.
Gäsenegården
Medel avsatta till renovering av lägenheter på Gäsenegården har omfördelats till projekten Horsby
skola och Od skola. Diskussion bör tas om Gäsenegårdens framtid innan ytterligare investeringar
görs i denna fastighet.
Gata och Park
Ställplats husbilar
Ingen åtgärd påbörjad.
Mindre gatuanläggningar
Mindre åtgärder i gatubilden utförda.
Reinvestering gata
Beläggningsåtgärder enligt tidigare gjord asfaltsunderhållsutredning fortsätter.
Upprustning lekplatser
Åtgärder kommer att utföras under hösten
Upprustning parkering bakom kyrkan
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GC-banan som ansluter till stationsbyggnaden blir inte av p.g.a. markägarfrågan. Upprustningen
av parkeringen kommer att genomföras under 2022, då Trafikverket/Västtrafik samfinansierar
objektet.
Fastighet
Verksamhetsanpassningar
Avsatta medel är förbrukade då stora ombyggnationer utav Brandstationen i Herrljunga samt dataoch IT-installationer på Socialtjänstens nya lokaler på Verkstadsgatan har belastats som
investering.
EPC B
Projektet är i slutfasen. Åtgärder för energieffektivisering med uppkoppling på aggregat har
genomförts på Horsbyskolan och Brandstationen i Herrljunga.
Säkerhetshöjande åtgärder
Här sker åtgärder och installationer utav bland annat kamerautrustning som köpts in och som ska
installeras, dock inga större inköp under året. Har ca 120 tkr i utfall på brand- och inbrottslarm på
Mörlandaskolan samt ett avrop på 330 tkr för larm- och passersystem i Socialtjänstens nya lokaler.
Reinvestering fastighet
Under 2021 är det avsatt 9 000 tkr till underhåll och reinvestering i kommunens fastigheter och
intilliggande mark. Investeringar av större karaktär som skett hittills är fasadbyte på Gäsengården
(ca 650 tkr), Lekutrustning Mörlandagården (450 tkr), byte sportmatta Mörlandahallen (315 tkr),
installation av hiss på Gäsenegården (250 tkr), diverse arbeten kring utemiljöer (ca 490 tkr). Under
hösten fortsätter arbetet med Hemgården där 1 500 tkr är avsatt till byte delar av tak, fasad och
fönster samt fasad och fönster på Od skola där 800 tkr är avsatta.
Maskiner fastighetsskötsel
Inga större inköp planerade. Ny åkgräsklippare inköpt under säsong (ca 100 tkr)
Tillgänglighetsanpassningar
Inga större åtgärder inplanerade.
Måltid
Inköp kommer att göras under hösten.
Lokalvård
Digitalt lokalvårdsprogram är på gång att köpas in. Digitaliseringen ses redovisningsmässigt som
en driftkostnad och kommer därför att belasta driftbudgeten, investeringsmedel kommer därför
inte att användas.
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Fritid
Översyn Hälsans stig klar, Möbler Sportcenter beräknat inköp oktober, Resultattavlor inköp
höst/vinter, Inköp simhall klart, översyn Elljusspår beräknas vara klart höst/vinter. Utegym klart.
Redskap/idrottmaterial inköp höst/vinter.
Exploateringar
Exploatering Södra Horsby etapp 2
Utbyggnad av ny infrastruktur pågår.
Exploatering Hagen
Projekteringsarbetet och upphandling av entreprenör klart. Byggstart planeras till oktober.
Exploatering
Framdragning av VA till tomter på Harabergsgatan, Gräsanden 1 och 2.

Fleråriga investeringar
INVESTERINGAR
Horsby förskola/skola

Total
Investerings
budget

Totalt utfall
tom 2021-08

Kvar av
budget

Prognos

Avvik
else

87 720

90 528

-2 808

87 720

0

20 000

6 572

13 428

20 000

0

Ombyggnad Od

8 800

10 506

-1 706

8 800

0

Projektering Hagen

2 000

3 314

-1 314

2 000

0

Ombyggnad Hagen

120 000

295

119 705

130 000

-10 000

Hagen expl område

6 900

520

6 380

4 600

2 300

Södra Horsby etapp 2

9 000

3 811

5 189

13 500

-4 500

254 420

115 546

138 874

266 620

-12 200

Ombyggnad Mörlanda skola/fsk

Summa
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2021-09-14
DNR TK 5/2021 206
Sid 1 av 2

Budget och verksamhetsplan 2022 för Tekniska nämnden
Sammanfattning
Tekniska nämnden har för år 2022 tilldelats en driftbudget för 2022 på 38 176 tkr samt en
investeringsbudget på 97 925 tkr.
2021 års mål och målindikatorer föreslås oförändrade till 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-14
Budget och verksamhetsplan 2022 för Tekniska nämnden
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Budget och verksamhetsplan 2022 för Tekniska nämnden godkänns och lämnas vidare
till kommunfullmäktige.

Jenny Andersson
Controller
Expedieras till:
För kännedom
till:

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2021-09-14
DNR TK 5/2021 206
Sid 2 av 2

Bakgrund
Enligt Herrljunga kommuns ekonomistyrningsprinciper ska styrelse och nämnder
innevarande år besluta hur nästkommande års verksamhet ska genomföras utifrån det beslut
kommunfullmäktige har fattat.
Ekonomisk bedömning
Ramen för tekniska nämnden sänks jämfört med 2021 med 2 584 tkr beroende på ny nivå
av internränta. Sänkningen motsvaras därmed av motsvarande lägre kostnader.
Ramen har även sänkts med 900 tkr vilket är det kommunbidrag nämnden tidigare haft för
fastighetskostnader som inte täckts av intäkter på bla Gäsenegården, Gamla idrottshallen.
Verksamheten i dessa fastigheter är oförändrad, dvs kostnaderna för dessa fastigheter är
fortfarande högre än intäkterna. Det innebär att verksamheten måste hitta åtgärder för att
täcka kostnaderna då de kvarstår även 2022. De direkta konsekvenserna för att täcka
kostnaderna är att minska det planerade underhållet och reinvesteringarna motsvarande
hyresbortfallet. Detta kan på lång sikt innebära att kommunen bygger upp en större
underhållsskuld där en del arbeten får bortprioriteras och senareläggas.
Verksamhetsäskanden som gjordes för ökade kostnader för bla gatudrift på nya områden
har inte tagits hänsyn till i budgetbeslut. Därmed måste verksamheten hitta andra sätt att
finansiera den högre kostnaden. Förändringar i verksamheten planeras löpande under året
beroende bland annat av utfall för vinterkostnader.
En stor osäkerhet för verksamheten på Herrljunga Sportcenter är hur det blir med
renovering av simhall, installation av ny rutschkana och hopptorn. Om simhallen stänger
under en längre period, sjunker automatiskt intäkterna, vilket påverkar möjligheten att hålla
tilldelad budget negativt. Om anläggningen måste stänga en längre period får verksamheten
förläggas utomhus alternativt i grannkommuners anläggningar i begränsad omfattning. Det
är i dagsläget svårt att bedöma vilka merkostnader som tillkommer och hur stort
inkomstbortfallet blir i form av minskade intäkter.
Samverkan
FSG 9 september
Motivering av förslag till beslut
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ramar för 2022 utifrån underlag från nämnder och
förvaltningar. Tekniska nämnden har att anpassa sin verksamhet efter tilldelad ram.
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Ansvar och uppdrag

Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät samt ansvarar för drift och underhåll
av kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, gatubelysning och parkmark.
Ansvaret innefattar även kommunal parkeringsövervakning och förändring i lokala
trafikföreskrifter samt flaggning och dekorering av allmänna platser.
Nämnden ansvarar för bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter samt kommunens trafikoch trafiksäkerhetsarbete.
Nämnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål och ansvarar
för den kommunala tomtkön.
Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av
kommunstyrelsen.
Nämnden ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av beslutade investeringar i
fastigheter och anläggningar.
Nämnden ansvarar för kommunens verksamhetslokaler, inklusive drift och underhåll, samt hyr
externa lokaler åt andra förvaltningar.
Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.
Nämnden tillhandahåller måltider, vaktmästeri och lokalvård till kommunens förvaltningar.
Nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet och handlägger ärenden gällande
kommunalt bidrag till föreningar.
Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.
Nämnden ska verka för att utveckla renhållningskollektivet och ansvarar för renhållning,
avfallshantering, återvinning och behandling av hushållsavfall.
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Organisationsskiss

3

Ärende 6

Verksamhetsbeskrivning
Förvaltningsledning

Ledning, uppföljning samt rapportering av förvaltningens verksamhetsområden säkerställs inom
denna funktion. Verksamheter som projekt, administrativ hantering av ärenden, markförsörjning
och fastighetsreglering ingår.
Bostadsanpassning som tidigare låg organisatoriskt under förvaltningsledning kommer from
2022 ligga under fastighetsenhetens ansvar.

Gata och park

Enheten för gata och park innehåller väghållning av kommunala gator och allmänna platser,
gatubelysning, trafiksäkerhet, trafikföreskrifter, handläggning av bidrag till enskilda vägar.
Detta inkluderar såväl drift och underhåll som investeringar samt koordinering med regionala
och nationella infrastruktur- och trafikrelaterade program. Även förvaltning av park- och
grönytor samt upprätthållande av skogsbruksplan med tillhörande skogsbruk ingår. Från 2021
ingår även ansvaret för arrendeavtal.

Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 73.000 kvm. Enheten ansvarar för underhåll, drift och
skötsel av fastighetsbeståndet samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare
ansvarar enheten även för skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd. Från
2022 ingår även ansvaret för bostadsanpassning.

Måltid

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av rätt kvalitet till beställande förvaltningar
och dess gäster i form av måltider efter de ekonomiska förutsättningar som ges. Måltiderna styr
mot livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom förskola, skola, vårdoch omsorg.
Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten
utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår att följa och implementera det
kostpolitiska programmet från 2020. Verksamheten ska verka för hållbara livsmedelsinköp, ur
ekonomiskt, svenskt och ekologiskt perspektiv. Svenska inköp går före ekologiskt importerat.
Verksamheten ska verka för att minska matsvinnet i kommunens kök.

Lokalvård

Genom att använda rätt städmetoder, material och övrig utrustning skapas en effektiv lokalvård i
kommunens samtliga förvaltningar.

Fritid

Enheten handlägger bidrag till föreningar och har ett strategiskt ansvar för utveckling av
fritidsverksamheten i kommunen samt kontakten med föreningar.
4
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Sim- och idrottshallen bedriver aktiviteter för alla kommunens innevånare. Det bedrivs
simundervisning för alla elever i kommunen från förskoleklass till år 6, simskola, babysimkurser
och vattengympa. Simhallen hyrs ut till föreningar och privatpersoner. I huset finns även ett
gym med gruppträning som drivs i kommunal regi (Herrljunga Sportcenter).
Idrottshallen och Mörlandahallen hyrs ut på dagtid till skolan och på kvällstid och helger hyrs
den ut till föreningar, evenemang och privatpersoner.
Fritidsverksamheten ansvarar också för kommunens elljusspår samt kommunal badplats.

Renhållning

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall.
Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Insamlingen av rest- och matavfall
samt slam från enskilda brunnar sker inte i egen regi utan utförs av upphandlade entreprenörer.
Renhållningsavdelningen ansvarar för kommunens två bemannade återvinningscentraler (ÅVC)
som tar emot grovsopor och farligt avfall. Bemanningen sköts av kommunens
arbetsmarknadsenhet. Tumbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt.

Vad händer i verksamheten under 2022?
Förvaltningsledning

Från och med 2022 kommer nämnder och förvaltningar gällande samhällsbyggnad och
myndighetsnämnd att träda i kraft. För att säkerhetsställa det administrativa stödet efter rådande
behov utökades under våren 2021 i organisationen med en administratörstjänst på 50%. Inför
2022 har ytterligare behov identifierats vilket innebär att vi i början av 2022 kommer utöka
administratörstjänst med ytterligare 50% till organisationen. Förvaltningens organisation
kommer då vara intakt enligt plan.
Fortsättningsvis kommer utvecklingsarbete med att se över processer och digitalisering att
fortsätta, tex stödsystem för kvalitetssäkring och uppföljning av leverans fortsätter initialt inom
lokalvård och fastighet som har en pågående process. Arbete och implementering av aktiviteter i
vårt arbete med måluppfyllnad kommer fortsätta 2022.

Gata och park

Vinter, gatu- och grönytedrift planeras enligt de driftsavtal som finns för respektive område.
Reinvesteringar gata och lekplatser utförs i paritet med budgetram. Även övriga investeringar
planeras att utföras enligt budget. Skogsbruk enligt gällande skogsbruksplan

Fastighet

Under 2022 är det planerat att fortsätta arbetet med att ta fram underhållsplaner för kommande
år. Behov finns att bland annat byta fönster på Mörlandaskolan och Mörlandagården efter
ombyggnationen. Diverse inre underhåll samt byte av fönster samt renovering och målning
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fasad av Od skola. Renovering utav omklädningsrum med duschutrymme och toaletter i
Altorpshallen. Fasadmålning och fönsterbyte på Kulturskolan och Stationshuset i Ljung.
Fastighets satsning på kamerabevakning utav skolor och även stationshuset fortsätter med
ambition att under 2021 få ytterligare kamerapunkter kompletterade efter ansökningar som
gjorts och där handläggningstiden dragit ut på installationen. Målet är sen tidigare att på sikt
minska skadegörelse och åverkan i och kring berörda områden samt kunna dokumentera och
samla in information när sabotage sker.
Under 2021 påbörjas förstudier kring både Altorpskolan och Hemgården, något som
fastighetsenheten kommer vara delaktig i för att se vilka åtgärder som eventuellt kan samköras.

Måltid

Fortsatt arbete med att minska matsvinnet i förskola, skola och äldreomsorg.
Matsvinnsmätningar utföres minst tre gånger per år. Implementering av kostdataprogram där
alla förskolor ska kunna beställa matportioner och varor på ett enklare och tydligare sätt för
verksamheterna. Brandskyddsutbildning för all personal.

Lokalvård

Digitalt städverktyg/program skall implementeras och igångsättas. Avhängt av vad systemet
kommer att påvisa kommer städområden och städytor anpassas efter det.
Upphandling av papper-kem-plast och städmaterial skall upphandlas, nuvarande avtal med
Procurator går ut 2022-05-31. Upphandling utförs tillsammans med Vårgårda kommun.

Fritid

Ett 2021 med stor påverkan av pandemin. Mål 2022 är att komma tillbaka till normal
verksamhet i Sportcenter. Utveckling och marknadsföring av lägerverksamhet.
Fritidsverksamheten ska utvecklas till att inkludera fler kommuninvånare till simundervisning
(vuxensimskola, personer med funktionsvariation, babysim mm). Fortsatt utveckling av
utemiljöer. Utveckling av olika träningsformer för seniorverksamhet.

Renhållning

Renhållningsavdelning fortsätter sitt arbete kring att förbättra befintliga renhållningsregister.
Tillsammans med upphandlad entreprenör kommer renhållningsavdelningen följa upp att valt
abonnemang är ett för kunden anpassat renhållningsabonnemang gällande insamling av mat- och
restavfall.
Vid årsskiftet kommer slamtömningen på enskilda avloppsanläggningar påbörjas med en ny
entreprenör. I samband med denna entreprenörsstart kommer även detta register gås igenom så
att alla avloppsanläggningar har en tömningsfrekvens som följer renhållningsföreskriftera.
Under året kommer ett nationellt initiativ pågå där hushåll från Herrljunga kommun deltar. Det
är en nationell tävling för hushåll som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen
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och klimatavtrycket. I ett års tid får deltagare inspireras till hur man kan leva mer hållbart och
samtidigt tävla mot andra hushåll i den stora Sverigekampen.
Under året kommer en uppdaterad version av sorteringsguiden att delas ut till samtliga hushåll.
Förhoppningsvis kommer guiden ledan till en förbättrad sortering vilket leder till en minskad
miljöbelastning från avfallsområdet.

Verksamhetsförändringar till följd av
tilldelad budgetram

I kommunfullmäktiges beslut för budget 2022 har de medel som tidigare tilldelats Tekniska
nämnden för att täcka kostnader för outhyrda lägenheter dragits bort. Det innebär att
verksamheten måste hitta åtgärder för att täcka kostnaderna då de kvarstår även 2022. De direkta
konsekvenserna för att täcka kostnaderna är att minska det planerade underhållet och
reinvesteringarna motsvarande hyresbortfallet. Detta kan på lång sikt innebära att kommunen
bygger upp en större underhållsskuld där en del arbeten får bortprioriteras och senareläggas.
Verksamhetsäskanden som gjordes för ökade kostnader för bla gatudrift på nya områden har inte
tagits hänsyn till i budgetbeslut. Därmed måste verksamheten hitta andra sätt att finansiera den
högre kostnaden. Förändringar i verksamheten planeras löpande under året beroende bland annat
av utfall för vinterkostnader.
En stor osäkerhet för verksamheten på Herrljunga Sportcenter är hur det blir med renovering av
simhall, installation av ny rutschkana och hopptorn. Om simhallen stänger under en längre
period, sjunker automatiskt intäkterna, vilket påverkar möjligheten att hålla tilldelad budget
negativt. Om anläggningen måste stänga en längre period får verksamheten förläggas utomhus
alternativt i grannkommuners anläggningar i begränsad omfattning. Det är i dagsläget svårt att
bedöma vilka merkostnader som tillkommer och hur stort inkomstbortfallet blir i form av
minskade intäkter.
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Mål
En hållbar och inkluderande kommun
Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet
genomsyrar alla beslut och aktiviteter
1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i
framtiden.
Energieffektivisering
Vi ska aktivt arbeta med att minska miljöpåverkan på hållbart och långsiktigt sätt genom att om
möjligt öka andel förnybar energi och minska värmeenergibehovet i kommunens fastigheter.
Titel

Utfall
2020

Mål
2021

Prognos
2021

Mål
2022

Förbrukning Värme kWh/kvm
(graddagsjusterad)

89

99

99

98

Förbrukning el kvh/kvm

54

57

57

56

Energiförbrukning i kommunens fastigheter

Vara resurseffektiva och agera hållbart vid inköp och förvaltande
Vi skall utveckla och implementera rutiner i organisationen för att vid varje givet tillfälle avväga
om återbruk kan komma ifråga gällande om befintliga möbler, inventarier och utrustning skall
ersätts eller avvecklas. Vi skall skapa kanaler för försäljning eller annan nytta av utrangerat
material.
Titel
Antal återanvända
förbrukningsinventarier
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Utfall
2020

Mål
2021

Prognos
2021

Mål
2022

-

5

5
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En välkomnande och attraktiv kommun
Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare,
företagande och besökare i fokus. En småstadsidyll nära storstad och
fritid, du är i centrum!
4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och
företagande.
Skapa möjligheter för boenden och verksamhetsetablering i hela kommunen
Analysera presumtiva tomter som kommunen äger och strategiskt planera in dessa för
avstyckning.
Därutöver inventera privatägd mark i strategiska lägen för att på ett offensivt sätt kunna bearbeta
markägare och övriga tomtägare att tillgängliggöra tomter till försäljning i hela kommunen. Ta
fram en hållbar och effektiv process över tid för marknadsföring och försäljning av tomter för att
nå framtida önskad effekt. Vidare planera in aktiviteter som tex personlig inbjudan efter
kartläggning, öppet hus för fastighetsägare och privatpersoner.
Titel
Antal planlagda tomter till försäljning i
kommunen
Antal kvm planlagd industrimark till
försäljning

Utfall
2020

Mål
2021

Prognos
2021

Mål
2022

40

50

50

100 000

100 000

100 000

5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.
Verka för att skapa en trygg närmiljö och för våra medborgare samt kommunicera ett
attraktivt Herrljunga för potentiella nya kommuninvånare
Förvaltningen skall arbeta med trygghetsskapande åtgärder, enskilt genom översyn av
utemiljöer, gatubelysning, kameraövervakning, lås och larm.
Medverka tillsammans med våra grannkommuner i trygghetsskapande projekt såsom (Säker och
trygg kollektivtrafik), där Herrljunga kommun är representerade tillsammans med Lerum
kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås, Västtrafik samt
Trafikverket har under 2021–2022 mynnat ut i ett medborgarlöfte.
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Titel

Utfall
2020

Mål
2021

Prognos
2021

Mål
2022

54

54

60

-

-

-

(55)

57

57

56

9,0
(19,9)

7,7

7,7

7,6

9,4
(9,9)

9,7

9,7

9,6

Antal kamerapunkter
Trygghetsenkät (årlig kommunen)
Trygghet, index
(alla kommuner)
Anmälda brott om skadegörelse per
1000 inv (riket)
Anmälda våldsbrott per 1000 inv,
treårsmedelvärde
(riket)
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En utvecklande kommun
Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt
genom nytänkande
Som ambassadör för Herrljunga kommun verka för en god service och rättssäkerhet vid
bemötande av invånare och kunder
Vi skall hålla en hög servicenivå vid kundkontakter och genom ett effektivt bemötande
underlätta och visa att vi värdesätter organisationens och medborgarens tid. Den som kontaktar
kommunen ska snarast få hjälp, mottagaren har ett personligt ansvar för att se till att
medborgaren, företagare och övriga intressenter får den hjälp som efterfrågas i enlighet med
kommunens riktlinje.
Vi utbildar våra medarbetare inom kundbemötande och service, ständigt arbete med att
informera om att vi alla är ambassadörer för Herrljunga kommun. Tydliga processer och rutiner
tas fram för hantering av tex inkommande samtal och implementeras under året i organisationen
Titel
NKI enkät – Helheten
(alla kommuner)
Företagsklimat
(ranking svenskt näringsliv)

Utfall
2020

Mål
2021

Prognos
2021

Mål
2022

(40)

40

40

39

10

10

10

10

Stödja föreningslivet för ett jämlikt samhälle
Föreningslivet är en viktig del för att inkludera och främja jämlikhet för medborgarna
Vi kommer föra dialog med föreningarna och upplysa om vilka möjligheter till hjälp som
kommunen kan erbjuda och premiera åtgärder som anses inkluderande och främjar jämlikhet.
Titel
Antal riktade aktiviteter
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Utfall
2020

Mål
2021

Prognos
2021

Mål
2022

-

3

0

3
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Ekonomi
Budgetförutsättningar
Område

Summa Ev förtydligande
(tkr)

Lönerevidering 2021

ej utfördelat i junibeslut

Förändring kapitalkostnader

-2 584

Nationella beslut

9

Driftkostn pga invest

50

Politiska prioriteringar

-900

Prisuppräkning externt

195

Prisuppräkning internt

24

Totalt

negativ pga sänkt internränta
genomförande avfallslagstiftning
Lokalvård
bidrag för outhyrda fastigheter utgår
1,90%
enligt internprismodell

-3 206

Prisuppräkning internprismodell (%)
Hyra

0,36

Lokalvård

1,87

Måltid

2,32

Vaktmästeri

1,92

Snitt

1,36

Drift
Fördelning per ansvarsområde
DRIFT (tkr)

Bokslut
2020

Budget
2021

Prognos
2021

Budget
2022

Teknisk nämnd

206

275

275

275

Förvaltningsledning

511

2 319

1 475

2 390

Gata Park

10 380

12 614

12 558

12 670

Fastighet

12 629

17 663

16 724

14 570

Måltid

-1 102

0

-700

0

-

-

Tvätt

232

-

-627

0

-124

0

9 053

8 510

9 109

8 270

31 282

41 381

39 317

38 175

Kommunbidrag

40 202

41 381

40 967

38 175

Resultat

8 920

0

1 650

0

Lokalvård
Fritid
Summa
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Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Kommunbidraget per ansvarsområde är fördelat med utgångspunkt i fördelning av
kommunbidrag på kommunövergripande nivå. Förändring kapitalkostnader tillfaller
förvaltningsledning, gata/park och fastighet. Prisuppräkning tillfaller respektive ansvarsområde
med kommunbidrag efter budget 2021. Löner och kapitalkostnader beräknas separat. För
verksamheter som finansieras med enbart intäkter (vaktmästeri, lokalvård, måltid) räknas
intäkterna upp enligt internprismodellen och justeras därefter med eventuella
volymförändringar.

Investeringar
INVESTERING (tkr)
Förstudie Altorpskolan

Bokslut
2020

Budget Prognos Budget Plan
2021
2021
2022 2023

23

-22

-22

36 390

4 999

8 919

Ombyggnad Mörlanda skola/fsk

1 509

8 421

8 421

Ombyggnad Od

4 125

3 745

4 545

Hudene tillbyggnad av kök

1 836

0

0

65

10 000

10 000

133

1 402

2 202

44 081

28 545

34 065

Horsby förskola/skola

Ombyggnad Hagen
Förstudie Hagen demenscentra
S:a investeringar gm TN

Plan
2024

10 000

60 000

50 000

70 000 50 000

0

Gata
Mindre gatuanläggningar/GC-vägar

1 000

1 000

1 000

Asfaltering/reinvestering gata

2 000

2 000

2 000

200

200

200

Upprustning allmänna lekplatser
Lekplatsen i Stadsparken

2 500

Fastighet
Verksamhetsanpassningar

1 000

1 000

1 000

Säkerhetshöjande åtgärder

1 000

1 000

800

Reinvesteringar fastigheter

9 000

9 000

9 200

Tillgänglighetsanpassning

500

500

500

Maskiner fastighetsskötsel

200

200

200

200

600

5 000

4 000

5 000

5 000

500

500

Inköp utrustning kök
Gäsenegården attraktivare
lägenheter
Renovering simhall
Renovering Hemgården
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INVESTERING (tkr)

Bokslut
2020

Budget Prognos Budget Plan
2021
2021
2022 2023

Plan
2024

Lokalvård
Städ och tvättmaskiner

300

300

300

125

125

125

Fritid
Idrottsmateriel/redskap
Materiel simhall
Översyn komplettering av utegym
Herrljunga och Annelund

100

Utveckling av Vandringsleder

400

350

Reinvestering löparspår tätort

300

Reinvestering skateboardpark
S:a investeringar egna

100
14 223

35 020

28 720

19 425 26 325

26 275

Expl Södra Horsby etapp 2

7 500

Exploatering

1 000

1 000

1 000

8 500

1 000

1 000

97 925 77 325

27 275

S:a exploateringar
TOTALA INVESTERINGAR

4 106

14 908

12 608

62 409

78 473

75 393

Altorp Skola

Förstudie genomförd tillsammans med bildning under 2021 för att identifiera framtida behov av
renovering och ombyggnation. Budget för ombyggnad finns hos bildningsnämnden.

Ombyggnad Mörlanda skola

Etapp 1 är avslutad överlämnad till verksamheten under 2021.
Etapp 2 (Ny förskolebyggnad) är under uppförande och kommer att innehålla en ny komplett
förskoleavdelning, vilken kommer att kunna tas i bruk till höstterminen 2022.
Etapp 3 (Ombyggnation i befintliga skoldelar) är pågående och ett tätt samarbete med skolan sker
för att kunna bedriva skolverksamhet samtidigt som ombyggnad sker, planen är att detta kan
slutföras under 2022.

Om- och tillbyggnad Hagen äldreboende

Projektorganisationen upphandlades redan 2019 men arbetet startades först hösten 2020. Under
maj månad 2021 påbörjades upphandlingen av tillbyggnaden ca 4000 m² vilken planeras kunna
avslutas under september-oktober 2021 om allt går enligt plan. Förberedande arbeten på platsen
med avlopp mm. pågår nu i egen regi.
Hagens demensboende, ombyggnad befintlig byggnad beräknas upphandlas under höst-vinter
2021–2022.
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Mindre gatuanläggningar/GC-vägar

Mindre arbeten i gatumiljön som ej är egna investeringsprojekt.

Asfaltering/reinvestering gata

Reinvestering av asfaltsbeläggningar på kommunala gator och GC-vägar. Följer
underhållsplanen. För 2023 planeras underhåll av Storgatan.

Upprustning allmänna lekplatser

Utbyte av äldre lekutrustning på kommunens lekplatser.

Lekplatsen i statsparken

Upprustning och utökning av lekplatsen i Stadsparken. Ersätter samt kompletterar befintlig
lekplats.

Verksamhetsanpassningar

Investeringen avser mindre verksamhetsanpassningar utifrån verksamhetens behov eller
myndighetskrav. Initiativ till anpassningar tas av verksamheten och Tekniska genomför
önskade/uppkomna anpassningar/behov.

Säkerhetshöjande åtgärder

Investeringen avser större och mindre åtgärder på kommunens fastighetsbestånd i syfte att höja
säkerheten och åtgärda lagkrav. Kommunens satsning med kameraövervakning är en del i det
säkerhetsarbete som bedrivs.

Reinvesteringar fastigheter

Reinvesteringarna ska täcka planerade underhållsåtgärder i de, av kommunens fastigheter, som
idag förvaltas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Alla byggnader ska underhållas så länge detta kan göras på ett lönsamt och kostnadseffektivt
sätt med avseende på hur de fungerar för den verksamhet som bedrivs eller kan förväntas drivas
i framtiden

Tillgänglighetsanpassningar

Tillgänglighetanpassningar i kommunens fastigheter och i dess utemiljö

Maskiner fastighet

Investeringen avser utbyte och nyanskaffning av maskiner för fastighetsskötsel

Gäsenegården attraktivare lägenheter

Skapa attraktiva lägenheter och ytor som motsvarar de förväntningar och krav dagens
hyresgäster ställer på ett boende. Gäsenegården kan användas till både trygghetsboende,
studentboende/ungdomsboende, kontor och bibliotek samt caféverksamhet.

Simhallen renovering och upprustning
15

Ärende 6
Besiktning av simhallen har skett under 2020 och rivning och lagning utfördes 2021. För 2022
kommer nytt hopptorn och rutschkana kunna installeras i simhallen.

Renovering Hemgården

Påbörja arbetet med att kartlägga Socialförvaltningens framtida behov gällande Hemgårdens
lokalyta. Verksamheten vill centralisera delar till Hemgården och på så sätt kunna
nyttoeffektivisera de ytor som finns att förfoga över.

Städ och tvättmaskiner lokalvård

Investeringen avser inköp och utbyten av städmaskiner och tvättmaskiner enligt utbytesplan.

Idrottsmaterial/redskap

Underhåll och inköp av materiel i Idrottshallar.

Reinvestering skateboardpark

Renovering av skateramperna bakom Herrljunga Sportcenter.

Exploatering Södra Horsby etapp 2

Exploatering av bostadsområde med vägar, VA, belysning, El, markberedning. Exploateringen
påbörjades under 2021 och fortsätter under 2022.

Exploatering

Avsatt belopp för i dagsläget oplanerad exploatering.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Mikael Johnsson

Tjänsteskrivelse
2021-09-14
DNR TK 127/2018 109
Sid 1 av 2

Beslut - Regional avfallsplan 2021-2030
Sammanfattning
Kommunerna i Boråsregionen; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo,
Ulricehamn och Vårgårda samverkar kring att ta fram en gemensam avfallsplan.
Regional avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för perioden 2021-2030 har
arbetats fram under framförallt 2020 med hjälp av en projektgrupp bestående av en
projektledare och en representant från varje kommun eller kommunalt avfalls- och
energibolag. Till projektgruppens hjälp bildades fokusgrupper bemannade med
tjänstepersoner från våra åtta kommuner samt ett antal externa aktörer för att ge inspel på
målen i avfallsplanen.
I slutversionen av avfallsplanen har inkomna synpunkter inarbetats i remissversionen som
presenterades på KS sammanträde 2021-04-26.
På Boråsregionens sammanträde 2021-09-10 beslutade direktionen enligt följande
beslutsformulering ”Direktionen beslutar om rekommendation av antagande av regional
avfallsplan i Boråsregionen” Protokollsutdrag bifogas som beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-14
Mot en cirkulär och hållbar framtid, Gemensam Avfallsplan 2021–2030, Boråsregionen
Protokollsutdrag Boråsregionens Direktion 2021-09-10.
Projekt avfallsplan samt remissändringar, powerpointpresentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
• Regional avfallsplan godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för
fastställande.
Mikael Johnsson
Renhållningschef
Expedieras till:
För kännedom
till:

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00 Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520 www.herrljunga.se
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Mikael Johnsson

Tjänsteskrivelse
2021-09-14
DNR B 127/2018 109
Sid 2 av 2

Ekonomisk bedömning
De föreslagna målen i avfallsplanen kan på kort sikt medföra en kostnad för den
verksamhet som berörs av respektive mål (exempelvis ökade informationsinsatser eller
inköp av sorteringsmöbler). På längre sikt kan dock en förändrad hantering av avfall och
material medföra minskade utgifter (exempelvis minskat matsvinn samt minskade inköp av
engångsartiklar, arbetskläder och kontorsmöbler).
Miljökonsekvensbeskrivning
I samband med framtagande av planen har det genomförts en bedömning av miljöpåverkan
(bilaga 4 i avfallsplanen). Bedömningen av avfallsplanen har kommunicerats med
Länsstyrelsen som inte har något att invända.

Ärende 7

Sammanträdesprotokoll
Direktionen
Datum: 2021-09-10
Sida 6 (22)

§ 55 Gemensam avfallsplan
Diarienummer: 2020/SKF0190

Beslut
Direktionen tar informationen till dagens protokoll och rekommenderar medlemskommunerna att
anta den gemensamma avfallsplanen
Sammanfattning
Förslag till ny gemensam avfallsplan har arbetats fram i samverkan mellan Boråsregionens åtta
medlemskommuner. Förslaget skickades ut på remiss under perioden februari till maj 2021. Under
denna tid ställdes också avfallsplanen ut i respektive kommun. Svaren på remissen har analyserats
och arbetats in i det nya förslaget till avfallsplan. Förslaget är att Direktionen rekommenderar
kommunerna att anta planen.
Expedieras till
Medlemskommunerna
Borås Energi och Miljö
Ulricehamns Energi

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Mot en cirkulär och
hållbar framtid
GEMENSAM AVFALLSPLAN 2021–2030
För Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo,
Ulricehamn och Vårgårda
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Boråsregionen: 2021-xx-xx
Bollebygds kommun: xxxx-xx-xx
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Ärende 7

Avfall är inte något vi gör oss av med, avfall är
en värdefull resurs vilket möjliggör ett hållbart
kretslopp, en hållbar materialanvändning och
en hållbar produktion och konsumtion.

Avfall i nytt fokus
Till avfall räknas alla föremål, material eller ämnen som innehavaren vill göra sig av
med eller är skyldig att göra sig av med. Avfall är något som vi alla kan relatera till och
som berör oss på olika sätt. Avfall uppkommer exempelvis hemma i köket, i garaget,
i äldreomsorgen, i förskolan och skolan, på våra kontor, i matsalar, vid byggnationer,
i våra parker och på våra gator. Vi ger alla upphov till avfall och behöver därmed
alla ta ett ansvar tillsammans. De kommande åren behöver vi därför sätta avfall
i ett nytt fokus. Avfall är inte något vi gör oss av med, avfall är en värdefull resurs
vilket möjliggör ett hållbart kretslopp, en hållbar materialanvändning och en hållbar
produktion och konsumtion.
Avfallstrappan och cirkularitet
Sedan flera decennier tillbaka arbetar
avfallsbranschen enligt den så kallade
avfallstrappan. Avfallstrappan bygger på
EU:s avfallshierarki som är en del av EU:s

6

avfallsdirektiv och är även införd i miljöbalken.
Avfallstrappan är betydelsefull då den tydligt
visar hur viktigt det är att tänka till redan i ett
tidigt skede för att förebygga avfall. Den visar
prioriteringen, det vill säga att det till exempel är

Ärende 7

Mot en hållbar och cirkulär framtid

Figur 1. Avfallstrappan inklusive nedskräpning som ett sista trappsteg. Avfallstrappan anger
vad som ska prioiteras. Att minimera och förebygga uppkomsten av avfall är det viktigaste
följt av att återanvända, materialåtervinna, energiåtervinna och deponera.

viktigare att fokusera på förebyggande
av avfall än på att materialåtervinna.
Eller att det är bättre att
materialåtervinna än att elda upp
resurserna. Men hur gör vi då med det
avfall som ändå uppstår? Vi behöver
tänka mer cirkulärt och hållbart.
Uttaget av jungfruligt material måste
minska och vi måste istället bli bättre
på att nyttja det material som redan
finns i kretsloppet. Detta leder också
till att minimera det avfall som uppstår
eftersom produkter eller material kan
användas på nytt.

Förändrat synsätt
Avfall är inte bara ett miljöproblem
utan även en ekonomisk förlust. En
genomsnittlig svensk producerar 467
kilo kommunalt avfall per år. En allt
större del av detta återvinns och allt
mindre avfall deponeras. Men hur
kan vi ändra vårt sätt att producera
och konsumera så att vi ger upphov
till mindre mängd avfall? Vi som
konsumenter har makt att ställa krav
på producenterna. Det ska vara ett
försäljningsargument att designa en

Visste du att:
• Tillverkningen av en mobiltelefon genererar 86 kg
avfall (Källa: IVL 2015).
• I Sverige genererar vi 95 kilo matavfall per person och
år (Källa: Naturvårdsverket 2021).
• Det slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i
Sverige varje år (Källa: HSR 2021).
• En privatperson genererar nästan 470 kg avfall per år,
detta är mer än en fördubbling sedan 70-talet (Källa:
Avfall Sverige 2021).
• Sverige rankas som nummer 14 av 28 länder i Europa
i en undersökning av hur cirkulära våra ekonomier är,
det vill säga hur väl vi återanvänder, återvinner och
drar ner på avfallet. Vi i Sverige är bra på kommunal
återvinning, men vi har en stor mängd avfall, och
det drar ner oss i jämförelse med andra europeiska
länder (Källa: POLITICO circular economy index 2018).
• Världen är 8,6 % cirkulär. Det betyder att 8,6 % av
de råvaror så som mineraler, metaller och biomassa
som används inom världsekonomin återvinns varje år
(Källa: Circularity Gap Report 2021).
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hållbar produkt. På sikt ska det bli
så självklart att vi inte ens behöver
fundera över det. Utmaningen är att
vi inte börjar ursäkta våra nyinköp
med att produkten i ett senare skede
kan återvinnas. Det är fortfarande
avfallstrappans prioriteringar som
gäller – det viktigaste är att förebygga
att avfall uppstår. Förebyggande
av avfall behöver inte betyda att
konsumtionen ska minska, men den
behöver förändras och bli mer hållbar.
Produkter ska få vara produkter så
länge som möjligt där laga, byta, låna
och hyra är förstahandsval istället för
att göra sig av med och köpa nytt.
Vår gemensamma avfallsplan och
de sex målområden den består
av, sätter avfall i ett nytt fokus och
främjar cirkulära system. Det är din
och min gemensamma avfallsplan –
tillsammans tar vi ansvar!

Långsiktiga effekter av avfallsplanen enligt
hållbarhetens tre dimensioner:
• Miljömässiga aspekter.
- minskade utsläpp.
- minskad miljöpåverkan.
- bättre hushållning med resurser.
• Sociala aspekter.
- mindre nedskräpning bidrar till ett tryggare
samhälle.
- en region som är hållbar och som invånarna
kan vara stolta över.
- mer kunskap och ökat engagemang bland
invånarna.
• Ekonomiska aspekter.
- förändrad konsumtion som leder till besparingar.
- mindre slit och släng.
- ökad återanvändning.
- minskat matsvinn och minskat slöseri på resurser.

Figur 2. Cirkulärt system
för hållbar material- och
resursanvändning där material
och produkter återanvänds och
återvinns vilket minimerar uttaget
av nytt material samt minimerar
avfallet. Detta innefattar också en
genomtänkt design och produktion
som tillåter återanvändning och
återvinning.
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Genom att ta fram en gemensam avfallsplan
kan kommunerna dra nytta av varandras
erfarenheter och kompetens.

En gemensam avfallsplan för en
hållbar Boråsregion
Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna verka
för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljöoch klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region.
Bakgrund
Boråsregionen består av de åtta kommunerna
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga,
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda med
ungefär 226 000 invånare (år 2019). Denna
avfallsplan beskriver hur kommunerna planerar
att arbeta med strategiska avfallsfrågor fram till
2030 med ett fokus på en cirkulär och hållbar
resursanvändning.

Figur 3. Karta över Boråsregionen.

Det finns en nuvarande regional avfallsplan för
Boråsregionen som sträcker sig från 2012 fram
till 2020. Det beslutades under 2019 att en ny
gemensam regional avfallsplan skulle tas fram.
Genom att ta fram en gemensam avfallsplan
kan kommunerna dra nytta av varandras
erfarenheter och kompetens och tillsammans
ta nästa steg i den omställning som krävs för
ett cirkulärt hållbart samhälle. Avfallsplanens
mål har tagits fram med hjälp av sex olika
fokusgrupper som har fokuserat på varsitt
målområde. Fokusgrupperna bemannades
med tjänstepersoner från våra åtta kommuner
samt ett antal externa representanter.
Representationen i fokusgrupperna var bred;
bland annat deltog personer från följande
enheter i kommunerna: avfall, miljö, kost,
samhällsplanering, förskola, skola, äldreomsorg,
fastighet, kommunala bostadsbolag, gata och
park. Fokusgrupperna har belyst utmaningarna
och behoven inom respektive målområde och
har till slut landat i ett antal mål som utgör
huvuddelen av Boråsregionens avfallsplan.
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Styrning av avfallsplanen
Enligt Naturvårdsverket föreskrifter om kommunala
avfallsplaner om förebyggande och hantering av
avfall (NFS 2020:6) ska varje kommun ha en
avfallsplan. Tillsammans med avfallsföreskrifter
utgör detta kommunens renhållningsordning. En
avfallsplan är ett strategiskt styrdokument och
ett viktigt instrument för kommunen att driva på
utvecklingen mot att minska avfallsmängderna,
hushålla med resurser och minska negativ
miljöpåverkan. I avfallsplanen fastställs mål
och åtgärder för att förebygga och hantera
avfall, förebygga och begränsa nedskräpning
samt tydliggöra avfallets roll i fysisk planering.
Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för
det avfall som kommunen ansvarar för, det vill
säga både det avfall som uppkommer i hushållen
samt avfall som uppkommer i kommunens egna
verksamheter.
Tidigare har enheter inom kommunen som
arbetar med avfall och återvinning huvudsakligen
arbetat med att uppfylla mål i avfallsplanen och
detta har framförallt finansierats via avfallstaxan.
De nuvarande föreskrifterna (NFS 2020:6)
ställer dock krav på en ökad samverkan inom
och mellan kommunens olika förvaltningar och
bolag vilket anses nödvändigt för att nå mål kring
avfallsförebyggande, ökad återanvändning, ökad
återvinning, minskad nedskräpning och att få in
avfall som en naturlig del i samhällsplaneringen.
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Det innebär att de åtgärder som genomförs
för att uppfylla mål i avfallsplanen kan behöva
finansieras av skattemedel och externt
finansierade projekt.

Regleringar inom avfallsområdet
Avfallsområdet regleras både av nationell
och EU-lagstiftning. Inom EU gäller
avfallsdirektivet (2008/98/EG) som ställer krav
på medlemsstaterna att minska mängden
avfall samt främja återanvändning och
materialåtervinning. EU-kommissionen har även
tagit fram ett paket för cirkulär ekonomi som
innehåller en plan för att sluta kretsloppet och
hantera alla faser av en produkts livscykel: från
konsumtion och produktion till avfallshantering
och marknaden för returråvaror. Nationellt är det
miljöbalken (1998:808) samt avfallsförordningen
(2020:614) som styr arbetet kring avfall.

Tidsram för Boråsregionens avfallsplan
För samtliga mål i Boråsregionens avfallsplan
gäller att målen ska nås till år 2030. Däremot
skiljer sig basåret mellan målen. I de fall där det
redan idag finns ett uppföljningsmått eller en
indikator som kommunerna använder sig av är
basåret 2021. I de fall där målen och det arbete
som kommer krävas för att nå målen är relativt
nya för kommunerna, behöver ett mätbart
utgångsläge tas fram och därför är basåret för
dessa mål istället 2022.

Foto: Andreas Natt och Dag
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Målen i avfallsplanen är långsiktiga och
för att nå resultat krävs ett långsiktigt
strategiskt arbetssätt.

Implementering, genomförande
och uppföljning
För att avfallsplanens mål ska nås krävs ett strukturerat, effektivt och uthålligt
arbete. Målen är långsiktiga och för att nå resultat krävs därmed ett långsiktigt
strategiskt arbetssätt.
Genomförande av avfallsplanen
En avfallsplan är en kommunal plan för att
minska avfalletsmängd och farlighet. Därav
har kommunen det övergripande ansvaret
att planen verkställs. För att nå målen i
avfallsplanen kommer handlingsplaner eller
motsvarande arbetas fram kommunvis.
Kommunerna kommer behöva prioritera
bland målen för att fram till 2030 arbeta med
samtliga. Avfallsplanen innehåller inga tidsatta
åtgärder vilket ytterligare gör det möjligt för
kommunens olika verksamheter att välja vilka
åtgärder man arbetar med under planens
giltighetstid. Flera av målen är långsiktiga och
det krävs en ödmjukhet inför takten åtgärderna
kan genomföras i respektive kommun. Det
handlar om en balansgång i resurser och
tid, men ett fortsatt samarbete mellan
kommunerna i Boråsregionen kommer vara av
stor vikt för att realisera målen. En viktig faktor
för att få ett lyckat genomförande av planen
är en samordnande funktion som kan vara ett
stöd ut mot alla kommuner. En annan viktig
faktor är samarbete med andra aktörer utanför
kommunens egna verksamheter, exempelvis så
som privata fastighetsbolag och akademin.

Regionalt avfallsnätverk
I Boråsregionen finns ett avfallsnätverk med
representanter från alla åtta kommuner. Denna
gruppering är en viktig del i avfallsplanens
genomförande genom att de agerar som

samordnare för avfallsplanen gentemot sin
kommun. Det bör förtydligas att ansvaret för
genomförande av avfallsplanen inte ligger
på denna gruppering. Det är av stor vikt att
övriga delar av kommunen som träffas av
avfallsplanens mål och åtgärder tar ansvar och
är delaktiga i uppfyllande av planen, se bilaga 2.

Fokusgrupper
Under framtagande av Boråsregionens
avfallsplan bildades ett antal fokusgrupper
med ansvar för varsitt målområde. Detta
arbetssätt och dessa funktioner kommer
fortsatt vara värdefull kompetens under
genomförandet av avfallsplanen.

Övriga regionala nätverk
I Boråsregionen drivs ett antal nätverk som
kan agera som viktiga forum för uppfyllande
av avfallsplanens mål. Det miljöstrategiska
nätverket är av stor vikt för arbetet med målen
och åtgärderna i avfallsplanen. Ett flertal av
målen har direkt koppling till det miljöstrategiska
arbetet som bedrivs i kommunerna. Dessutom
är nätverket för samhällsbyggnadschefer,
kulturnätverket, nätverk för äldreomsorg,
funktionshinder och skola samt Business
Region Borås med näringslivschefer eller
näringslivsansvariga viktiga.
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Kostnader under planens
genomförande
En del av åtgärderna i avfallsplanen kan
genomföras inom ramen för befintlig budget
och personal. Andra åtgärder kan komma att
kräva mer personalresurser eller en drifts- eller
investeringskostnad. Flertalet av målen kan
initialt innebära en kostnad, men en besparing
och sjunkande kostnader på sikt eftersom
de bidrar till minskade avfallsmängder, färre
nyinköp, ökat återbruk, ökad materialåtervinning
och minskad nedskräpning. Finansiering av
åtgärderna kan ske via avfallstaxan eller via
skattemedel. Externt finansierade projekt kan
också bidra till att nå målen i Boråsregionens
avfallsplan. Det sistnämnda är en viktig faktor för
de mål i avfallsplanen som med fördel samordnas
regionvis. Det finns flera exempel på detta,
exempelvis mål 3.1 avseende ett ökat återbruk
av möbler och textil i kommunens verksamheter
samt mål 3.2 avseende ökat återbruk och
återvinning av bygg- och rivningsmaterial.
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Uppföljning av avfallsplanen
Ansvar för uppföljning av målen har de
som är utpekade som ansvariga för målen
i bilaga 2. Varje ansvarig följer upp arbetet
med målen och rapporterar resultatet till sin
kommunrepresentant i avfallsnätverket en gång
om året. Representanten i avfallsnätverket har
ansvar över att resultatet sammanställs för sin
kommun. Avfallsnätverket träffas årligen för att
sammanställa uppföljningen på en delregional
nivå. Indikatorer för varje mål finns i planen och
vissa indikatorer bjuder in till valmöjligheter,
exempelvis indikatorn för engångsartiklar.
Vilka engångsartiklar som mäts bestämmer
kommunerna själva och det är då viktigt att det
redovisas vad som har mätts och hur.

Ärende 7

Mot en hållbar och cirkulär framtid

Målen är gemensamma för Boråsregionens
kommuner och tillsammans når vi målen och
utvärderar planen.

Målstruktur och läsanvisningar
Avfallsplanens målområden och mål berör flera olika delar av kommunens
verksamheter, vårt näringsliv samt våra kommuninvånare. Nedan ges en översikt över
målstrukturen samt läsanvisningar som pekar på vilka områden som berör just dig
och din organisation lite extra.
Målstruktur
Målområdena beskriver avgränsningen för
målen som innefattas i området. Boråsregionens
avfallsplan omfattas av sex målområden.
Målen är gemensamma för Boråsregionens
kommuner och tillsammans når vi målen och
utvärderar planen. En del av målen är siffersatta
medan andra mål anger öka eller minska. Detta
beror på att för vissa mål har kommunerna
kommit en bit på vägen i arbetet, nuläget är känt
eller det finns ett tydligt globalt eller nationellt
mål som pekar på en siffra och därmed har ett
siffersatt mål formulerats. För de mål där det

krävs ett större arbete initialt för att komma
igång eller där ett mätbart nuläge behöver tas
fram har öka eller minska angivits istället för en
siffra. För en del av målen har våra kommuner
kommit olika långt i arbetet och konsensus kring
ett siffersatt mål har nåtts alternativt så anges öka
eller minska. Viktigt att betona är att vissa utav
basåren kan skilja sig från andra år då exempelvis
stora inköp sker under vissa perioder. Skulle ett
basår visa sig vara ett år då stora inköp gjorts kan
kommunerna slå ihop två år för att ta fram en mer
representativ siffra. Totalt har 16 mål formulerats i
Boråsregionens avfallsplan.

Figur 4. Avfallsplanens målstruktur innefattar sex olika målområden, totalt 16 mål samt en
åtgärdsbank med aktiviteter för att uppnå målen.
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Åtgärder presenteras i form av en åtgärdsbank
där kommunerna kan genomföra de åtgärder
som är lämpliga i respektive kommun.
Åtgärderna är det konkreta arbete som
kommunerna och de kommunala bolagen
kommer arbeta med för att uppfylla målen. En
del av åtgärderna kan genomföras i samarbete
kommunerna emellan medan en del åtgärder
med fördel genomförs kommunvis.

Läsanvisningar
Avfallsplanens mål träffar många olika delar av
kommunens verksamhet samt också vårt näringsliv
och våra kommuninvånare. Alla mål är viktiga men
Tabell 1 ger en vägledning kring vilka mål som är
extra viktiga för just dig och din organisation.

Indikatorer är framtagna för respektive mål för att
kunna följa upp och utvärdera arbetet med målen.

Tabell 1. Exempel på olika aktörer inom och utanför kommunen som berörs och träffas av målen.
Aktör

Målområde

Mål
1.1
2.2
3.3

Avfall och miljö (strategiskt arbete)

Byggnation och rivning

3.1
1.1

Fastighet

Gata, park, vatten och avlopp

3.3

3.4

1.2

3.1

3.3

4.1

4.4

3.1

3.3

3.4

1.1

Kommunikation

3.1

3.2

3.3
4.4
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1.1

Kommuninvånare

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.3

1.2

Kost

3.3

2.1

2.3

Kultur, fritid och folkhälsa

3.1

3.2

Näringsliv

2.1

2.2

4.4

1.3

3.3

Samhällsplanering
1.2

Skola, vård och omsorg

Tillsyn

1.3
2.3

3.1

3.3

3.4

2.3
3.4

Upphandling
4.1

4.2

4.3
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Målområde 1:
Hushåll med maten
Beräkningar tyder på att så mycket som var femte kasse med livsmedel vi köper
slängs! Detta bland annat för att vi köper för mycket, inte tar tillvara på rester,
inte förvarar maten rätt och stirrar oss blinda på datummärkningen. Matsvinnet
beräknas stå för 8 % av världens växthusgasutsläpp och det är hushållen som
står för 70 % av matsvinnet.
Matsvinn är onödigt matavfall som hade
kunnat ätas om det hanterats annorlunda.
För varje minskad mängd matsvinn så
har energianvändning, råvaruförbrukning
och utsläpp vid produktion, transport och
hantering av livsmedel minskat. Även om det
är hushållen som står för den största delen
av matsvinnet så är även kommunens egna
verksamheter en viktig del i detta arbete.
Matsvinn inom kommunens verksamheter
uppkommer både i köket vid lagring och
tillagning, vid servering samt ute i matsalen.

16

Förutom att jobba med rutiner rörande
själva köket så har även andra saker, som
schemaläggning av lunchtider inom skola
eller portionsstorlekar inom äldreomsorgen,
stor betydelse för mängden matsvinn.
Matavfall däremot, det vill säga oätliga delar
av mat såsom skal och kärnor, ska vi samla
in separat och nyttiggöra som en resurs
till växtnäring och energiproduktion, till
exempel biogas.

Ärende 7
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Mål 1.1. Matsvinnet ska minska till 35 g/portion i kommunens verksamheter.
INDIKATOR

ÅTGÄRDSBANK

• Matsvinn g/portion.

• Skapa rutiner för att mäta matsvinn kontinuerligt.
• Optimera schemaläggning av luncher.
• Genom riktade kommunikationsinsatser skapa medvetenhet
kring matsvinnet.
• Meny som är förankrad i vad gästerna äter.

1

Nuläge: Matsvinnet i våra kommuner
varierar mellan 20–70 g/portion det vill
säga spannet är mycket stort beroende på
verksamhet. Nationell mätning från 2019
visar att förskolor och skolor ligger i snitt på
60–70 g/portion för det totala svinnet men
även här är spannet stort.

Mål 1.2. Matsvinnet ska minska med 50 % per invånare jämfört med år 2021.
INDIKATOR

ÅTGÄRDSBANK

• Andel matsvinn i avfallspåsen.
Genomförs via plockanalyser.

• Genom riktade kommunikationsinsatser skapa medvetenhet
kring matsvinnsproblematiken och beteendeförändringar.
• Samverka med externa aktörer såsom bostadsbolag,
bostadsrättsföreningar, restauranger, studieförbund och
andra ideella föreningar.

Mål 1.3. Minst 60 % av uppkommet matavfall ska gå till näringsåtervinning och
biogasproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål.
INDIKATOR

ÅTGÄRDSBANK

• Kg insamlat matavfall/potentialen för
matavfallsmängd2.

• Kommunikation och kampanjer för insamling av matavfall
gärna i samverkan mellan kommunerna i Boråsregionen,
både mot hushållen men även kommunens egna
verksamheter: förskola, skola, äldreomsorg.
• Verka för en beteendeförändring för att få rätt utsortering
och rätt handhavande med utrustning.
• Sträva mot att minska matavfall i rejektet.
• Se över val av insamlingspåse för matavfallsfraktionen.

Nuläge: 2019 ligger siffran på 32 %
(indikator i Avfall Web).

1 Enligt livsmedelsverkets modell livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/matsvinn-istorkok/matsvinnmatning-i-storkok?AspxAutoDetectCookieSupport=1.
2 Beräknas genom att dividera antal kg matavfall som sorteras ut och behandlas biologiskt genom rötning med totalt antal kg
uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker. Rejekt är borträknat.
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Målområde 2:
Konsumera hållbart
För att förebygga avfall måste en förändring ske långt innan avfallet är i närheten
av att uppstå. Det handlar främst om ett förändrat konsumtionsmönster. Om vi
hela tiden fortsätter att köpa nytt kommer avfallsmängderna att öka även om det
går att materialåtervinna en hel del.
En hållbar konsumtion innefattar de val som
görs när det finns behov av att införskaffa
sig en produkt. Det handlar inte bara om
att införskaffandet av en produkt gör att en
annan eventuellt måste avyttras, utan även
att själva produktionen av varje produkt i
sig leder till att nytt avfall uppstår, så kallat
osynligt avfall. För att inte äventyra kommande
generationers behov måste vi se över vårt
konsumtionsmönster. Allra störst effekt har
undvikande av nyinköp. Om nyinköp ändå
måste göras ska man sträva efter att köpa
något återbrukat eller något där materialet
kommer från ett cirkulärt flöde. Livslängd och
hållbarhet på det som ska köpas in måste vara
en tungt vägande faktor.
I kommunens verksamheter finns till exempel
stor potential att se över behovet och minska
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konsumtionen av engångsartiklar. I de fall där
det är möjligt kan engångsartiklar ersättas
med flergångsartiklar.
Arbetskläder behövs i många av kommunens
verksamheter. Genom att i första hand laga
och reparera arbetskläder som fortfarande
är i funktionsdugligt skick kan plaggets
livslängd öka.
Både textil och elektronik är utpekat i den
nationella avfallsplanen som avfallsströmmar
viktiga att minimera. Gentemot våra
invånare kan vi verka för ett förändrat
konsumtionsmönster och samverka med
lokala aktörer och näringslivet för att
stimulera nya affärsmodeller där hyra, byta,
låna och uppdatera produkter är i fokus.
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Mål 2.1. Konsumtionen av engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska
jämfört med år 2022.
INDIKATOR

ÅTGÄRDSBANK

• Antal inköpta engångsartiklar1 per år i
kommunens verksamheter.

• Anta rutiner för att säkerställa att engångsartiklar förebyggs i
de egna verksamheterna.
• Minimera engångsartiklar i kommunens serveringar.
• Upprätta en plan för att äldreboenden, förskolor och skolor
ska genomgå avfallsförebyggande projekt.
• Certifiera eller klimatkompensera evenemang i kommunal regi.
• Arbeta med gemensam metod för avfallsförebyggande vid
inköp och upphandling i regionen.

Mål 2.2. Livslängden på arbetskläder i kommunens verksamheter ska öka jämfört
med år 2022.
INDIKATORER

ÅTGÄRDSBANK

• Rutiner för att ställa rätt krav vid
upphandling finns.
• Möjlighet till lagning av arbetskläder
finns.
• Mängd inköpta arbetskläder (per
förvaltning/enhet) kopplat till antal
anställda.

•
•
•
•

Standardisera sortiment.
Laga och reparera kläder.
Ställa rätt krav på kvalitet vid upphandling.
Verka för beteendeförändring och statushöjning när det
kommer till återanvändning och lagning av funktionsdugliga
arbetskläder.
• Undersöka möjligheten att hyra arbetskläder.

Mål 2.3. Invånarnas förståelse om kopplingen mellan konsumtionsbeteende,
avfallsmängder och miljöpåverkan ska öka jämfört med år 2023.
INDIKATORER

ÅTGÄRDSBANK

• Enkät som efterfrågar konsumtion av
nyproducerade kläder, nyproducerad
elektronik 2, engångsartiklar3 samt
second hand och kunskap om och
möjlighet till att byta/laga/låna/
uppdatera produkter.
• Mängd insamlat elavfall kg/invånare
via El-kretsen från kommunernas
återvinningscentraler.
• Insamlad mängd textil till
återanvändning på kommunernas
återvinningscentraler samt mängd textil
i restavfallet via plockanalys.

• Riktade kommunikationsinsatser avseende kläder, elektronik,
engångsartiklar för att skapa medvetenhet kring dess
påverkan på jordens resurser.
• Samarbeta med organisationer som verkar för ett förändrat
konsumtionsmönster.
• Stimulera lokala aktörer som främjar förebyggande genom
att laga, hyra, dela och uppdatera produkter.
• Möjliggöra textilinsamling på ÅVC.

1 Produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle för att sedan kasseras, exempelvis engångshandskar, förkläden,
pappershanddukar och engångsmuggar.
2 Exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer och tv-apparater.
3 Produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle för att sedan kasseras, exempelvis engångsmuggar, -bestick, -tallrikar
och påsar.
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Målområde 3:
Använd de resurser vi har
Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln, vid tillverkning,
användning, underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i
alla led. Pressen är stor på våra gemensamma resurser då världens befolkning
och konsumtion ständigt ökar. Därför behöver vi bli bättre på att använda de
resurser vi redan har.
Det krävs tålig kvalitet, återvinningsbara
material och produkter som kan underhållas och repareras och som inte är
trendkänsliga – en hållbar design, utförliga
innehållsbeskrivningar, smarta förpackningar
samt att reservdelar finns tillgängligt. Vi
behöver ändra vårt beteende. För det krävs
ökad kunskap och möjligheter i samhället
att återbruka. Förändring krävs även i till
exempel planerings- och inköpsprocesser.
Vi behöver bli bättre på att vårda och laga
istället för ett slit och släng beteende.
Genom att uppdatera och återanvända
möbler och inventarier i kommunala
verksamheter, som i annat fall samlas i
förråd eller kasseras, uppnår man både
en ekonomisk besparing och en minskad
miljöpåverkan. Bygg- och rivnings-
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verksamheter ger upphov till stora mängder
avfall som kan minskas genom en ökad
återanvändning och återvinning. Viktigt att
poängtera är att återanvändning inte får
förbise bestämmelser som förhindrar att
föroreningar och invasiva arter sprids.
Det måste finnas tillgängliga lösningar och
system för våra invånare för att det ska
vara en låg tröskel och en självklarhet att
återbruka. Framför oss ser vi verkstäder
och marknader för återbruk och
delningsekonomier, kreativa lösningar där
gammalt möter nytt, tekniska innovationer
där nya produkter enbart tillverkas av
återanvänt och återvunnet material.
Nollavfallsidén för ett hushåll finns inom
räckhåll där etik och hållbarhet genomsyrar
alla delar i vårt samhälle.

Ärende 7

Mot en hållbar och cirkulär framtid

Mål 3.1. Andel möbel- och textilinköp i kommunens verksamheter som är återbrukat
ska öka jämfört med år 2022.
INDIKATORER

ÅTGÄRDSBANK

• System finns i kommunen för återbruk
av möbler och textil.
• Andel möbel- och textilinköp per år som
är återbrukat.

• Alla kommuner ska ha fungerande rutiner, metoder och
arbetssätt kring återbruk av möbler och textil.
• Arbeta strategiskt med upphandling och inköp där återbruk
är ett viktigt kriterium. Inköp och beställande enhet ställer
krav på demonterbarhet och tillgång till reservdelar i avtal.
• Utbildning och kompetenshöjning av berörd personal.
Arbeta med att förändra synsätt och beteende kring
återbrukade produkter.
• Utreda hur ett byte av möbler inom och mellan kommunerna
i Boråsregionen kan se ut.

Mål 3.2. Återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsmaterial inklusive
massor från kommunala bygg-, mark- och anläggningsprojekt ska öka jämfört med
år 2022.
INDIKATORER

ÅTGÄRDSBANK

• Avfallsfrågor inklusive återanvändning
och återvinning finns med i checklistor
vid ny- och ombyggnationer.
• Det finns faktiska krav i
entreprenadupphandling samt i
konkreta projekt.

• Skapa rutiner och checklistor för att säkerställa att
återvinning och återanvändning ingår i alla ny- och
ombyggnationer samt rivningar i kommunala byggprojekt.
• Öka samverkan mellan kommunens enheter och genomföra
utbildningar för att säkerställa att man redan vid byggnation
tar återanvändning och återvinning i beaktande.
• Ställa krav i upphandlingsskedet på återvunnet material eller
återbrukade produkter om möjligt.
• Kartlägga flöden av massor inom regionen.
• Undersöka möjlighet för regionalt samarbete för att
samordna arbetet kring hantering av massor.

Mål 3.3. Livslängden på elektronik i kommunens verksamheter ska öka jämfört med
år 2022.
INDIKATOR

ÅTGÄRDSBANK

• Mätning av livslängd på datorer,
mobiltelefoner och surfplattor.

•
•
•
•
•

Vid upphandling av elektronik ska krav ställas på ökad livslängd.
Förändra i leasingavtal genom förlängning.
Ställa krav på reparerbarhet.
Uttjänt elektronik samlas in och återbrukas.
Undersöka möjligheten att införa system där IT-utrustning
inom kommunen kan spåras.

Mål 3.4. Invånarna ska ha möjlighet till enkel och tillgänglig återanvändning av produkter.
INDIKATORER

ÅTGÄRDSBANK

• Enkät till invånare som mäter beteende
och kunskap kring återanvändning.
• Möjlighet till återanvändning finns på
återvinningscentral.
• Mängd grovavfall per invånare som går
till återanvändning (indikator från Avfall
Web 2021–nutid).

• På alla ÅVC:er ska det finnas möjligheter för invånare och
företag att lämna produkter för återanvändning.
• Stimulera lokala aktörer som möjliggör för medborgarna att
återanvända produkter samt låna, hyra, dela och uppdatera
produkter istället för att köpa nya.
• Informationsinsatser riktat mot förskola, skola och invånare.
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Målområde 4:
Sortera mera
Materialåtervinning ska vara en naturlig del av invånarnas vardag och
kommunernas verksamheter. Med återvinning säkerställs ett cirkulärt
materialflöde för avfall som inte kunnat förebyggas eller återbrukats,
samtidigt som skadliga ämnen lyfts ur cirkeln. Centralt i återvinning, det
cirkulära materialflödet, är att det sker genom effektiva insamlings- och
återvinningsmetoder.
Genom att återvinna produkter och göra
nya råvaror av dem så ersätts jungfruliga
råvaror. Det innebär minskade utsläpp av
fossil koldioxid och minskar även behovet
av gruvor eller andra anläggningar för att
utvinna råvaror vilka ofta i sig har en negativ
miljöpåverkan på sin omgivning.
Idag förbränns nästan 65 % av det uppkomna
kommunala avfallet i Boråsregionen. Kraven
i EU:s avfallsdirektiv är att 60 % av det
kommunala avfallet ska materialåtervinnas
2030. Det innebär att vi nästan behöver
fördubbla materialåtervinning och
återbruk under de kommande tio åren. Det
kommer ställa krav på ökad tillgänglighet,
att det ska vara lätt att göra rätt, att
det är lättare att sortera än att lämna
avfallet som restavfall. Det kommer även
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kräva att återvinningstekniker utvecklas
vidare men vi måste även ställa krav på
produkters utformning innan de kommer
ut i handeln. När avfallet når kommunerna
som avfallshanterare är det oftast redan
försent för att påverka produkternas
återvinningsbarhet. En produkt som är
gjord av många olika material är svår att
materialåtervinna med dagens teknik till en
rimlig kostnad. Möjligheten kommunerna
har är att som inköpare ställa krav på
att produkten ska ha en viss livslängd,
reparerbarhet och även gå att återvinna när
produkten tjänat ut.
Vi kommer framöver att se tjänster som är
alltmer digitala. Ruttoptimering, och smarta
behållare kommer göra att miljöpåverkan från
insamlingen och transporterna blir allt mindre.

Ärende 7
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Mål 4.1. Alla kommunala verksamheter ska ha möjlighet att enkelt och nära sortera
ut sitt avfall.
INDIKATOR

ÅTGÄRDSBANK

• Möjlighet till utsortering finns i
kommunens verksamheter.

• Klarlägga ansvar och kostnader.
• Införskaffa sorteringslösningar för full utsortering i
gemensamma utrymmen.
• Utbildning av personal.

Mål 4.2. Andelen felsorterat i restavfallet ska minska med 50 % jämfört med år 2021.
INDIKATOR

ÅTGÄRDSBANK

• Plockanalyser.

• Kommunikationsinsatser med fokus på farligt avfall,
förpackningar, textil och matavfall.
• Bättre sorteringsmöjligheter med mer tillgänglig sortering,
det vill säga bostadsnära eller annan typ av insamling av
förpackningar i samarbete med producentansvariga.
• Bevaka och samarbeta kring kommande producentansvar
för textil.

Nuläge: 38 % är rätt sorterat, i övrigt
består restavfallet av matavfall 30 %,
förpackningar 26 %, textil 4,3 % och farligt
avfall <1 % (genomsnitt för Boråsregionen,
siffror från senaste plockanalysen 2017).

Mål 4.3. Mängd avfall från ÅVC som behandlas med förbränning och deponering ska
minska jämfört med år 2021.
INDIKATOR

ÅTGÄRDSBANK

• Mängd avfall som går till förbränning
respektive deponering i kg/invånare.

• Kommunikationsinsatser gentemot hushållen och
uppmuntring av sortering vid källan där avfall uppstår.
• Bättre sorteringsmöjligheter med fler fraktioner och
optimerad layout på ÅVC.
• Utbildning av personal på ÅVC.
• Undersök möjlighet till inpasseringssystem på ÅVC för ökad
tillgänglighet i regionen.

Nuläge: År 2019 behandlades 68 160
ton avfall från återvinningscentralerna
i Boråsregionen med förbränning eller
deponering där merparten behandlades
med förbränning.

Mål 4.4. Andel hållbara och effektiva avfallstransporter i kommunens regi ska öka
jämfört med år 2021.
INDIKATOR

ÅTGÄRDSBANK

• Indikatorer i Avfall Web (I52, I27-29, I4041, I48-50, Å14-15).

• Utreda förutsättningar för fossilfria alternativ vid
upphandling.
• Krav på ruttoptimering vid upphandling.
• Satsning på smarta och effektiva lösningar med minskade
onödiga tömningar.
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Målområde 5:
Fimpa skräpet
Nedskräpning innebär att föremål slängs eller lämnas på platser, såväl offentliga
platser i centralorter som dumpningar i skog och mark. Nedskräpning skadar
miljön, djur och människor, det kostar samhället mycket pengar helt i onödan och
skapar otrygghet. De negativa effekterna av nedskräpning påverkar alltså alla
aspekter av hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk.
Att arbeta förebyggande med nedskräpning
är viktigt och kräver ett engagemang från
alla som bor och verkar i regionen. En
tydlig ansvarsfördelning och budget för
städning är en förutsättning för att minska
nedskräpning så att våra bebyggda områden
och naturområden är attraktiva miljöer
utan skräp. Fokusområdet Fimpa skräpet
har också tydliga kopplingar till våra andra
fokusområden. Genom att minska vår
förbrukning av engångsartiklar, återanvända
allt som går att återanvända och återvinna
resten kan vi också minska nedskräpningen.
Det finns en skillnad mellan människors
attityd – det är fel att skräpa ner, och faktiskt
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beteende – vi skräpar ner ändå. Detta beror
på sociala normer, bekvämlighet och otydligt
ansvar. För att minska nedskräpning är
det därför viktigt att arbeta med lösningar
som fokuserar på att stärka sociala normer,
tydliggöra möjligheterna att göra sig av
med skräp och betona det personliga
ansvaret. Detta kan åstadkommas genom
exempelvis information, engagera röster och
kanaler riktade mot specifika målgrupper,
rätt papperskorg på rätt plats, fler
återvinningsmöjligheter på offentliga platser
så som torg, parker och badplatser, extra
åtgärder vid kultur- och sportevenemang
samt samverkan kommuner emellan.

Ärende 7
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Mål 5.1. Nedskräpning ska minska med 50 % jämfört med år 2022.
INDIKATOR

ÅTGÄRDSBANK

• Skräpmätning (enligt Håll Sverige Rents
metod eller annan likvärdig metod).

• Tydliggöra ansvarsfördelning och budget för
nedskräpningsfrågan.
• Säkerställa rutiner vid nedskräpning både inrapportering av
nedskräpning och städning.
• Involvera förskolor, skolor och föreningar i skräpplockardagar.
• Arbeta med förebyggande insatser inklusive kommunikation.
• Ökad samverkan mellan förvaltningar och bolag inom
kommunen och mellan kommunerna i regionen.
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Målområde 6:
Planera in plats för avfallet
Samhällsplaneringen ska tillgodose en markanvändning som stödjer en
långsiktigt hållbar avfallshantering. Detta avser alltifrån större anläggningar
för exempelvis materialåtervinning till mindre kvartersnära utrymmen för
återvinning, återbruk och delning.
I kommunernas översiktsplaner ska
behovet av mark för infrastruktur kopplat
till avfallsfrågor på lång sikt beaktas. Det
behöver därför finnas en långsiktig planering
om större avfallsanläggningar behövs på
grund av ökad kapacitet eller nya krav inom
avfallsområdet.
Materialanvändningen kommer vara
mer cirkulär framöver och vi får ändrade
materialströmmar. Därför behöver vi i
samhällsplaneringen reservera plats för
avfallets infrastruktur från bostad till
mottagningsanläggning.
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Det behöver finnas plats för återbruk av
material och prylar, dels små utrymmen
nära invånarna och dels större anläggningar
på strategiska platser. Hushållen kommer
även sortera i flera fraktioner nära hemmet
och utrymmet för detta behöver öka.
Bostadsnära insamling av flera fraktioner
är en utmaning när avfallet ska hämtas, och
det är därför viktigt att frågor om avfallets
infrastruktur ingår i planarbetet från
detaljplan till bygglov.

Ärende 7
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Mål 6.1. Små och stora anordningar1 för återbruk, återvinnings- och avfallshantering
ska lokaliseras i strategiska lägen så de är enkla att använda både ur brukar- och
insamlingssynpunkt.
INDIKATORER

ÅTGÄRDSBANK

• Avfallsfrågor finns med i de checklistor
och rutiner som plan och bygg arbetar
efter.
• Översiktsplaner stödjer en långsiktig
hållbar avfallshantering.
• Kommunen har pekat ut strategiska
lägen för anläggningar för att
hantera återvinningsbara och
återanvändningsbara resurser.
• En aktiv samverkan bedrivs mellan de
som arbetar med avfallsfrågor och de
som arbetar med de olika delarna i
samhällsbyggnadsprocessen.

• Vid översikts- och detaljplanering beakta behovet av mark för
infrastruktur kopplat till avfallsfrågor på lång sikt.
• Införa rutiner för planering av gemensamma återvinningsoch avfallslösningar i bostadsområden.
• Ta fram handledningar och införa rutiner för att säkerställa
att avfallsfrågor beaktas i detaljplane- och bygglovsskedet
både ur avfallsinsamlingssynpunkt och arbetsmiljösynpunkt
och för att skapa utrymme för cirkulära flöden, exempelvis
återanvändning.
• Öka samverkan mellan berörda förvaltningar och bolag/
organisationer genom hela planeringsprocessen.

1 Detta avser alltifrån större anläggningar för materialåtervinning till mindre utrymmen för återvinning, återbruk och delning.
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Samverkan är en av grundpelarna för att nå målen
i avfallsplanen. Flera olika delar av kommunens
verksamheter och bolag behöver tillsammans arbeta
för att åstadkomma de ambitiösa målsättningarna.

Styrmedel och verktyg för att
nå målen
För att nå målen i avfallsplanen krävs olika typer av styrmedel och verktyg. Det kan
vara ekonomiska styrmedel som avfallstaxan eller styrmedel av mer administrativ
karaktär som upphandling, tillsyn och information. Även andra typer av verktyg för
att åstadkomma en förändring är viktiga, teknikutveckling och digitalisering är två
exempel. Av stor betydelse är också delaktighet, engagemang och samverkan mellan
och inom olika delar av kommunens verksamheter.
Information, kommunikation,
kunskap och rådgivning
För att nå merparten av avfallsplanens
mål krävs kommunikativa insatser för att
påverka invånare eller verksamhetsutövare
att förebygga avfall och hantera avfall på ett
miljöriktigt sätt. Kommunikationsinsatser kan
hjälpa invånare, tjänstepersoner och politiker
att arbeta för en hållbar utveckling. Det kan
handla om enkla råd till invånarna för att
minska sitt avfall eller att utbilda personal
inom kommunens egna verksamheter i
hur avfall kan förebyggas och produkter
återanvändas. Kunskap finns både inom den
egna organisationen och utanför och det är
lätt att inhämta kunskap tack vare vårt allt mer
digitala samhälle.
Ett sätt att underlätta för kommuninvånarna
och verksamhetsutövarna att göra rätt är
att använda sig av samma begrepp och
symboler i regionen. Till exempel så kan den
nyligen framtagna Nordiska standarden för
symboler för avfallsfraktioner användas på
återvinningscentraler, i miljörum, på avfallskärl
samt vid olika event i regionen.
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Nudging
Nudging innebär en ”knuff i rätt riktning” och är
ett sätt att åstadkomma beteendeförändring.
Nudging handlar om att få människor att bete
sig på ett önskat sätt genom att förändra deras
valsituation, det vill säga det blir enklare att göra
vissa val. Till exempel kan det handla om att
använda mindre tallrikar för att minska matsvinn
eller måla fotspår på en trottoar som visar vägen
till en papperskorg för att minska nedskräpning.

Samverkan
Samverkan är en av grundpelarna för att nå
målen i avfallsplanen. Flera olika delar av
kommunens verksamheter och bolag behöver
ha en öppenhet sinsemellan och sträva mot
samma mål. Detta förutsätter en förståelse för
målen och en vilja och möjlighet att samverka
inom och mellan kommunerna. För att lyckas
behöver kunskap delas mellan olika delar av
kommunen. Nyckeln till att nå målen är arbete
över gränserna och samverkan.
För att nå avfallsplanens målsättningar
som helhet är det också av vikt med en
samordnande funktion som agerar som en
spindel i nätet för att samverkan mellan
kommunerna ska fungera friktionsfritt.
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Avfallstaxa/Renhållningstaxa

Tillsyn

I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen
avgiftsfinansierad. Det är bara avfall som ingår
i det kommunala ansvaret enligt 15 kap 20 §
miljöbalken som ska finansieras via avfallstaxor
(framgår av miljöbalken 27 kap 4 §).

De kommunala tillsynsmyndigheterna (miljöoch hälsoskyddskontor) utövar tillsyn över
verksamheter och företag. Miljötillsyn kan ge
råd, men även förelägga verksamhetsutövare att
förbättra sin avfallshantering om det finns skäl
för det. Under framtagandet av avfallsplanen
har det uppkommit önskemål om att samverka
och utbyta erfarenheter mellan kommunernas
miljötillsynsavdelningar som ett led i att nå de
mål som fastställs i avfallsplanen.

Däremot ger en nyligen antagen lagändring
möjlighet för kommunerna att använda
avfallstaxan för åtgärder som vidtas för att
förebygga avfall och som kan användas i arbetet
med att uppnå en del av målen i avfallsplanen.
Detta inkluderar dock inte förebyggande insatser
gällande kommunens egna verksamhetsavfall.

Avfallsföreskrifter
Avfallsföreskrifterna innehåller lokala
bestämmelser för hanteringen av avfall under
kommunalt ansvar. I föreskrifterna beskrivs bland
annat vilka skyldigheter fastighetsinnehavare har
för det avfall de genererar samt hur avfall ska
sorteras och lämnas.

Upphandling
Upphandling är ett kraftfullt verktyg där
kommunerna har stor möjlighet att påverka.
Genom att anta rutiner för avfallsförebyggande
arbete i samband med upphandling och
ställa miljökrav kan kommunerna bidra till
avfallsminimering och en hållbar utveckling.

Foto: Andreas Natt och Dag

Teknikutveckling och digitala
hjälpmedel
Digitalisering och ny teknik kommer få en stor
betydelse för avfallshanteringen framöver.
Möjlighet att utforma, optimera och utvärdera
verksamheter och agerande på nya sätt
baserat på tillgång till relevant data och nya
mjukvaror kommer förändra många branscher,
inkluderat avfallsbranschen. Flertalet av målen
i avfallsplanen kommer uppfyllas delvis med
hjälp av nya digitala och tekniska lösningar där
appar, on-demand tjänster och sensorer på
avfallsbehållare är några exempel.
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Ordlista
Agenda 2030
17 globala mål för hållbar utveckling syftar till
att utrota fattigdom och hunger, förverkliga
de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för
planeten och dess naturresurser. Globala målen
är integrerade och odelbara och balanserar de
tre dimensionerna av hållbar utveckling: den
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Bostadsnära insamling/
Fastighetsnära insamling
Insamling av avfall i direkt anslutning till
bostadsfastigheten.

Avfall

Cirkulär ekonomi

Alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra
sig av med eller är skyldig att göra sig av med.

I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i
samhällets kretslopp istället för att bli avfall.
Genom att återanvända och återvinna produkter,
material och resurser kan vi behålla deras
ekonomiska värde. Samtidigt kan vi minska
uttaget av ny råvara och uppkomsten av avfall
och restprodukter. För att lyckas med det måste
vi ha en smartare produktion och produktdesign
och mer hållbara konsumtionsmönster. Vi måste
gå från en linjär till en cirkulär ekonomi.

Avfallsföreskrifter
Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Föreskrifterna fastställer bland
annat vilka skyldigheter kommunen och
fastighetsinnehavare/verksamhetsutövare har
samt när, var och hur avfall ska hämtas.

Avfallstaxa
Renhållningstaxa eller återvinningstaxa kan
används synonymt. Avgift som kommunen tar
ut för att finansiera de tjänster som ingår i det
kommunala avfallsansvaret.

Avfallstrappan/avfallshierarkin
Anger en hierarki för i vilken ordning olika metoder
för att behandla avfall bör användas. Den grundar
sig på EU-direktiv och principen är också införd i
svensk lagstiftning. Det högst prioriterade steget
är förebyggande av avfall följt av återanvändning,
materialåtervinning, energiåtervinning och
deponering. Ibland läggs nedskräpning till som det
allra nedersta steget i trappan.

Avfall web
Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem för
hantering av avfallsstatistik.

Biogas och biogödsel
Biogas- och biogödselproduktion hänger
ihop. I en biogasanläggning produceras
dessa två produkter samtidigt genom att till
exempel gödsel, matavfall, restprodukter från
livsmedelsindustrin bryts ner under anaeroba
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(syrefria) förhållanden. Biogasen, som i huvudsak
består av metan och koldioxid, kan användas
till att tillverka el- och/eller värme eller som
drivmedel. Biogödseln kan med fördel användas
som ett näringsrikt gödselmedel.

Deponi
Upplagsplats för avfall på eller i jorden.
Deponering är att bortskaffa avfall genom
slutförvaring. Lagring av avfall får aldrig
ske längre än tre år innan det räknas som
deponering.

Energiåtervinning
Tillvaratagande av el/värme som alstras i en
anläggning för avfallsförbränning eller av
gas från organiska ämnen, till exempel i en
rötningsanläggning eller på en deponi.

Farligt avfall
Ett ämne eller ett föremål som är avfall
och som är markerat med en * i bilaga 3 till
avfallsförordningen. Det gäller exempelvis
ämnen som kan vara hälsoskadliga, smittförande,
miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva.

Förberedelse för återanvändning
En avfallshantering som genom kontroll,
rengöring eller reparation gör att produkter eller
komponenter som blivit avfall kan återanvändas.

Ärende 7
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Förebyggande av avfall
Åtgärder som vidtas för att förebygga att det
över huvud taget uppkommer avfall exempelvis
genom minskad konsumtion eller delat ägande.

Förpackningar
Förpackning eller emballage är en produkt
tillverkad för att skydda, hantera, leverera
och presentera en vara. Som privatperson
ska du lämna dina förpackningar på en
återvinningsstation eller annan typ av
förpackningsinsamling nära bostaden.

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. Exempelvis
trasiga möbler eller metallskrot såsom stekpannor.

Hushållsavfall
Från och med den 1 augusti 2020 ersattes
begreppet hushållsavfall med termen kommunalt
avfall. Se kommunalt avfall.

Hållbar utveckling
Tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.

Kommunalt avfall (och ansvar)
I begreppet kommunalt avfall innefattas avfall
från hushåll och sådant avfall från andra källor
som till sin art och sammansättning liknar avfall
från hushåll. Alltså är det bara det som liknar
avfallet från hushåll som räknas som kommunalt
avfall och därmed ingår i ansvaret enligt 15 kap
20 § miljöbalken.
Det avfall som kommunen ansvarar för är
förutom kommunalt avfall även avloppsfraktioner
från enskilda avlopp, latrin samt bygg- och
rivningsavfall som inte producerats i en
yrkesmässig verksamhet. Det är bara avfall som
ingår i det kommunala ansvaret enligt 15 kap 20
§ miljöbalken som ska finansieras via avfallstaxor
(framgår av miljöbalken 27 kap 4 §).

Definitionen kommunalt avfall har utformats
för att vara i linje med den som används för
statistiska ändamål av Eurostat och OECD. Den
nya definitionen är genomförd i svensk rätt
genom ändringen i 15 kap 3 § miljöbalken (prop.
2019/20:156).

Kretsloppspark
Med kretsloppspark avses en anläggning där
återanvändning, återvinning och avfallssortering
samlas. Besökarna uppmuntras på anläggningen
att skänka saker till återanvändning genom
personlig mottagning. Anläggningarna
samarbetar med en eller flera organisationer
som bedriver sortering, försäljning av produkter
för återanvändning och oftast reparation
(förberedelse för återanvändning) på samma
område. Anläggningen fungerar därutöver som
en återvinningscentral.

Källsortering
Sortering eller separering av avfall på samma plats
där avfallet uppkommit, till exempel i hushållet.

Klimat 2030
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionens kraftsamling för
västsvenska aktörer som arbetar för en
attraktiv och hållbar framtid.

Matavfall
Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan
(hushåll, restauranger, storkök, butiker och
livsmedelsindustrin). Omfattar såväl ätbar mat
(se matsvinn) samt det som inte brukar ätas,
exempelvis ben, kärnor och skal.

Materialåtervinning
Avfallshantering som innebär tillvaratagande av
material från avfall.

Matsvinn
Onödigt matavfall, det vill säga sådan mat som
hade kunnat ätas upp om den hanterats på rätt
sätt och ätits upp i tid, även avskrap från tallrikar
och rester i förpackningar.
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Miljöhus

Återanvändning

Också kallat återvinningshus eller kretsloppshus.
Ett avfallsutrymme uppfört som ett fristående
hus med kärl för olika avfallsfraktioner.

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.

Plockanalys
Plockanalys innebär att en i förväg bestämd
mängd avfall plockas ut och sorteras. Resultat
redovisas och sammanställs i en rapport. Syftet
med en plockanalys är att få en bild av vad och
hur mycket aktuell verksamhet (exempelvis
hushållen) slänger i sina avfallskärl.

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

Producentansvar
Skyldighet för producenter att se till att avfall
samlas in, transporteras bort, återvinns,
återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan
krävas för en miljö- och hälsomässigt godtagbar
avfallshantering.

Rejekt
Det material som i förbehandlingen av
matavfallet sorteras bort och ofta går till
förbränning. Rejekt kan även uppkomma i
andra återvinnings- och behandlingsprocesser.
Exempelvis uppkommer rejekt i samband med att
insamlade förpackningar skall förberedas inför
att bli nytt material.

Renhållningsordning
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en
renhållningsordning. Renhållningsordningen
består av avfallsplan och föreskrifter
för avfallshantering (ibland kallade
renhållningsföreskrifter).

Restavfall
Restavfall är det avfall som blir kvar efter du har
sorterat ut förpackningar, returpapper, matavfall,
grovavfall, elavfall och farligt avfall.
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Återvinning
En avfallshantering som innebär att avfallet
kommer till nytta som ersättning för annat
material, antingen genom energiåtervinning
eller materialåtervinning. Materialåtervinning är
hållbarhetsmässigt bättre än energiåtervinning.
Begreppet innefattar även förberedelse för
materialåtervinning eller förberedelse för
återanvändning.

Återvinningscentral (ÅVC)
Större anläggning för insamling av till exempel
grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall.
Ibland även med verksamhet för återanvändning.
Finansieras av avfallstaxan.

Återvinningsstation (ÅVS)
Obemannad mindre anläggning för mottagning
av förpackningar och returpapper. Drivs ej av
kommunen utan på uppdrag av producenterna.
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Framtagandet av avfallsplanen har präglats av ett stort engagemang ute
i kommunerna. Planen har arbetats fram med hjälp av tjänstepersoner
från alla åtta kommuner med en projektgrupp som bas. Under
framtagandet av avfallsplanen har kontinuerlig förankring genomförts
både politiskt, på chefsnivå samt i olika konstellationer av tjänstepersoner.
Projektorganisation
Under andra halvan av 2018 kom ett önskemål från Boråsregionens
medlemskommuner om att samverka kring att ta fram en gemensam avfallsplan.
En projektgrupp bestående av en till två representanter från varje kommun
eller kommunalt energi- och avfallsbolag bildades initialt i projektet under 2019.
Under hösten 2019 tillsattes en projektledare på Boråsregionen för att samordna
arbetet med framtagandet av ny regional avfallsplan. Projektgruppen har träffats
regelbundet under hela projektperioden. Projektgruppen bestod av tio personer
med följande roller: projektledare, avfalls- eller renhållningschefer, avfallsingenjör,
samhällsplanerare och verksamhetsansvarig avfall från hushåll. Ett antal personer
från projektgruppen blev utsedda att vara delprojektledare för de fokusgrupper
som sedan bildades i projektet.

Fokusgrupper
Sex olika målområden identifierades som viktiga för Boråsregionen:
• Hushåll med maten.
• Konsumera hållbart.
• Använd de resurser vi har.
• Sortera mera.
• Fimpa skräpet.
• Planera in plats för avfallet.
Fokusgrupper bildades kring varje målområde och dessa bemannades med
tjänstepersoner från våra åtta kommuner, totalt 60 tjänstepersoner var
aktiva i arbetet. Det var en bred representation från kommunernas olika
verksamheter som deltog, bland annat representanter från avfall, miljö, kost,
förskola, skola, äldreomsorg, fastighet, bostadsbolag, gata, park, upphandling,
lokalförsörjning, plan, bygg och fritid. Även ett antal externa organisationer
deltog i fokusgrupperna, bland annat representanter från Science Park Borås,
Högskolan i Borås, Medborgarskolan och Navet Science Center. Fokusgruppernas
arbete inleddes med en gemensam workshop i januari 2020 och därefter följde
ett antal ytterligare möten och workshops i respektive grupp under våren 2020.
Ur fokusgruppen Sortera Mera lyftes behovet av ett separat möte med fokus
på hantering av massor. Till detta möte bjöds ytterligare representanter in från
kommunernas olika delar; servicekontor, entreprenad samt kommunbiolog.
Fokusgruppernas övergripande roll var att ge inspel på mål, åtgärder och
indikatorer. De målförslag som fokusgrupperna arbetade fram förädlades sedan
av projektgruppen.
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Förankring
Under 2020 har kontinuerlig förankring av arbetet med att ta fram avfallsplanen
rapporterats och presenterats för de olika nätverk som drivs av Boråsregionen;
kommunchefsnätverket, nätverket för miljöstrategisk samverkan, nätverket
för samhällsbyggnadschefer samt nätverk för äldreomsorg, funktionshinder
och individ- och familjeomsorg. Under hösten 2020 inleddes ett omfattande
förankringsarbete i respektive kommun för att få ytterligare inspel på de förslag
som tagits fram i fokusgrupperna. Presentationer och workshops hölls med
tjänstepersoner, med kommunledningsgrupper samt på politiska sammanträden
så som i kommunstyrelsen och i olika nämnder i respektive kommun.

Remiss och utställning
Planen var ute på remiss februari till maj 2021. Den ställdes även ut för samråd
till allmänheten under samma period. Projektgruppen bearbetade där efter in
ändringar i avfallsplanen utifrån de remissvar som inkommit. Totalt inkom 13
remissvar. Kommunerna i Boråsregionen inkom med ett svar vardera.

Politisk hantering
Projektet har kontinuerligt avrapporterats till Beredningen för Hållbar Utveckling,
BH7, på Boråsregionen. BH7 är beredande för Direktionen på Boråsregionen.
Presentation och dialog har också hållits med Direktionen. Därtill har projektet
presenterats och dialog har förts ute i varje kommun i kommunstyrelser
eller nämnder under framtagandet av planen. Direktionen beslutar om
rekommendation av antagande av planen i Boråsregionen. Respektive kommun
beslutar sedan om antagande i den egna kommunen.
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Avfallsplanen och dess mål har beröringspunkter med andra
strategier, målområden och styrdokument som återfinns i
kommunerna, detta beskrivs nedan. Tabell 2–7 visar strukturen för
ansvarsfördelningen av de olika målen. Ansvarsfördelning tas slutligt
fram under implementering 2021.
Avfallsplanens sammanhang i kommunen
Bollebygds kommun
Avfallsplanen ligger i linje med de miljömål som återfinns i Verksamhetsplan
och budget 2020-2022 för kommunstyrelsen. Bland annat ska man arbeta för
att vara en “Miljösmart kommun” och “Kommunen ska efterleva av kommunen
uppsatta miljö- och hållbarhetsmål”. Nämnderna ska arbeta för att bryta ner
de övergripande målen till ett eller flera nämndspecifika mål. Målen ska vara
specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbegränsade, så kallade smarta
mål. Exempelvis har mål formulerats med syfte att ge barn och elever en god,
näringsriktigt sammansatt kost av god kvalitet och som en åtgärd för att nå det
målet har man infört en nationell modell för att mäta matsvinn och kan således
påverka och minska mängden matsvinn som uppkommer i kommunen.
Borås stad
I Vision 2025 beskrivs Borås stad som kretsloppsstaden. Det ger en tydlig
indikation på ambitionsnivån för arbetet med avfallsfrågor. Arbetet med att
minimera avfallet berör flera andra styrdokument. I de nuvarande miljömålen
finns liknande målsättningar. Avfallsplanen är därför ett viktigt underlag när
nya miljömål ska tas fram. Minskade klimatutsläpp hänger ihop med minskad
resursanvändning och ökade cirkulära flöden och ingår därför även som en
strategi i Energi- och klimatstrategin.
Borås Stad är på väg mot en tillitsbaserad styrmodell, vilket innebär mindre
detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som ska leda till
handling. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för avfallsfrågor. Borås
Energi och Miljö AB är utförare på avfallsområdet och har ansvar för insamling och
hantering av avfall och återvinningsmaterial. Borås Energi och Miljö har ett flertal
styrande och strategiska dokument och målsättningar som berör avfallsplanen,
bland annat affärsplaner, budgeten och miljömålet: ”Lev hållbart, Lev mer”.
Herrljunga och Vårgårda kommuner
Herrljunga och Vårgårda kommuner samverkar kring renhållnings- och
avfallsfrågan och har en gemensam organisation för detta.
Avfallsplanen med sina förslag till aktiviteter kommer underlätta för kommunerna
i dess miljöarbete kring Agenda 2030 och Klimat 2030. Kommunerna kommer även
ansluta sig till en del av Västra Götalandsregionens klimatlöften där avfallsplanen
ger ett extra stöd i detta arbete.
Avfallsplanen ligger i linje med det arbete som bedrivs inom båda kommunerna.
De flesta målen som berör minskade avfallsmängder samt att sträva högre upp i
avfallstrappan är ett arbete som kommunen redan bedriver om än i vissa fall har
långt kvar. En del av målen är dock inte så tydligt uttalade inom kommunen. Dessa
mål kan även vara svåra att mäta samt uppnå när det gäller exempelvis inköp av
engångsartiklar samt arbetskläder. Även en del andra mål och åtgärder som berör
flera enheter kan var svårare att följa upp.
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Marks kommun
Arbetet med de mål som berörs i avfallsplanen knyter an både till Marks kommuns
arbete med Klimat 2030 och Agenda 2030. Arbetet inom Klimat 2030 bedrivs dels
genom ett antal åtaganden, som sträcker sig till 2029 och dels genom ett antal mer
kortsiktiga klimatlöften. Inom åtagandena, finns stor frihet att ändra och här kan
många av avfallsplanens mål med fördel vävas in. När det gäller klimatlöftena så
är dessa fasta och Marks kommun har valt vilka man ska jobba med varav en del
berör avfallsplanen. En del andra åtaganden som också finns med i avfallsplanen
har man i dagsläget valt att inte arbeta med. Detta är dock inte motstridigt mot
avfallsplanens mål, då ställning enbart har tagits att inte jobba det kommande året
med detta.
I arbetet med Agenda 2030, vars miljödel återspeglar de nationella miljömålen,
har Marks kommun startat upp två processer. En går ut på att ta fram en helt ny
vision samt kommunövergripande mål. Den andra processen handlar om att ta
fram kommunövergripande styrdokument för hur Marks kommun ska arbeta med
Agenda 2030. Även här finns det stora samordningsvinster med att koppla på även
avfallsplanens mål. Poängteras ska att de kommunövergripande styrdokumenten
i dagsläget enbart vänder sig till kommunens egna verksamheter och inte till
kommuninvånare.
Svenljunga kommun
I Svenljunga kommun finns sedan tidigare strategiska mål som tangerar
avfallsplanens målsättningar. Målområde 4 i fullmäktigemålen är ett övergripande
mål “att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation”. Ett
mål som i princip samtliga mål i avfallsplanen kommer att bidra till. Vidare har
Svenljunga kommun en energi- och klimatstrategi från 2010 där tre åtgärder berör
avfallsplanen. Det handlar om drivmedel och ruttoptimering vid avfallstransporter,
att använda kommunalt hushållsavfall till biogasproduktion och att utreda
tankställen för biogas. Svenljunga kommun kommer att ansluta sig till Västra
Götalandsregionens klimatlöften där avfallsplanen kommer att bidra till att
uppfylla flera av klimatlöftena.
Tranemo kommun
Avfallsplanen faller väl in under Tranemo kommuns vision och strategiska plan,
med visionen ”Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som kännetecknas
av kreativitet och framtidstro” och där ett av dom prioriterade målen är ett
hållbart samhälle.
Förslagsvis bör arbetet med den regionala avfallsplanen och dess mål och åtgärder
bedrivas som ett kommunövergripande projekt. Där planering och uppföljning
av vilka mål och aktiviteter som är prioriterade nästkommande period sker via
dialog i enlighet med kommunens styrmodell. Därtill nyttjas vårt digitala stöd för
projekthantering för samverkan och rapportering under pågående arbete.
Ett kommunövergripande projekt ger möjlighet att väva samman avfallsplanen
med övriga aktuella styrdokument som rör området till exempel lokala miljömål
och klimatlöften. Exempelvis skulle klimatlöfte 11, att minska matsvinnet
i kommunens verksamheter till 45 gram/portion kunna vara ett delmål till
avfallsplanens mål om 35 gram/portion.
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Ulricehamns kommun
Avfallsplanen är en del av Ulricehamns kommuns miljöstrategiska arbete.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för avfallsfrågor. Ulricehamns
Energi har verksamhetsansvaret inom avfallsområdet, till exempel ansvar
för insamling och hantering av avfall och återvinningsmaterial samt att sköta
kommunens avfallsanläggning.
De flesta målen som handlar om att minska avfallsmängder och sträva högre upp
i avfallstrappan är ett arbete som Ulricehamns Energi och Ulricehamns kommun
har högt på sin agenda. I kommunens budget 2020 finns mål om hållbarhet och
klimatanpassningsåtgärder till exempel att minska matsvinnet i skolorna och
skapa mer hållbara menyer. En ny avfallsplan kommer göra det möjligt för alla
samhällsaktörer att föra in mål och aktiviteter i sin budget och i sin verksamhet så att vi
tillsammans minskar uttagen av ändliga resurser samt lever och arbetar mer hållbart.

Ansvarig för målen
För att nå målen i avfallsplanen krävs att det finns uttalade ansvariga.
Ansvarsfördelning per kommun tas slutligt fram under implementeringen 2021.
Viktigt att poängtera är att ansvaret för uppfyllande av målen inte enbart faller
på avfallsenheterna. Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder som berör många
olika delar av kommunens verksamhet:
• För målområde 1 Hushåll med maten är följande delar av kommunen viktiga
aktörer för att nå målen; kostverksamhet, förskola, skola och äldreomsorg,
bostadsbolag samt avfalls- och miljöenheter.
• För målområde 2 Konsumera hållbart är följande delar av kommunen
viktiga aktörer för att nå målen; upphandling och inköp, förskola, skola och
äldreomsorg, näringslivsansvariga, kultur och fritid, kommunikation samt
avfalls- och miljöenheter.
• För målområde 3 Använd de resurser vi har är följande delar av kommunen
viktiga aktörer för att nå målen; upphandling och inköp, byggnation,
rivning och fastighet, servicekontor, bostadsbolag, tillsyn samt avfallsoch miljöenheter.
• För målområde 4 Sortera mera är följande delar av kommunen viktiga
aktörer för att nå målen; avfallsenhet, kommunikation, upphandling,
bostadsbolag och lokalförsörjning.
• För målområde 5 Fimpa skräpet är följande delar av kommunen viktiga
aktörer för att nå målen; gata- och parkenheter, fritid- och folkhälsa,
kommunikation och tillsyn.
• För målområde 6 Planera in plats för avfallet är följande delar av kommunen
viktiga aktörer för att nå målen; samhällsplanering och avfallsenheter.
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Bollebygd

Borås

Tas slutligt
fram under
implementering 2021
Tas slutligt
fram under
implementering 2021
Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

1.1. Matsvinnet ska
minska till 35 g/
portion i kommunens
verksamheter.

1.2. Matsvinnet ska
minska med 50 % per
invånare jämfört med
år 2021.

1.3. Minst 60 %
av uppkommet
matavfall ska gå till
näringsåtervinning
och biogasproduktion
eller annat miljömässigt motsvarande
ändamål.

Målområde 1: Hushåll med maten.

Mål

Tabell 2. Målområde 1: Hushåll med maten.

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Herrljunga

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Mark

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Svenljunga

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tranemo

Struktur för ansvarsfördelning

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Ulricehamn

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Vårgårda
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Bollebygd

Borås

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

2.1. Konsumtionen
av engångsartiklar
i kommunens
verksamheter ska
minska jämfört med
år 2022.

2.2. Livslängden
på arbetskläder
i kommunens
verksamheter ska
öka jämfört med år
2022.

2.3. Invånarnas
förståelse om
kopplingen mellan
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan ska öka.

Målområde 2: Konsumera hållbart.

Mål

Tabell 3. Målområde 2: Konsumera hållbart.

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Herrljunga

Tas slutligt
fram under
implementering 2021
Tas slutligt
fram under
implementering 2021
Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Vårgårda

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Ulricehamn

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tranemo

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Svenljunga

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Mark
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Bollebygd

Borås

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021
Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

3.1. Andel möbeloch textilinköp
i kommunens
verksamheter som
är återbrukat ska öka
jämfört med år 2022.

3.2. Återanvändning
och återvinning av
bygg- och rivningsmaterial inkl. massor
från kommunala
bygg-, mark- och
anlägg-ningsprojekt
ska öka jämfört med
år 2022.

3.3. Livslängden
på elektronik
i kommunens
verksamheter ska öka
jämfört med år 2022.

3.4. Invånarna ska
ha möjlighet till
enkel och tillgänglig
återanvändning av
produkter.

Målområde 3: Använd de resurser vi har.

Mål

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021
Tas slutligt
fram under
implementering 2021
Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021
Tas slutligt
fram under
implementering 2021
Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Vårgårda

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Ulricehamn

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tranemo

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Svenljunga

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Mark

Struktur för ansvarsfördelning
Herrljunga

Tabell 4. Målområde 3: Använd de resurser vi har.
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Bollebygd

Tas slutligt
fram under
implementering 2021
Tas slutligt
fram under
implementering 2021
Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

4.2. Andelen
felsorterat i restavfallet ska minska
med 50 % jämfört med
år 2021.

4.3. Mängd avfall från
ÅVC som behandlas
med förbränning
och deponering ska
minska jämfört med
år 2021.

4.4. Andel hållbara
och effektiva
avfallstransporter i
kommunens regi ska
öka jämfört med år
2021.

Borås

4.1. Alla kommunala
verksamheter ska ha
möjlighet att enkelt
och nära sortera ut
sitt avfall.

Målområde 4: Sortera mera.

Mål

Tabell 5. Målområde 4: Sortera mera.

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Vårgårda

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Ulricehamn

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tranemo

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021
Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Svenljunga

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Mark

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Herrljunga
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Bollebygd

5.2. Upplevd
nedskräpning i
offentlig miljö ska
förbättras jämfört
med år 2022.

5.1. Nedskräpning
ska minska med 50 %
jämfört med år 2022.

Tas slutligt
fram under
implementering 2021
Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Borås

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Målområde 5: Fimpa skräpet.

Mål

Tabell 6. Målområde 5: Fimpa skräpet.

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Herrljunga

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Mark

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Svenljunga

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tranemo

Struktur för ansvarsfördelning

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Ulricehamn

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Vårgårda
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Bollebygd

Borås

6.1. Små och stora
anordningar för
återbruk, återvinnings
och avfallshantering
ska lokaliseras i
strategiska lägen så de
är enkla att använda
både ur brukar- och
insamlingssynpunkt.

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Målområde 6: Planera in plats för avfallet.

Mål

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Mark

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Svenljunga

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Tranemo

Struktur för ansvarsfördelning
Herrljunga

Tabell 7. Målområde 6: Planera in plats för avfallet.

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Ulricehamn

Tas slutligt
fram under
implementering 2021

Vårgårda
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Ärende 7

Bilaga 3:

Mål och lagstiftning som
berör avfallsplanen

Avfallsplan 2021–2030

Ärende 7

Det finns ett flertal lagar och mål både på internationell och nationell
nivå som berör avfallsområdet. Alltifrån FN:s Globala hållbarhets mål
Agenda 2030, EU:s avfallsdirektiv, EU:s paket om cirkulär ekonomi,
svensk lagstiftning i form av Miljöbalken och Avfallsförordningen,
de svenska miljömålen, den nationella avfallsplanen och regionala
hållbarhets- och klimatmål inom Västra Götaland.
Målen som lyfts fram nedan har varit relevanta i arbetet med
framtagandet av Boråsregionens avfallsplan. De har i vissa fall
agerat som inspiration och satt ramarna för prioriteringar av mål i
avfallsplanen med syfte att den ska samverka och gå i linje med mål
och strukturer som finns på global och nationell nivå.
Globala mål – Agenda 2030
De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, antogs 2015 av FN:s medlemsländer.
Agenda 2030 rymmer 17 mål som syftar till en hållbar utveckling i alla tre
dimensioner av hållbarhet; miljömässig, social och ekonomisk. Flertalet av målen
berör avfallsområdet och relaterar också till målen i avfallsplanen.

Figur 5. De globala hållbarhetsmålen.
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Mål 3. God hälsa och välbefinnande syftar bland annat
till att minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd
av skadliga kemikalier samt föroreningar. Ett cirkulärt
avfallssystem har som mål att avgifta kretsloppen och
minska nedskräpningen. Hållbara och färre transporter
i avfallskedjan kommer leda till att minska mängden
luftföroreningar som släpps ut. Avfallsplanens målområde
4 och 5 påverkar detta mål.
Mål 7. Hållbar energi för alla ska säkerställa tillgång till
ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern
energi för alla. Avfallsplanens målområde 1 och 4 berör
detta mål genom energiproduktion från matavfall samt
effektivare avfallstransporter.
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
handlar om att resurseffektiviteten i konsumtion och
produktion behöver förbättras för att uppnå en varaktig,
inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. Genom att
arbeta mot ett cirkulärt avfallssystem som minimerar
mängden avfall bidrar vi till att bryta sambandet mellan
ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Detta berör
avfallsplanens målområde 2, 3 och 4.
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
syftar till att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka
för en inkluderande och hållbar industrialisering samt
främja innovation. Vi bidrar genom att se över och utveckla
den avfallsrelaterade infrastrukturen i målområde 6.
Mål 11. Hållbara städer och samhällen ska göra städer
och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga
och hållbara vilket relaterar till avfallsplanens målområde
6 där avfallsfrågan ska komma in i ett tidigt skede i
samhällsbyggnadsprocessen.
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion ska
säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Vi bidrar i målområde 1, 2, 3 och 4 genom att öka möjligheten
till att återanvända, minska avfallsmängderna, bedriva hållbar
upphandling av varor samt samverka med företag och andra
avfallsalstrande aktörer. Vi bidrar också genom att minska
det onödiga matsvinnet samtidigt som vi använder det
nödvändiga matavfallet för att skapa energi och växtnäring.
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna handlar om att
vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och
dess konsekvenser. Samtliga målområden i avfallsplanen
bidrar till detta mål genom att förebygga avfall, öka
återanvändningen och materialåtervinningen, integrera
avfallsfrågan som en del i fysisk planering och öka antalet
hållbara avfallstransporter.
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Lagstiftning på EU-nivå
Inom EU gäller avfallsdirektivet (2008/98/EG) som ställer krav på
medlemsstaterna att minska mängden avfall samt främja återanvändning och
materialåtervinning genom avfallstrappan/avfallshierarkin. EU-kommissionen
har även tagit fram ett paket för cirkulär ekonomi som innehåller en plan för att
sluta kretsloppet och hantera alla faser av en produkts livscykel: från konsumtion
och produktion till avfallshantering och marknaden för returråvaror. Planen
pekar också ut fem prioriterade områden där man ska skynda på omställningen
i värdekedjan; plast, matsvinn, viktiga råvaror, byggnation och rivning samt
biomassa och biobaserade produkter. Det ställs också krav på källsortering av
farligt avfall från hushåll, textilavfall och biologiskt avfall. Ett särskilt mål för att
minska antalet deponier införs också.

Lagstiftning på nationell nivå
Grundläggande bestämmelser om avfall finns i miljöbalken (1998:808) och
avfallsförordningen (2020:614). Avfallstrappan/avfallshierarkin är en del av
lagstiftningen med ett fokus på att nå så högt upp i hierarkin som möjligt, det vill
säga förebyggande av avfall.
Nyligen har också regeringen tagit beslut om att införa EU:s avfallspaket i svensk
lag vilket har förändrat delar av miljöbalken gällande avfallshantering. Däribland
att kommunen också ansvarar för att behandla bygg- och rivningsavfall som
inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Definitionen hushållsavfall har
bytts ut till kommunalt avfall. Kommunerna ges möjlighet att finansiera såväl
information om avfallsförebyggande som insamling och sortering av produkter
för återbruk via avfallstaxan.

Nationell avfallsplan
Den nationella avfallsplanen ”Att göra mer med mindre – Sveriges avfallsplan och
avfallsförebyggande program 2018–2023” anger att idag utnyttjas 60 procent av
världens ekosystem på ett icke hållbart sätt. De kommande årtionden kommer en
ökad befolkning med högre inkomster öka den globala efterfrågan på produkter
och tjänster. Syftet med den nationella avfallsplanen är att beskriva Sveriges
arbete med att:
• minska mängden avfall
• minska mängden skadliga ämnen i
material och produkter
• minska de negativa effekter på både
människors hälsa och vår miljö som
avfall ger upphov till
• främja en praktisk tillämpning av
avfallshierarkin och utnyttja resurserna
i avfallet
• bryta sambandet mellan ekonomisk
tillväxt och den miljö- och
hälsopåverkan som hänger samman
med att avfall uppstår
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Boråsregionens avfallsplan följer dessa i och med de sex målområden som
planen utgörs av som syftar till att förebygga avfall, cirkulera material och
minska nedskräpning. Den nationella avfallsplanen lyfter också fram ett antal
strömmar som är viktiga att arbeta med då de exempelvis ger upphov till stora
avfallsmängder eller har omfattande miljöpåverkan. Dessa är bygg och riv, mat,
elektronik, textil, plast och nedskräpning. Boråsregionens avfallsplan innefattar
samtliga dessa strömmar i målformuleringarna inom respektive målområde.

Det svenska miljömålssystemet
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål
och ett antal etappmål. Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras
inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Miljökvalitetsmålen beskriver
det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen är steg
på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål.

Figur 6. De svenska miljökvalitetsmålen.
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Generationsmålet: “Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. “
Miljökvalitetsmålen är totalt 16 mål, dessa utgör grunden i den nationella
miljöpolitiken. Avfallsområdet berörs av flera av målen.
• God bebyggd miljö: målet innebär att städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka
till en god regional och global miljö. Målet om god bebyggd miljö strävar
bland annat mot:
- Hållbar avfallshantering
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för
konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i
det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att
avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.
- Hushållning med energi och naturresurser
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på
ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt
minska och att främst förnybara energikällor används.
• Giftfri miljö: målet syftar till att förekomsten av ämnen i miljön som
har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors
hälsa eller den biologiska mångfalden. Avfallsplanen bidrar till målet
genom att verka för att minska avfallets farlighet och därmed eliminera
dessa ur kretsloppet.
• Begränsad klimatpåverkan: Målet innebär att 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.
Ett antal Etappmål har funnits fram till 2020 och bland annat berört ökad
resurshushållning i byggsektorn, ökad resurshushållning i livsmedelskedjan samt
giftfria och resurseffektiva kretslopp. Ett antal nya etappmål har nyligen antagits:
• Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar
med minst 20 viktprocent per capita från år 2020 till år 2025 samtidigt
som en ökad andel av den svenska livsmedelsproduktionen når butik och
konsument till år 2025.
• Andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för
återanvändning ska successivt öka. Etappmålet har en stegrande
ambitionsnivå fram till år 2035, då minst 65 viktprocent av det kommunala
avfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.
• Andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden ska
öka successivt från år 2022 med minst 30 % år 2030.
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Producentansvar
Sverige tillämpar idag producentansvar på ett antal olika strömmar, vilket
innebär att den som sätter en produkt på marknaden också ska vara ansvarig
för att produkten tas om hand på ett miljöriktigt sätt efter dess slutanvändning.
Det finns idag ett producentansvar för förpackningar, returpapper, däck, bilar,
läkemedel, elutrustning, batterier och radioaktiva produkter. Tidigare omfattades
även returpapper av producentansvar men i december 2020 fastställdes att
kommunerna från och med år 2022 tar över ansvaret för insamling och återvinning
av returpappret. Grundprincipen med producentansvar är att förorenaren betalar,
Polluter Pays Principle (PPP).
Under 2018 godkändes en ändring av förordningen kring ansvaret för
förpackningar, som innebär ett krav på bostadsnära insamling av förpackningar.
Förordningen innebar att till 2021 ska 60 % av alla bostadsfastigheter ha en
borttransport av förpackningarna från de vanligast förekommande materialen och
100 % från och med april 2025. Dock beslutade regeringen i september 2020 att
delar av den nya förpackningsförordningen skjuts fram till år 2023 och justeringar
i förordningen kan komma att ske. Den nuvarande insamlingen av förpackningar
under producenternas ansvar kommer fortgå tills vidare.
Under 2020 utreds även hur ett producentansvar för textil skulle kunna utformas.
Syftet med producentansvaret är att åstadkomma miljönytta genom ökad
insamling av textil för återanvändning och av textilavfall för återvinning, i första
hand för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning.

25/25 målet Avfall Sverige
Till år 2025 ska mat- och restavfallet minska med 25 %, jämfört med 2015. År
2015 var mängden mat- och restavfall i snitt 225 kilo per person nationellt (enligt
Avfall Web). En minskning med 25 % innebär i snitt 56 kg och den kvarvarande
mängden mat- och restavfall skulle bli 169 kg. Exempel på åtgärder för att nå målet
är att minska matsvinnet och minska onödig användning av produkter. En utökad
utsortering av såväl matavfall som förpackningar som ändå uppstår kommer
också att behövas.

Regionala mål
Västra Götalandsregionen arbetar fram en ny regional utvecklingsstrategi som
är en övergripande strategi för det regionala tillväxts- och utvecklingsarbetet i
regionen. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter
och utmaningar och vad vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Strategin
ska gälla för åren 2021–2030. Cirkulära affärsmodeller finns med som en av de
fyra tvärsektoriella kraftsamlingarna i strategin. Denna kraftsamling belyser
bland annat vikten av en cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och behovet av nya
affärsmodeller för att åstadkomma förändring.
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Klimat 2030
Västra Götaland antog 2009 ett
regionalt klimatmål om att vara
fossiloberoende senast 2030 vilket har
preciserats ytterligare i Klimat 2030
som har fyra fokusområden för att nå
målet där Boråsregionens avfallsplan
framförallt har beröringspunkter med
fokusområde 1, 2 och 3.
1. Hållbara transporter, bland annat med
fokus på accelererad omställning till
fossilfria fordon.
2. Förnybara och resurseffektiva
produkter och tjänster, med fokus på
tjänster och cirkulära varor, design
för en hållbar livsstil samt större
marknad för biobaserade material
och drivmedel.
3. Klimatsmart och hälsosam mat, bland
annat med fokus på minskat matsvinn.
4. Sunda och klimatsmarta bostäder
och lokaler.
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Enligt miljöbalken 1998:808 6 kap 3 § ska en myndighet eller kommun
som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs
i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning,
om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan. I en miljöbedömning
identifieras, beskrivs och bedöms olika miljöeffekter för aktuell
plan. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i
planering och beslutsfattande för att främja en hållbar utveckling.
Kommunerna i Boråsregionen tar fram en gemensam avfallsplan.
Planen anger inte nya förutsättningar för kommande tillståndspliktiga
anläggningar och bedöms inte påverka naturområden eller andra
områden negativt till följd av planens genomförande. Avfallsplanens
genomförande bedöms istället ge en positiv effekt på miljön då
miljövinsterna med att förebygga avfalls uppkomst samt att i övrigt
sträva mot en hållbar avfallshantering är större än avfallssystemets
egen miljöbelastning. Se analys nedan.
Bedömning av miljöpåverkan
Målområde 1: Hushåll med maten
Målen är framtagna för att öka resurshushållningen i
livsmedelskedjan och därmed minska miljöpåverkan. Målen
strävar mot att minska matsvinnet samtidigt som matavfall ska
samlas in separat och nyttiggöras som en resurs till växtnäring och
energiproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål.
Bedömning: Målområdet ligger väl i linje med det svenska etappmålet om
ökad resurshushållning i livsmedelskedjan. Stor miljöpåverkan kommer från
livsmedelsproduktion och genom att minska svinnet och ta till vara på det
matavfall som uppstår på ett miljömässigt hållbart sätt kommer detta bidra till att
miljöpåverkan från livsmedel minskar.
Målområde 2: Konsumera hållbart
Målen inom detta område innebär att avfallsmängderna ska
minska. Att förebygga avfall handlar mycket om ett förändrat
konsumtionsmönster. För att uppnå en hållbar konsumtion
och därigenom förebygga avfall måste vi använda tjänster och
produkter utan att kommande generationers behov äventyras.
Bedömning: Målområdet har en positiv miljöpåverkan. Minskade avfallsmängder
innebär minskat tryck på resurser, färre transporter och minskat användning av
energi. Målen har dessutom en positiv inverkan på det svenska miljömålet giftfri
miljö samt FN:s globala hållbarhetsmål 12. Hållbar konsumtion och produktion.
Målområde 3: Använd de resurser vi har
Målen för området är framtagna med bakgrund i att genom
effektiv användning av de resurser vi har kan vi minska
mängden avfall och mängden skadliga ämnen i kretsloppet.
En viktig del i detta är att öka återanvändningen. För att öka
återanvändningen krävs en beteendeförändring samt bättre
förutsättningar för invånarna att lämna produkter till återanvändning. Även
kommunens verksamheter har en viktig roll i att agera som förebild och styra över
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inköp och vad som händer med produkter som förbrukats. Nya anläggningar för
återanvändning hanteras inte inom planen, tillstånd för sådana verksamheter söks
enligt ordinarie process.
Bedömning: Målområdet har en positiv miljöpåverkan. Målen kommer bidra till
att minska avfallsmängderna och hushålla med resurser på ett bättre sätt. Bland
annat bidrar målen till uppfyllande av det svenska miljömålet giftfri miljö samt FN:s
globala hållbarhetsmål 12. Hållbar konsumtion och produktion.
Målområde 4: Sortera mera
Målen innefattar ökad återvinning, renare avfallsfraktioner
och minskade mängder avfall till förbränning och deponering.
Återvinning ska vara en naturlig del av invånarnas vardag och
kommunernas verksamheter. Med återvinning säkerställs ett
cirkulärt materialflöde för avfall som inte kunnat förebyggas
eller återbrukats, samtidigt som skadliga ämnen lyfts ur cirkeln. Centralt i
det cirkulära materialflödet är att det sker genom effektiva insamlings- och
återvinningsmetoder.
Bedömning: Målområdet bidrar till en positiv miljöpåverkan genom ett ökat
resurs- och materialutnyttjande. Avfallshantering innebär en betydande andel
transporter och målområdet adresserar detta genom att styra transporterna till
att bli mer energieffektiva och använda fossilfria bränslen. Målområdet har en
positiv påverkan på bland annat de svenska miljömålen begränsad klimatpåverkan,
god bebyggd miljö, giftfri miljö och frisk luft samt FN:s globala hållbarhetsmål 11.
Hållbara städer och samhällen och mål 13. Bekämpa klimatförändringar.
Målområde 5: Fimpa skräpet
Målen för området strävar mot att skapa en renare miljö.
Att arbeta förebyggande med nedskräpning samt att städa
nedskräpade miljöer är kärnan i detta målområde. Detta har
även betydelse för att skapa en attraktiv och trygg region såväl
som kommun att bo och verka i.
Bedömning: Målområdet har en positiv miljöpåverkan genom minskad spridning
av förorenade ämnen. Målområdet bidrar bland annat till att uppfylla de svenska
miljömålen god bebyggd miljö och giftfri miljö samt FN:s globala hållbarhetsmål
11. Hållbara städer och samhällen, mål 14. Hav och marina resurser och mål 15.
Ekosystem och biologisk mångfald.
Målområde 6: Planera in plats för avfallet
Avfallsplanens mål och åtgärder för området innebär
att processerna för samhällsplaneringen ska tillgodose
en markanvändning som stödjer en långsiktig hållbar
avfallshantering. Anläggningar för insamling, återvinning
och återbruk ska finnas i strategiska lägen så att det är lätt
att göra rätt och så att transporterna minimeras. I planeringssammanhang bör
avfallsfrågor belysas och beaktas i tidiga skeden så att marken kan användas på
ett optimalt och ändamålsenligt sätt.
Bedömning: Målområdet bidrar bland annat till att uppfylla de svenska
miljökvalitetsmålen om god bebyggd miljö, frisk luft och begränsad klimatpåverkan
samt FN:s globala hållbarhetsmål 11. Hållbara städer och samhällen.
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Sammanfattande bedömning
Målområdena i avfallsplanen med mål och åtgärder kommer bidra till att
förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet samt minska nedskräpning
i regionen. Implementeringen av planen kommer innebära att kommunerna styrs
i en riktning mot ett hållbart samhälle och ett ökat fokus på cirkulär ekonomi.
Dessutom innebär avfallsplanen en ökad samverkan regionalt vilket kan bidra till
en större genomslagskraft och ytterligare positiv miljöpåverkan. Kommunerna i
Boråsregionen bedömer därmed att genomförandet av denna plan inte kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan då de mål och åtgärder som presenteras
i avfallsplanen bedöms till huvudpart ha en positiv inverkan på miljön. Planen
träffas därmed inte av kravet på strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken 6
kap och miljöbedömningsförordningen (2017:966). Bedömningen att avfallsplanen
inte medför betydande miljöpåverkan har kommunicerats till Länsstyrelsen i
Västra Götaland som meddelade ”Utifrån det underlag som presenterats delar
länsstyrelsen er bedömning att avfallsplanen ej kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.” (2020-09-10, diarienummer 566-42315-2020).
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Beslut

Diarienummer

Sida

2020-09-10

566-42315-2020

1(1)

Boråsregionen

Jenny Järpler
Handläggare
010-2244531

Yttrande över betydande miljöpåverkan
Ni har sänt in underlag inför framtagande av en gemensam avfallsplan för åtta
kommuner i Boråsregionen (Bollebygds kommun, Borås stad, Herrljunga kommun,
Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamns kommun,
Vårgårda kommun).

Utifrån det underlag som presenterats delar länsstyrelsen er bedömning att
avfallsplanen ej kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Jenny Järpler

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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I enlighet med Naturvårdsverket föreskrifter (NFS 2020:6) ska
avfallsplanen innehålla en beskrivning av nuläget i kommunerna, det
vill säga de förhållanden i kommunen som påverkar avfallets mängd
och sammansättning. Nulägesbeskrivningen ger information om
kommunernas demografi, näringslivsstruktur, avfall som kommunen
ansvarar för och anläggningar för förebyggande och hantering av
avfall. Uppgifter om avfall som inte är kommunens ansvar anges
endast översiktligt.
Geografi och demografi
Boråsregionen är belägen i de södra delarna av Västra Götalands län och består
av de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo,
Ulricehamn och Vårgårda. I regionen bor ca 226 000 personer (2019) och det är en
stor spridning i antalet invånare mellan de olika kommunerna. Mer än hälften av
invånarna bor i centralort eller i annan tätort i kommunen. Borås är den största
kommunen med drygt 113 000 invånare följt av Mark och Ulricehamn med med
cirka 34 000 respektive 24 000 invånare och Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga,
Tranemo och Vårgårda med mellan cirka 9400–11 900 invånare. Regionen gränsar
till Göteborgsregionen i väster, Skaraborgsregionen i norr, Hallands län i söder
och Jönköpings län i öster. Arbetspendlingen är relativt utbredd med Borås som
knutpunkt. Regionen har också ett stort utbyte med Göteborgsregionen.

Boendeformer
I de mindre kommunerna dominerar boende i småhus där Svenljunga och
Tranemo har högst andel boende i småhus. Lägst andel boende i småhus har
Borås. Variationen i boendeform påverkar logistiska lösningar för insamling av
avfall från hushållen.

Figur 7. Karta över Boråsregionen.
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Tabell 8. Befolkning (2019) och tätortsgrad (2016). Källa: scb.se.
Kommun

Invånare

Bollebygd

Andel i
centralort

Andel i
övrig tätort

Andel i
landsbygd

9 495

45 %

17 %

39 %

113 179

66 %

25 %

9%

9 464

42 %

13 %

44 %

Mark

34 754

44 %

23 %

33 %

Svenljunga

10 780

34 %

27 %

39 %

Tranemo

11 936

28 %

44 %

29 %

Ulricehamn

24 668

46 %

23 %

31 %

Vårgårda

11 810

48 %

5%

46 %

Borås
Herrljunga

Tabell 9. Antal hushåll fördelat på boendetyp samt antal fritidshus i regionen (2018). Källa: scb.se.
Antal
hushåll

Varav andel
i småhus

Varav
andel i flerbostadshus

Varav
andel i övrig
eller okänd
boendetyp

Antal
fritidshus

3 867

70 %

25 %

5%

372

50 713

39 %

55 %

6%

1842

4 290

74 %

19 %

7%

496

15 342

69 %

25 %

6%

1635

Svenljunga

4 804

80 %

14 %

6%

1100

Tranemo

5 226

78 %

16 %

6%

629

11 062

64 %

29 %

7%

1431

4 989

71 %

21 %

8%

461

Kommun

Bollebygd
Borås
Herrljunga
Mark

Ulricehamn
Vårgårda
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Näringslivsstruktur
Boråsregionens näringsliv och arbetsmarknad präglas av textil och design, handel,
logistik och distribution, tillverkningsindustri, verkstad och elektronikföretag
samt gröna näringar. Antal arbetsställen i regionen är omkring 29 000 (SCB
företagsregistret, 2019). De största arbetsgivarna i regionen är Borås stad och
Västra Götalandsregionen (VGR). Lokalt är kommunerna stora arbetsgivare. Utöver
kommunerna och VGR är de största arbetsgivarna i regionen med fler än 500
anställda följande (utan inbördes ordning, siffror från 2019):
• Ellos AB

• RISE Research Institutes of Sweden AB

• H&M Online AB

• Veoneer Sweden AB

• Högskolan i Borås

• Nexans Sweden AB

• Samhall AB

• Speed Competence AB

Kommunalt avfall
Avfall som omfattas av kommunalt ansvar innefattar bland annat matoch restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, latrin och
slam. Detta innefattar både avfall från hushåll och sådant avfall från andra
verksamheter som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll,
det vill säga från kommunens verksamheter såsom förskola, skola och
äldreomsorg samt från exempelvis restauranger. En sammanställning av dessa
avfallsmängder visas i Tabell 10. Sammanställningen visar de avfallsströmmar
och de mängder som samlas in i ett separat insamlingssystem. Värt att
notera att detta inte alltid motsvarar totala mängden avfall som uppkommer.
Gällande exempelvis textilavfall, i tabellen redovisas endast det som samlats
in separat på kommunernas återvinningscentraler och går till återbruk,
merparten av textilavfallet hamnar i dagsläget i restavfallet som därmed går till
energiutvinning. Ytterligare ett exempel är fett och matolja, där endast en av
kommunerna i dagsläget har mätbar separat insamling av detta, därmed kan
mängderna upplevas som små.
Även andra typer av avfall uppkommer i kommunens verksamheter. Detta
avser till exempel byggavfall och schaktmassor från kommunala bygg-,
mark- och exploaterings-projekt, avloppsreningsslam, restprodukter från
förbränningsanläggningar, avfall från gata och parker mm. I dagsläget finns ingen
sammanställning i Boråsregionen över dessa avfallsfraktioner.
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Tabell 10. Avfall som omfattas av kommunalt ansvar. Mängder i Boråsregionen i ton/år
(2019) och behandlingsmetod. Källa: Avfall Web samt kommunerna.
Fraktion
(ton/år)
Matavfall

Biologisk
MaterialEnergiAnnan
Deponering
behandling återvinning utvinning
behandling

10 589

10 589

Restavfall

29 368

29 368

Farligt avfall

391

782

131

Textilavfall
Latrinavfall

1303

2607

319

319
4

4

Slam från
enskilda avlopp
Fettavskiljarslam

Totalt

66 7591

66 759
3 719

3 719
0,5

0,5

Metallavfall
(exklusive
förpackningar)

3 941

3 941

Plastavfall
(exklusive
förpackningar)

415

415

Fett och matolja

Träavfall
(exklusive
förpackningar)
Gipsavfall
Trädgårdsavfall

742

742
2 817

Övrigt grovavfall

6 955

17 125

5 258

2 441
22 246

Deponirest
Summa

12 175

12 175

12 444,5

67 016

475

29 676

538

538

1 144

68 381

166 110,5

1 Slam från enskilda avlopp behandlas på avloppsreningsverk där de i vissa fall rötas men rötresten går till energiutvinning eller
jordförbättring, och i andra fall rötas ej slammet utan långtidslagras och används som jordförbättring.
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Insamlingssystem för avfall i Boråsregionen
I Boråsregionen finns flera olika system för insamling av avfall från hushåll, enligt
Tabell 11. Tabellen avser insamlingssystem som tillämpades i kommunerna under
2020, Borås kommer införa fyrfacksinsamling och separata kärl för rest- och
matavfall under de kommande åren. . Samtliga kommuner erbjuder separat
insamling av matavfall. Flera kommuner har också möjlighet att hämta större
mängder avfall i exempelvis container. Dessutom tillämpas underjordsbehållare
och sopsug i områden med flerfamiljshus. Underjordsbehållare innebär att
matavfall och restavfall lämnas i en lucka till en behållare som helt eller delvis är
nedgrävd. Om sopsug tillämpas lämnas matavfall och restavfall via en lucka varpå
dessa sugs eller trycks via ett rör till en behållare.

Tabell 11. Olika typer av insamlingssystem i kommunerna i Boråsregionen.
Insamlingssystem i
Boråsregionen

Beskrivning

Kommun

Ett kärl för rest- och
matavfall

Rest- och matavfallspåsar
läggs i samma kärl och
sorteras sedan via optisk
sortering

Borås, Ulricehamn

Separata kärl för rest- och
matavfall

Två olika kärl, ett för
matavfall och ett för
restavfall

Bollebygd, Herrljunga,
Mark, Tranemo, Vårgårda

Fyrfacksinsamling

Två kärl med vardera
fyra fack för matavfall,
restavfall, förpackningar,
tidningar, batterier och
ljuskällor

Svenljunga

Anläggningar för avfallshantering och förebyggande i
Boråsregionen
I Boråsregionen finns 13 återvinningscentraler (ÅVC). Anläggningarna drivs av
respektive kommun. På återvinningscentralen kan hushåll och små företag
lämna exempelvis:
• Trädgårdsavfall

• Trä

• Förpackningar

• Gips

• Returpapper

• Brännbart

• Vitvaror, kyl och frys

• Metallskrot

• Elavfall

• Inert material
(sten, tegel, betong)

• Batterier
• Övrigt farligt avfall ex: färg
och kemikalier

• Däck
• Produkter till återbruk

• Wellpapp
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Figur 8. Karta över de 13 återvinningscentraler som återfinns i Boråsregionen.

1.	 Tumberg ÅVC
2.	 Herrljunga ÅVC
3.	 Annelund ÅVC
4.	 Övreskog ÅVC
5.	 Fristad ÅVC
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6.	 Dalsjöfors ÅVC
7.	 Boda ÅVC
8.	 Lusharpan ÅVC
9.	 Viskafors ÅVC
10.	 Råssa ÅVC

11.	 ÅVC Skene skog
12.	 Kretsloppscentralen
Moga Returen
13.	 ÅVC Returen
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Nästan 46 000 ton grovavfall och farligt avfall samlades in på återvinningscentralerna i Boråsregionen under 2019 (Avfall web).
Merparten av återvinningscentralerna i regionen erbjuder möjlighet till återbruk av
produkter i form av ta och ge. Flera av kommunerna är i process med att ta fram
nya planer för hur återvinningscentralerna framöver ska utformas och återbruk
blir en allt viktigare del. Detta kan på sikt även leda till att mängden grovavfall
minskar till förmån för återbruk. I flera kommuner har man också en särskild
återbruksverksamhet där produkter och material repareras och fräschas upp med
hjälp av resurser från arbetsmarknadsinsatser.

Övriga anläggningar för avfallshantering i Boråsregionen
Utöver ovan nämnda anläggningar eller system för att hantera och samla in avfall
finns följande anläggningar i Boråsregionen av betydelse för avfallshanteringen.

Tabell 12. Övriga anläggningar för avfallshantering i Boråsregionen.
Typ av avfallshantering

Anläggning

Avfallsförbränning

Ryaverket, Borås Energi och Miljö
Sobacken, Borås Energi och Miljö

Biogasproduktion

Ulricehamns Energi
Vårgårda Herrljunga Biogas

Deponi

Sobacken, Borås Energi och Miljö

Förbränningsanläggning för
tryckimpregnerat trä

Solör Bioenergi, Svenljunga

Omlastning farligt avfall

Sobacken, Borås Energi och Miljö
Sobacken, Borås Energi och Miljö

Omlastning av kommunalt avfall

Svenljunga kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun
LBC, Borås och Ulricehamn

Omlastning, sortering och/eller
återvinning av kommunalt avfall och/eller
verksamhetsavfall från privata aktörer

Remondis, Borås
Skrotfrag, Borås och Ulricehamn
Stena Recycling, Borås
Suez Recycling, Ulricehamn

Plaståtervinning

Van Werven, Svenljunga

71

Ärende 7

Avfallsplan 2021–2030

Avfall som omfattas av producentansvar
I Sverige tillämpas producentansvar som ett styrmedel för att nå miljömålen.
Producentansvaret omfattar förpackningar, returpapper1, elutrustning, batterier,
däck, bilar, läkemedel och radioaktiva produkter. De som sätter dessa produkter
på marknaden, det vill säga producenterna, har också ett ansvar att se till att varan
tas om hand på ett miljöriktigt sätt efter konsumenternas slutanvändning. Målet
med producentansvaret är att producenterna ska motiveras att ta fram produkter
som är resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.
Det finns separata insamlingssystem för de olika producentansvarsströmmarna,
exempelvis samlas förpackningar och returpapper i huvudsak in via återvinningsstationer (ÅVS). I Boråsregionen finns det 158 återvinningsstationer, dessa drivs på
uppdrag av producenterna och är alltså inte kommunens ansvar.

Tabell 13. Avfallsfraktioner som omfattas av producentansvar. Mängder för
Boråsregionen i ton/år (2019) samt kg/person (2019). Källa: FTI och Avfall Web.
Fraktion

Mängd
(ton)

Mängd
(kg/person)

Rikssnitt
(kg/person)

Pappersförpackningar

3215

15

13,9

Plastförpackningar

1760

8,6

7,5

412

2,1

1,6

Glasförpackningar

4046

14,1

21,8

Returpapper

3345

19,3

18,7

Elutrustning

2719

Metallförpackningar

Bärbara batterier

59

Bilbatterier

158

Däck

3302

Bilar

i.u.

Läkemedel

i.u.

Radioaktiva produkter

i.u.

1 Under år 2020 beslutades att kommunerna tar över ansvaret för returpapper. Detta innebär att från
och med år 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper.
https://www.regeringen.se
2 Avser endast däck insamlat på kommunernas återvinningscentraler.
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De kommande tio åren kommer förändringar ske i samhället i stort
såväl som i vår region som kommer påverka avfallets mängder, hur
avfall samlas in och hanteras. Digitalisering, teknikutveckling, ökat
hållbarhetsfokus, nya affärsmodeller och demografiska förändringar
är några exempel som kommunerna behöver ta hänsyn till, anpassa
sig efter och vara delaktiga i utvecklingen av.
Befolkningsprognos och framtida avfallsmängder
Boråsregionen består av åtta kommuner med olika storlek och förutsättningar. I
några av kommunerna förväntas befolkningsökningen vara liten eller till och med
statisk medan i andra kommuner förväntas befolkning öka med 3–7 % mellan år
2020 och 2030. Den genomsnittliga prognostiserade befolkningsökningen per år
fram till 2030 är för Boråsregionen 0,5 % (Västra Götalandsregionen).

Diagram 1. Befolkningsprognos för Boråsregionen fram till år 2030.
Källa: Västra Götalandsregionen.

År 2019 behandlades 467 kg avfall per person från hushållen i Sverige enligt Avfall
Sveriges statistik. Mängden restavfall har minskat, mängden insamlat matavfall har
ökat samt mängden insamlade förpackningar har ökat jämfört med föregående
år. SMED, Svenska miljöemissionsdata prognostiserar att avfallsmängder från
hushåll kommer öka med 24 % mellan år 2020 och 2030 (”Framtida avfallsmängder
och avfallsbehandlingskapacitet”, SMED Svenska Miljöemissionsdata). En del
avfallsfraktioner spås minska till förmån för att andra ökar. En ökad utsortering
genom exempelvis fastighetsnära insamling av förpackningar, ger dock samma
avfallsmängder totalt sett men en ändrad fördelning mellan avfallsslagen.
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Prognosen tar däremot inte hänsyn till teknisk utveckling, ökade initiativ för
avfallsförebyggande insatser eller förpackningsindustrins utveckling vilket till stor del
kan komma att minska avfallsmängderna. Avfall Sveriges rapport 2018:24 pekar på en
komplexare materialsituation med fler avfallsfraktioner. Mindre andel restavfall men
en ökning av förpackningsavfallet. En mer fragmenterad avfallshantering förutspås där
fler aktörer gör anspråk på avfallsflödena. Vad gäller avfallsanläggningar så har dessa
troligen blivit större och färre. Gällande avfallsmängdernas utveckling de kommande
tio åren spås Boråsregionen följa rikets utveckling i genomsnitt.

Framtida behov av insamlingssystem och anläggningar i
Boråsregionen
I Boråsregionen ser kommunerna ett behov av anläggningar inom
följande områden:
• Kretsloppsparker med ökade möjligheter för återbruk av bland
annat bygg- och rivningsmaterial
• Anläggningar för laga, uppdatera, byta och låna produkter det
vill säga cirkulära handelsplatser, verkstäder och bytesrum, samt
även mobila lösningar för detta
• Sorteringsanläggningar för att möjliggöra ökad
materialåtervinning av restavfall och grovavfall
• En samordning kring lokal hantering av massor och hantering av
förorenade massor
För att realisera sådana anläggningar krävs en långsiktighet, samverkan
mellan kommunerna och ekonomiska investeringar.

Trender och framtida förutsättningar för avfallshantering
Det finns ett flertal trender och kommande samhällsförändringar som kommer påverka
avfallsbranschen. Ett flertal olika omständigheter är viktiga för kommunerna att förhålla
sig till och utvecklas i takt med, exempelvis digitalisering, demografiska förändringar
och ett ökat hållbarhetsfokus. Nedan redovisas ett antal framtidsspaningar som bland
annat bygger på Avfall Sveriges rapporter 2018:20 och 2018:24.
Digitalisering och tekniska lösningar
En stor del av vårt vardagsliv och arbetsliv organiseras med stöd av digitala
lösningar. Digitalisering kommer få en stor betydelse även för avfallshanteringen
framöver. Exempelvis kan digitalisering och maskininlärning möjliggöra bättre
utsortering av avfall genom att avfall som slängts i samma container kan
eftersorteras. Optimerad hämtning av avfall genom så kallade ”on-demand”
lösningar är ett annat exempel. Där man kan effektivisera transporterna, slippa
onödiga tömningar och skapa en bättre service för invånarna. Möjlighet att
utforma, optimera och utvärdera verksamheter och agerande på nya sätt baserat
på tillgång till relevant data och nya mjukvaror kommer förändra många branscher,
inkluderat avfallsbranschen. Det blir därför viktigt för kommunerna att ta del av
och följa med i den utvecklingen.
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Kundfokus
Kunderna förutsätter en ökad service för att delta i källsortering vilket medför
att insamlingen av avfall av olika slag sker mer fastighets- eller kvartersnära.
Kundkontakter har i större grad digitaliserats och allt större mängder information
hanteras. Detta ger möjlighet till individualiserad dialog och skräddarsydda
tjänster för att klättra högre upp i avfallshierarkin. Kunderna ställer krav på
ökande bekvämlighet och krav på enkelhet.
Ökat hållbarhetsfokus ur ett miljömässigt perspektiv
Miljömässig hållbarhet är viktigt för avfallsbranschen. För att klara kommande
utmaningar och krav krävs ytterligare omställning och här kan kommunala
verksamheter verka för ett hållbart kretslopp genom att tänka igenom både
inköp och nya investeringar. Allt vanligare begrepp är delningsekonomi vilket
innebär aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare
kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster och
funktionsförsäljning där funktionen köps snarare än en produkt som sådan.
Produkter som tillverkas måste bli än mer resurssparande. Redan innan en
produkt blir till behöver producenten tänka på hur den kan få ett andra liv och
här är demonterbarhet, reparerbarhet och möjligheten till återanvändning och
återvinning centrala delar. Materialinnovationer kan leda till att material och
produkter skräddarsys vilket kan minska spill och onödig produktion av kortlivade
produkter. Övergången till en fossilfri tillvaro innebär att förnybara energilösningar
på sikt kommer vara billigare än andra alternativ.
Demografiska förändringar och människors värderingar
Förändringar bland människors värderingar, livsuttryck och krav på omgivningen
påverkar också framtida system, däribland avfallshantering. De generella
kraven människor har ökar. Urbaniseringen har planat ut men stora regionala
skillnader finns. Demografiska utmaningar såsom ökad andel äldre i befolkning i
kombination med en ökning av födelsetalen kommer få ekonomiska konsekvenser
för kommunerna. Skillnaden mellan människor och dess livsstilar ökar, likaså
blir skillnaden tydligare mellan täta och glesa sammanhang och samhällen,
det vill säga stad och land samt fattiga och rika delar. Sammantaget blir det
viktigt för avfallssektorn att förstå och beakta dessa skillnader då det ger olika
förutsättningar i olika delar av landet och i olika delar av vår region. Det har
betydelse för människors konsumtion och val vilket ger konsekvenser för vilket
avfall som uppstår och vart det uppstår. På många håll sker också en förtätning
i städerna med mindre tunga fordon i centrum som en konsekvens vilket också
ställer krav på avfallsinsamling och -hantering.

Anläggningar för att hantera avfall i kommunernas översiktsplaner
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska avfallsplanen 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. Informationen i kommunernas översiktsplaner
presenteras i tabellen nedan. Utöver information om anläggningar som anges
i översiktsplanerna har också riktlinjer eller strategier för avfallshantering, i de
fall de omnämns i översiktsplanen, lyfts fram. Det är värt att nämna att flera av
våra kommuner är i process att ta fram ny översiktsplan och därför kan en del av
informationen nedan upplevas som inaktuell. För att ytterligare belysa och betona
vikten av att avfallsfrågan kommer in rätt i den fysiska planeringen i kommunerna
har ett specifikt målområde i avfallsplanen, Målområde 6: Planera in plats för
avfallet, arbetats fram.
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Tabell 14. Anläggningar för att hantera avfall och strategier för avfallshantering i
kommunernas översiktsplaner.
Kommun
Bollebygd
Antagen 2002

Anläggningar och platser för
avfallshantering

Riktlinjer/strategier för
avfallshantering

I kommunen finns 6 st återvinningsgårdar
för insamling av återvinningsmaterial
samt återvinningscentralen vid Råssa.
Placering och utformning av ÅVS är idag
inte tillfredställande löst. En förnyad
lokaliseringsprövning och upprustning
skall göras där hänsyn tas till omgivande
bebyggelse, tillgänglighet och estetisk
utformning.

Det är kommunerna som svarar för
att hushållsavfall inom kommunen tas
omhand, i den mån det inte omfattas av
producentansvaret. Bollebygd samarbetar
med Borås kommun om slutbehandling av
avfallet genom ett samarbetsavtal.

I Varpåsområdet finns kommunens gamla
soptipp. Den kontrolleras enligt ett särskilt
kontrollprogram. Genom allt fler kretslopp
sluts finns det inget behov för kommunen
att öppna en avfallsdeponi.
Borås
Antagen 2018

Herrljunga
Gäller för perioden
2017–2035

Borås har ett utbyggt system för
avfallshantering och produktion av
biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och el. Avfall
samlas och sorteras på Sobacken söder
om Borås där även biogasanläggning
finns. Utsorterat hushållsavfall används
för fjärrvärmeproduktion i Ryaverket.
När Ryaverket avvecklas kommer även
fjärrvärmeproduktionen till största del
ske på Sobackens samlade Energi- och
Miljöcentrum.

Samhällsplaneringen ska tillgodose en
markanvändning som stödjer en långsiktigt
hållbar avfallshantering. Anläggningar för
insamling av avfall ska finnas i strategiska
lägen så att det är lätt att göra rätt och
så att transporter minimeras. Rimliga
avstånd till bostäder och verksamheter bör
eftersträvas.

Hushållens avfall transporteras till
förbränningsanläggning utanför
kommunen. Hushållen erbjuds att sortera
matavfall separat för rötning till biogas eller
biogödsel i särskild anläggning. Deponerat
avfall lämnas till avfallsanläggning utanför
kommunen.
Förpackningar av glas, metall,
plast etc sorteras och lämnas till
återvinningsstationer placerade på olika
platser i kommunen. Återvinningscentraler
finns i Herrljunga och Annelund.

Mark
Antagen 2017

Marks kommun har tillstånd att
deponera 25 000 ton avfall per år vid
avfallsupplaget i Skene Skog. Anläggningen
har kompletterats för omhändertagande
av lakvatten, för uppsamling av
deponigas, med återvinningscentral mm.
Deponeringen upphörde 2001.
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Kommun
Svenljunga
Antagen 2020

Anläggningar och platser för
avfallshantering

Riktlinjer/strategier för
avfallshantering

Moga Returen är kommunens
återvinningscentral och har tillstånd att
årligen hantera 4000 ton icke farligt avfall
och 500 ton farligt avfall. Anläggningen är
belägen på Moga industriområde i södra
delarna av kommunens centralort.

Det är kommunen som ansvarar för
att hushållsavfall tas hand om på ett
bra sätt. Svenljunga kommun har en
avfallsplan som gäller från 2015. Det
brännbara hushållsavfallet samlas upp och
transporteras sedan till Borås. I Svenljunga
kommun finns det del hushållsnära
källsortering, dels via återvinningsstationer
som finns runt om i kommunen samt
återvinningscentralen i Svenljunga tätort.

Änglarps sopstation ca. 2 km söder om
Svenljunga tätort är under avslutning.
Deponin utnyttjades för både hushållsoch industriavfall och användes av både
Svenljunga och Tranemo kommuner. Ingen
deponering har skett sedan 2007 och
återvinningscentralen stängde under 2019.

Tranemo
Antagen 2010

Det finns en bemannad återvinningscentral
i Tranemo och återvinningsstationer för
förpackningar i övriga tätorter. Dessutom
hämtas grovavfall vid tomtgräns två gånger
om året efter turlista. Schaktmassor från
byggande omhändertas till stor del för
återanvändning.

Svenljunga kommun har under 2019 infört
fyrfackssystem för hushållsavfall för att
möjliggöra att sortera och separera olika
typer av avfall i hushållen.
Avfallshanteringen styrs av den
s.k. avfallstrappan utifrån vilken man
1) Ska förhindra att avfall uppstår
2) Ska återanvända varan 3) Ska återvinna
materialet 4) Ska återvinna energin genom
förbränning 5) Ska deponera restavfallet
Samtliga hushåll i kommunen omfattas av
sophämtning.
Hämtningsintervallen varierar, men är
för flertalet mellan 2 och 4 veckor. En stor
del (ca 80 %) komposterar matavfall på
egna fastigheten vilket är ett mycket bra
alternativ då miljöpåverkan minimeras
genom att transporter undviks och
avfallsmängderna minskar.

Ulricehamn
Antagen 2015

Vårgårda
Antagen 2006
(Fördjupad
översiktsplan,
FÖP, är under
framtagande
och texten har
uppdaterats enligt
denna.)
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Det finns en bemannad återvinningscentral
i Ulricehamn och 20 återvinningsstationer
för förpackningar i de olika tätorterna.
Dessutom hämtas grovavfall två gånger
om året ute i samhällena efter turlista.
Schaktmassor från byggande tas emot på
avfallsanläggningen för att användas till
sluttäckning av Övreskogs deponi.

Vi arbetar i första hand för att minska
avfallsmängden till exempel genom
medvetna val vid inköp och genom
återanvändning. Det avfall som finns ska
kunna sorteras på ett enkelt sätt och
återvinnas i så stor utsträckning som
möjligt. Resurshushållning blir allt viktigare
i ett globalt perspektiv för att balansera
utveckling och resurser. Kommunen ska
verka för att avfallsmängden ska minska
och det är enklare att sortera, återvinna
och återanvända.

Strax nordost om FÖP-området finns
Tumbergs återvinningscentral. Många
hushåll i Vårgårda tätort har goda
förutsättningar för kompos¬tering av
matavfall.

Vårgårda kommun har tagit fram en
regional avfallsplan tillsammans med
övriga kommuner i Sjuhärad (2012). Enligt
denna avfallsplan ska det vara lätt att
göra rätt beträffande avfallssortering.
Avfallshanteringen och insamlingen ska
dessutom vara estetiskt tilltalande och
ha god tillgänglighet och säkerhet för
hushållen. Kommunerna ska säkerställa
en separat hantering av farligt avfall.
Återanvändning och återvinning ska
öka. Arbete pågår med att revidera den
regionala avfallsplanen.

Inom FÖP-området finns återvinningsstationer för förpackningar och tidningar
vid Vårgårda Marknadsplatsen. Denna bör
flyttas eller omarbetas för att skapa en fin
första vy av centrum. Exempelvis skärmar
som döljer containrarna och i stället
visa att man anlänt till centrala Vårgårda
Centrumhusets parkering.
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Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska avfallsplanen
innehålla en förteckning av nedlagda deponier i respektive kommun.
Detta redovisas nedan.
Deponier som är i drift idag omfattas av deponeringsförordningen (2001:512)
vilken ställer krav på skyddsåtgärder under och runt om deponin, uppsamling
av lakvatten, bottentätning och avslutande täckning. Det har också, sedan
deponeringsförordningen utfärdades, tillkommit deponeringsförbud av vissa
fraktioner; brännbart restavfall (2002) och organiskt avfall (2005).
Äldre nedlagda deponier däremot kan utgöra en risk för betydande påverkan
på människors hälsa och miljö genom förorening av mark, grund- och ytvatten
samt utsläpp av deponigas. Dessa deponier behöver därför identifieras och
riskklassas. Inventering av potentiellt förorenade områden görs enligt en metodik
för inventering (MIFO) och resulterar i en riskklassning av områdena. Denna delas
in i fyra riskklasser:
• Klass 1: Mycket stor risk
• Klass 2: Stor risk
• Klass 3: Måttlig risk
• Klass 4: Liten risk
Tabell 15 redovisar 97 nedlagda deponier i Boråsregionen. Av dessa har en nedlagd
deponi riskklass 1, 17 nedlagda deponier har riskklass 2, 57 nedlagda deponier
har riskklass 3, 13 nedlagda deponier har riskklass 4 och 10 nedlagda deponier
saknar riskklassning. Sammanställningen bygger delvis på uppgifter från tidigare
avfallsplaner samt dialog med respektive kommun. Uppgifter om deponiernas
drifttid har för flera av de nedlagda deponierna inte funnits tillgängliga varvid
den uppgiften inte redovisas för alla. Uppgifter om deponerade mängder samt
deponins utbredning har för merparten av de nedlagda deponierna inte funnits
tillgängliga och redovisas därmed inte alls.
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Tabell 15. Nedlagda deponier i Boråsregionen.

Kommun

Namn och
fastighetsbeteckning

Typ av avfall

Riskklass
enligt
MIFO

Vidtagna åtgärder

Drifttid

Ca 1945–1973
(tippning
av schaktmassor fram
till slutet
1980-talet)

Bollebygd

Varpås,
Erikstorp 1:183

Hushållsavfall, schaktmassor, industriavfall,
eventuellt miljöfarligt
avfall från närliggande
kemisk industri,
förbränningsaska,
avloppsslam

2

Det lakvatten som bildas
rinner av både åt öster till
Varpåsa tjärn och åt väster
till Erikstorpsbäcken i
Erikstorp. Någon lakvattenbehandling har så vitt känt
inte gjorts men resultaten
av vattenprovtagningarna
har blivit bättre med åren.
Fortsatt årlig provtagning
av lakvattendamm och
grundvatten sker för att
utröna hur lakvattnets
sammansättning varierar
över tid.

Bollebygd

Töllsjö,
Morjhult 9:1(2)

Hushållsavfall

4

Bedöms inte kunna ge
upphov till skador av
någon betydelse. Inget
kontrollprogram har
upprättats.

Bollebygd

Olsfors,
Örlid 1:2(1)

Hushållsavfall,
trädgårdsavfall
gamla oljefat, troligen
schaktmassor som
täcker gamla deponin

i.u.

Bedöms inte kunna ge
upphov till skador av
någon betydelse. Inget
kontrollprogram har
upprättats.

Borås

Brämhult,
Sörbo 1:2

Hushållsavfall,
schaktmassor, byggoch rivningsavfall,
trädgårds- och
jordbruksavfall, illegal
tippning av bl.a. skrot
samt industrideponi

3

Nedlagd, uppstädning av
området.

Driftslut 1973

Borås

Dalsjöfors,
Häljared 2:8

Hushållsavfall,
industriavfall, schaktmassor, bygg- och
rivningsavfall mm.

2

Nedlagd, uppstädning av
området.

1965–1977

Borås

Dalsjöfors,
Tummarp 1:72

Hushållsavfall, parkoch trädgårdsavfall och
schaktmassor

3

Nedlagd. 2008 gjordes
provtagning och inga värden
var över nivån för mindre
allvarligt.

1940-talet–
1967

Borås

Fristad
Borgstena,
Örlanda 9:1

Hushållsavfall och
industrideponi bl.a.
plastindustri

1

Nedlagd, uppstädning av
området, mark-förbättringar
i området samt fortsatt
kontroll och provtagning
av deponin. Kontinuerlig
vattenprovtagning sker
2 ggr/år tills vidare.

Driftslut 1986
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Namn och
fastighetsbeteckning

Typ av avfall

Riskklass
enligt
MIFO

Vidtagna åtgärder

Drifttid

Borås

Fristad
Vänga 1:11

Hushållsavfall,
industriavfall, park- och
trädgårdsavfall, byggoch rivningsavfall.
jordbruksavfall och
schaktmassor mm.

3

Nedlagd, uppstädning
av området samt
markförbättringar.

1952–1970

Borås

Sandhult
Backabo 2:100

Hushållsavfall, parkoch trädgårdsavfall,
jordbruksavfall,
troligtvis farligt avfall,
fast industriavfall,
byggavfall och
schaktmassor

2

Nedlagd, uppstädning av
området.

Driftslut 1977

Borås

Sandhult
Hedared 6:34

Hushållsavfall, parkoch trädgårdsavfall och
schaktmassor

3

Nedlagd, uppstädning av
området.

Driftslut 1970

Borås

Viskafors
Bogryd 1:152

Hushållsavfall,
gummiavfall och
schaktmassor mm.

2

Nedlagd, uppstädning
av området samt
markförbättringar.

Driftslut 1977

Borås

Viskafors
Högen,
Rydboholm
1:416

Osäkert vilken typ av
avfall som tömts här

2

Nedlagd, fortsatta kontroller
och provtagningar av
deponin. Årlig kontroll att
lakvattenutflöde sker ur
dräneringssystem samt
kontinuerlig provtagning 2
ggr/år tillsvidare.

Driftslut 1970

Borås

Borås,
Gässlösa 5:1

Hushållsavfall och
industriavfall

2

Nedlagd, specifikt
kontrollprogram finns
framtaget.

1930-talet–
1994

Herrljunga

Fåglaviks
Glasbruk,
157569,
Lindspång 1:27

Industriavfall,
mestadels glaskross
men också miljöfarligt avfall bl.a.
tungmetaller.

2

Täckt och kalkad 1986–1987.

Herrljunga

Melltorp,
157666,
Melltorp 1:3

Avfallsdeponi – icke
farligt, farligt avfall

3

Inventering avslutad –
ingen åtgärd. Täckt och
efterbehandlad.

Herrljunga

Trollabo,
157668,
Trollabo 1:5

Industrideponi

3

Inventering avslutad – ingen
åtgärd.

Herrljunga

TA Hydroni
deponi 2,
170073,
Annelund 7:1

Industrideponi

i.u.

Kontrolleras enligt
kontrollprogram.

Förstudie genomförd, täckt
och efterbehandlad.
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Kommun

Namn och
fastighetsbeteckning

Typ av avfall

Riskklass
enligt
MIFO

Vidtagna åtgärder

Herrljunga

TA Hydroni
Deponi 1,
170074,
Annelund 13:1

Industrideponi

i.u.

Förstudie genomförd.

Herrljunga

Betongtipp,
Strängbetong AB,
Baggetomten
5:6, Fölene 5:17

Ej miljöfarligt
industriavfall, i
huvudsak kasserade
betongelement

i.u.

Länsstyrelsen har fastställt
kontrollprogram för
lakvatten samt meddelat råd
och anvisningar för tippens
skötsel.

Herrljunga

Trollabo 1:1

Deponi för hushålls-,
industri- och
byggavfall.

4

Herrljunga

Trollabo 5:1

Industriavfall, i
huvudsak bark.

3

Herrljunga

Herrljunga 5:10

Industrideponi, bark

4

Herrljunga

Herrljunga 6:3

Hushållsavfall

4

Herrljunga

Åsen,
Remmenedal

Jord- och stentipp i
avslutad grustäkt.

Mark

Fritsla

Hushålls- och
industriavfall

2

Mark

Rydal

Hushålls- och
industriavfall

3

Mark

Velingstorp,
Kinna

Hushålls- och
industriavfall

2

Mark

Håven, Skene

Industritipp

3

Mark

Heden, Skene

Hushålls- och
industriavfall

2

Drifttid

Täckt och efterbehandlad.

Täckt och efterbehandlad.

i.u.

Regelbundna provtagningar
av lakvattnet, ett ytvattendike har grävts. Provtagning
sker regelbundet för att
ge svar på om eventuella
ytterligare åtgärder behöver
genomföras.

1964–1978

Provtagning sker
regelbundet för att ge
svar på om eventuella
ytterligare åtgärder behöver
genomföras.

1950–1970

Provtagning sker
regelbundet för att ge
svar på om eventuella
ytterligare åtgärder
behöver genomföras.

1934–1970
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Namn och
fastighetsbeteckning

Typ av avfall

Riskklass
enligt
MIFO

Vidtagna åtgärder

Mark

Skene skog,
Skene

Hushålls- och
industriavfall

2

Regelbundna provtagningar
och sättningsmätningar
enligt fastställt
kontrollprogram.

Mark

Torestorp

Hushålls- och
industriavfall

3

Mark

Älekulla

Hushålls- och
industriavfall

3

Mark

Öxabäck

Hushålls- och
industriavfall

3

Mark

Sätila

Hushålls- och
industriavfall

4

Mark

Horred

Hushålls- och
industriavfall

3

Mark

Björketorp

Hushålls- och
industriavfall

4

Svenljunga

Ebbarp 1:24,
Ebbarp

Hushålls- och
industriavfall

2

Provtagningar
genomförda 2017 efter
provtagningsplan fastställd
2016. Kompletterande
provtagningar genomförs
under 2020 därefter tas
beslut om kontrollprogram
är nödvändigt eller ej.

Svenljunga

Sexdrega 1:1,
Sexdrega

Hushålls- och
industriavfall

3

Provtagningar
genomförda 2017 efter
provtagningsplan fastställd
2016. Kompletterande
provtagningar genomförs
under 2020 därefter tas
beslut om kontrollprogram
är nödvändigt eller ej.

Svenljunga

Gälared 2:56,
Hillared

Hushålls- och
industriavfall

3

Svenljunga

Bredgården
10:1,
Holsljunga

Hushållsavfall, jordoch stubbtipp

4

Drifttid

1974–2001

1964–1977

1930/40-talet
– början av
1970-talet
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Kommun

Namn och
fastighetsbeteckning

Typ av avfall

Riskklass
enligt
MIFO

Svenljunga

Bosgården
1:96, Mjöbäck

Hushålls- och
industriavfall

3

Svenljunga

Frölunda 4:18,
Östra Frölunda

Hushållsavfall

3

Svenljunga

Bratås 1:13,
Mårdaklev

Hushållsavfall, jordoch stubbtipp

i.u.

Svenljunga

Hussered 1:9,
Kalv

Hushållsavfall, jordoch stubbtipp

3

Svenljunga

Gälared 2:56,
Hillared

Hushållsavfall, jordoch stubbtipp

3

Svenljunga

Moga 1:112,
Svenljunga

Jord- och stubbtipp

3

Svenljunga

Moga 1:112,
Svenljunga

Farligt avfall

2

Svenljunga

Karlsberg
5:399

Jord- och stubbtipp

Svenljunga

Hagatorpet 1:1,
Åstarp

Hushålls- och
industriavfall

3

Svenljunga

Änglarp 3:19

Mellanlagring av farligt
avfall; Deponi för ickefarligt avfall

2

Tranemo

Ljungsarp I,
Lagmanshaga
1:1

Schaktmassor,
trädgårds- och
byggavfall. Även
skjutbana.

3

i.u.

Vidtagna åtgärder

Drifttid

Provtagningar
genomförda 2017 efter
provtagningsplan fastställd
2016. Kompletterande
provtagningar genomförs
under 2020 därefter tas
beslut om kontrollprogram
är nödvändigt eller ej.

Provtagningar genomförda
efter framtagen
provtagningsplan
2017. Kompletterande
provtagningar genomförs
under 2020 därefter tas
beslut om kontrollprogram
är nödvändigt eller ej.

Sluttäckning klar 2009.

1968–2009

Provtagningsplan fastställd
2016, hydrogeologisk
utredning utförd 2016.
Genomförd utredning
bedömer att det inte är
motiverat med provtagning
eller kontrollprogram.

Delvis sluttäckt till 2013,
återstår yta där ÅVC varit i
drift till dec 2019.

1969–2007
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Kommun

86

Namn och
fastighetsbeteckning

Typ av avfall

Riskklass
enligt
MIFO

Tranemo

Ljungsarp II,
Pajet 1:1>1

Hushålls-, industri- och
byggavfall

3

Tranemo

Länghem I,
Länghem 2:3

Hushållsavfall

3

Tranemo

Länghem III,
Länghem 2:1

Hushålls- och
byggavfall

3

Tranemo

Tranemo I
(Gudarps
avfallsupplag),
Gudarp 3:39

Hushållsavfall,
industribygg- och
rivningsavfall, parkoch trädgårdsavfall,
jord och schaktmassor,
avloppsslam

2

Tranemo

Tranemo II,
Gudarp 3:39

Hushålls-, industri- och
byggavfall

3

Tranemo

Sjötofta I,
Bygärde 1:1>1

Hushålls-, bygg- och
trädgårdsavfall, jord

3

Tranemo

Ölsremma,
Horshaga 1:2

Hushållsavfall,
schaktmassor

4

Tranemo

Ambjörnarp,
Högalid 1:6

Hushållsavfall

4

Tranemo

Dalstorp I,
Dalstorp 1:1

Hushålls- och trädgårdsavfall, plåt mm.

4

Tranemo

Dalstorp II,
Skogarp 1:3>4

Eventuellt industriavfall, bark, byggavfall,
schaktmassor

3

Tranemo

Dalstorp III
(Pastoralskogen),
Dalstorp 1:1

Hushållsavfall

4

Tranemo

Dalstorp IV,
Skogarp 1:23>2

Barktipp (Dalstorpsträ)

3

Vidtagna åtgärder

Sluttäckt deponi.
Kontrollprogram finns.

Drifttid

1969–1980
kommunalt
avfall 1980–
2005 endast
park- och
trädgårdsavfall, byggoch rivningsavfall, jordoch schaktmassor samt
kommunalt
avloppsslam.
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Mot en hållbar och cirkulär framtid

Kommun

Namn och
fastighetsbeteckning

Typ av avfall

Riskklass
enligt
MIFO

Tranemo

Grimsås I,
Grimslund
2:77>1

Hushålls-, industri-,
grov och trädgårdsavfall

3

Tranemo

Grimsås II,
Fiåsatorp 2:6

Hushållsavfall, jord- och
schaktmassor, byggoch rivningsavfall,
trädgårdsavfall,
grovsopor

3

Tranemo

Hulared,
Gryttered 3:6

Hushållsavfall,
byggavfall, schaktmassor, jord- och
trädgårdsavfall

3

Tranemo

Limmaredstippen,
Limmared
13:1<2

Jord- och schaktmassor

3

Tranemo

Limmared II,
Åsarp 7:14
(Tidigare
Åsarp 7:1)

Industriavfall, bark

3

Tranemo

Limmared III,
Åsarp 7:14
(Tidigare
Åsarp 7:1)

Hushålls- och
industriavfall

2

Tranemo

Uddebo, Kila
1:20

Hushålls-, industrioch byggavfall

3

Tranemo

Nittorp,
Nygården
1:3>3

Hushålls-, byggoch rivningsavfall,
schaktmassor,
trädgårdsavfall

3

Tranemo

Gudarp 4:1

Hushålls-, byggoch industriavfall

Tranemo

Länghem 3:71

Trädgårdsavfall och
schaktmassor (tidigare
biodammar)

4

Tranemo

Ölsremma 1:1

Hushållsavfall,
schaktmassor

4

Ulricehamn

Kölabytippen
Kölaby-Tostarp
2:2, 7:1

Hushållsavfall,
industriavfall,
trädgårdsavfall och
schaktmassor

3

i.u.

Vidtagna åtgärder

Drifttid

Kontroller enligt kontrollprogram mellan 2008–2012.
Därefter fortsatt provtagning
under två år.

Driftslut 1969
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88

Namn och
fastighetsbeteckning

Typ av avfall

Riskklass
enligt
MIFO

Vidtagna åtgärder

Ulricehamn

Grönahögtippen Nyarp
3:11

Hushållsavfall och
industriavfall

3

Täckt med 20–30 cm morän.

Ulricehamn

Marbäck I
(Marbäckstippen)
Marbäck 13:43

Hushållsavfall

3

Täckt med minst 20 cm
morän.

Ulricehamn

Marbäck II
Marbäck 1:42

Rivningsavfall

3

Uppstädat

Ulricehamn

Södra Ving
(Hökerumstippen) Ving
10:1

Hushållsavfall och
trädgårdsavfall

3

Täckt med 20–30 cm morän.

Ulricehamn

Gällstad
(Rånnavägstippen)
Rånnaväg 7:6

Hushållsavfall och
industriavfall

3

Täckt 1973 med minst 20 cm
finare schaktmassor.

Ulricehamn

Strängseredtippen
Gullered
Sjögared 5:1

Hushållsavfall och slam

3

Täckt 1976.

Ulricehamn

Södra Säm
Vegby 2:9

Hushållsavfall

3

Ulricehamn

Dalum Nöre
4:6

Hushållsavfall

3

Ulricehamn

Horsäckra I
Vedåsla 17:1

Bl.a. trädgårdsavfall

3

Ulricehamn

Härnatippen,
Dammkullen
(Brickagården)
Härna 3:1

Hushållsavfall

3

Ulricehamn

Silarp 2:18

Lantbruksavfall

3

Ulricehamn

Strängsered
3:40

Hushållsavfall

Ulricehamn

Timmele 22:2

Industriavfall (Timmele
färgeri), byggavfall och
trädgårdsavfall

3

Täckt med 5–15 cm morän
1975.

Täckt med morän
och schaktmassor.
Används fortfarande för
trädgårdsavfall.
3

Drifttid
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Kommun

Namn och
fastighetsbeteckning

Ulricehamn

Yttre vång 14:1

Bl.a. hushållsavfall

3

Ulricehamn

Älmestad I,
Gammalstorp
1:2

Hushållsavfall och
schaktmassor

3

Ulricehamn

Älmestad II,
Gisslarp 2:7

Hushållsavfall och
schaktmassor

3

Ulricehamn

Hestertippen,
Hester 5:7

Schaktmassor

3

Vårgårda

Gamla
Tumbergstippen 156304,
TumbergsGalstad 2:13,
TumbergsGalstad 2:16

Avfallsdeponi – icke
farligt och farligt avfall,
hushållsavfall, slam
från ytbehandlingsindustri

2

Vårgårda

Tumbergs
avfallsupplag
156228,
Tumberg 4:3

Avfallsdeponi – icke
farligt och farligt avfall

i.u.

Inventering avslutad – ingen
åtgärd.

Vårgårda

Tångatippen
(Tånga Hed)
156303,
Hägrunga 6:3,
Hägrunga 5:2

Avfallsdeponi – icke
farligt och farligt avfall

3

Inventering avslutad – ingen
åtgärd.

Vårgårda

Östadkulles
deponi 156301,
Östadkulle 3:1,
Östadkulle S:1,
Östadkulle 4:3

Avfallsdeponi – icke
farligt och farligt avfall

3

Inventering avslutad – ingen
åtgärd.

Vårgårda

Slamdepå i
Lund, 156302,
Lund 1:6

Slam från slamavskiljare och slutna
tankar

3

Vårgårda

Slamdeponi i
Fullestad

Slam från trekammarbrunnar

3

Typ av avfall

Riskklass
enligt
MIFO

Vidtagna åtgärder

Drifttid

Täckt med jord.

Deponin
stängdes
2005
Åtgärd är avslutad.
Uppföljning är ej klar.
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Bilaga 8:

Uppföljning av utgående
regional avfallsplan
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Mot en hållbar och cirkulär framtid

Kommunerna i Boråsregion har sedan tidigare samverkat
kring en regional avfallsplan som togs fram under 2011. Enligt
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska en uppföljning av den
föregående avfallsplanen genomföras.
Uppföljningen av avfallsplanen har genomförts via intervjuer av relevanta
personer inom respektive kommun under hösten 2019 samt via inhämtade och
jämförande av data från bland annat Avfall Web. En del av målen som sattes i
avfallsplanen 2012–2020 har varit svåra att följa upp då målen formulerats på
ett sådant sätt att mätbar uppföljning inte varit möjlig. Detta beaktades vid
framtagande av den nya regionala avfallsplanen. Att aktivt arbeta med den
regionala avfallsplanen 2012–2020 utöver den dagliga verksamheten har inte varit
prioriterat i alla kommuner. Man har delvis saknat en samordnande funktion som
kan ge stöd i och driva arbetet med att nå målen i avfallsplanen. Vid framtagande
av ny regional avfallsplan är det viktigt att förankra avfallsplanen i respektive
kommun, upprätta en plan för hur uppföljningen av de satta målen ska gå till samt
tydliggöra ansvarsfördelningen.

Figur 9. Regional Avfallsplan 2012–2020.
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I Tabell 16 presenteras en sammanställning av mål från avfallsplanen 2012–2020
samt en bedömning av om målen är uppfyllda eller inte. Symbolerna som har
använts har följande betydelse:

Målet är
uppnått

Målet är delvis
uppnått/nära
att nås

Målet är ej
uppnått

Tabell 16. Mål och måluppfyllelse i regional avfallsplan 2012–2020.
Mål

92

Måluppfyllelse

Kommentar

Minst 90 % av hushållen
i regionen ska vara
nöjda med insamlingen

Genomsnittet för regionen 2019 var 88 %.
Kundnöjdheten har ökat sen 2011.

Totala mängden avfall
ska ha minskat år 2020

Mängd insamlat avfall under kommunalt
ansvar (exklusive slam och trädgårdsavfall) har
ökat sedan 2011. Däremot har mängden restoch matavfall minskat.

Skapa fler återbruk i
regionen, till 2020 och
i större utsträckning
än 2011 använda sig av
återbruk vid ÅVC

Bedömningen är att utvecklingen är positiv,
fler möjligheter till återbruk har skapats
i regionen jämfört med 2011. Ett antal
återvinningscentraler i regionen har byggts
om med utökad möjlighet till återbruk.

Hushållsavfallet får
innehålla som mest 1 %
farligt avfall

Målet är uppnått, resultat från de senaste
plockanalyserna visar ett medelvärde på 0,2 %
farligt avfall i restavfallet.

Sjuhärad ska inte
bidra till spridning av
kemikalier och andra
farliga ämnen

Utvecklingen är positiv tack vare utökade
informationsinsatser samt ökad tillgänglighet
att lämna farligt avfall, exempelvis via miljöbil
eller röda boxar.

Till 2020 ska allt farligt
avfall samlas in och
återvinnas

Kommunerna är på god väg. Plockanalyser
visar låga halter, 0,2 %, farligt avfall i avfallet
från hushållen och ökad tillgänglighet att
lämna farligt avfall, via exempelvis miljöbil
som åker runt, erbjuds i flera av kommunerna.

Invånare ska ha
tillräcklig kunskap om
vad som klassas som
farligt avfall

Kommunerna har arbetat med
informationsinsatser, sorteringsguider,
miljökalendrar med mera och plockanalyser
visar låg andel farligt avfall.

Ärende 7

Mot en hållbar och cirkulär framtid

Mål

Måluppfyllelse

Kommentar

Till 2020 ska samtliga
kommuner ha ökat
materialåtervinningen
utifrån 2011 års nivåer

Bedömningen är att utvecklingen är
positiv. Andel hushållsavfall insamlat för
materialåtervinning har varit relativt konstant
senaste åren. Däremot har andel uppkommet
matavfall där växtnäring tas till vara ökat,
vilket också är en form av materialåtervinning.

Minska nedskräpning

En av de åtta kommunerna i regionen har
mätt nedskräpning enligt Håll Sverige Rents
metod. Resultatet därifrån visar att mängden
skräp har minskat med 43 %. Samma kommun
har också utvärderat de kostnader som kan
allokeras till nedskräpning och årligen följt upp
detta. Övriga kommuner har aktivt deltagit i
Håll Sverige Rents kampanjer för att minska
nedskräpning.

Matavfall: 50 % ska
sorteras ut till år
2020 och behandlas
biologiskt så att
växtnäring tas tillvara
och 40 % så att energi
tas tillvara

Målet är inte uppnått. 2019 låg Boråsregionen
på 32 % av uppkommet matavfall som
behandlas biologiskt så att växtnäring och
energi tas till vara. Men riktningen är positiv
då flera av kommunerna vid utgången av
planperioden har infört separat insamling
av matavfall vilket innebär att samtliga
kommuner i Boråsregionen nu erbjuder
separat insamling av matavfall.

Öka återanvändningen
av grovavfall

Uppföljningsmått för detta mål saknas. Det
är inte entydigt att mängden grovavfall har
minskat till förmån för återanvändning,
däremot har mängden grovavfall till deponi
minskat vilket är positivt.

Minska mängder avfall
till deponi

Målet är uppnått. Mängd avfall under
kommunalt ansvar som går till deponi har
minskat jämfört med 2011.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Peter Friman

Tjänsteskrivelse
2021-08-16
DNR TK 121/2021 824
Sid 1 av 2

Svar på motion om Revidering av taxor idrottshallar
Sammanfattning
Medborgarförslag angående revidering av taxor i våra sporthallar inkom 2021-04-16
Herrljunga kommuns idrottshallar hyrs för olika typer av aktivitet.
Ny taxa o ch subventionsmodell infördes 2018.
Herrljunga har en låg beläggningsgrad i sina hallar, många tider finns lediga för uthyrning.
I kommunens tre mindre idrottshallar (Horsbyhallen, Altorpshallen och Mörlanda
Sportcenter b-hall) är det en låg nyttjandegrad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-08-16
KF § 65 2021

.

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Medborgarförslag beviljas.
Subventionsgrad till privatpersoner och företag som hyr för friskvård till anställda i
kommunens idrottshallar ändras till samma procentsats, som gäller för Seniorverksamhet i
föreningsregi.

Peter Friman
Fritidschef
Expedieras till:
För kännedom
till:

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

Ärende 8
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Peter Friman

Tjänsteskrivelse
2021-08-16
DNR TK 121/2021 824
Sid 2 av 2

Bakgrund
2018 beslutades om nya taxor till Kommunens idrottshallar. En ny modell infördes. Olika
subventionsgrad beroende på om förening eller privat/företag hyr lokaler för aktivitet.
Ekonomisk bedömning
En revidering av taxor bedöms ej att påverka intäkter negativt.
En annan taxa för privatpersoner och företag som hyr kommunens lokaler, innebär att fler
kommer nyttja anläggningar för olika aktiviteter.

Motivering av förslag till beslut
I Herrljunga kommun får alla föreningar som söker tider plats för verksamhet. Det finns
utöver det lediga tider tillgängliga som kan bokas både vardagar och helger även under
högsäsong. Privatpersoner och företag får nyttja tider som blir över när föreningslivet har
bokat sina tider.
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A bapr'#
Kommunfullmäktige

2021-04-16

2021-04. 16

Herrljunga kommun

113 /202/

3/3

MEDBORGARFÖRSLAG– Herrljunga kommun

Folkhälsa – en klassfråga?

Sammanfattning

Undertecknadtycker att nuvarande prissättning för hyra av sporthallar är orimlig, i synnerhet om
man är privatperson som vill ha en tid för att hålla gång en fysisk aktivitet för sig och sina barn 1-2
timmar/vecka eller vill hyra en hall för ett barnkalas,disco etc.
Bakgrund

Undertecknadhar förmånen att bo i en fantastisk kommun, med rika möjligheter till kultur- och
föreningsliv samt vandringsleder och friluftsområden. Jagtar alla möjligheter att torgföra kommunen
och är förvissadom att fler på sikt kommer att upptäckavår fina kommun och de möjligheter som
yppar sig här. Det finns dock en sak som jag tycker sticker ut, på ett negativt sätt, och motsäger hela
id6n om attrahera nya kommuninvånare:
Sedannågraår tillbaka har Herrljunga kommun en differentierad taxa avseendeuthyrning av tider
för sporthallar. Medan det för en förening för en timmes uthyrningstid i en mindre sporthall (mindre
än 600 kvm) kostar mellan 85-170 kr/h (beroende av typ av verksamhet), får en privatperson betala
330 kr/h. Vill man ha en större hall (mer än 600 kvm) kostar det 500kr/h. Jagmenar att
prissättningen slår hårt för privatpersoner, i synnerhet för barnfamiljer eller ensamstående föräldrar.
I dessa pandemitider finns det begränsade möjligheter till fysisk aktivitet inomhus i organiserade
sammanhang. Restriktionerna förutan vill kanske inte alla organisera sig i någon förening, för att få
utöva fysisk aktivitet. Det är en fråga om valfrihet. Föräldrar som vill ta ansvar för sina barns hälsa
tvingas då betala ganska höga priser för detta. Ett räkneexempel: ensamstående E har en fast tid i
Horsbyhallen för att spela basket med sina två minderåriga barn vid ett tillfälle i veckan under

vårterminen, 18 veckor x 335 kr = 6 030 kronor. Bäggebarnenfyller år och vill bjuda hela klassentill
kalas vid två tillfällen, 3 timmar x 2 tillfällen x 335 kronor = 1005 kronor, vilket ger en kostnad om
dryga 7 000 kronor för E. Slutsatsen blir att E avstår från bägge möjligheterna med hänvisning till de
höga utgifterna.
De mindre sporthallarna har ocksåmöjliggjort barnkalasför de som inte har möjlighet att ha ett
större antal barn hemma hos sig p g a trångboddhet eller öppnat en möjlighet för t ex en
högstadieklass att anordna disco för de yngre, i syfte att utöka klasskassan.
En mindre omvärldsbevakning visar att i Vårgårda kommun kan man hyra en mindre sporthall (IOx16
m) för en kostnad av 50 kr/h, medan en större (14x33m) hyrs ut till en kostnad av 100 kr/h. Man kan
alltså i Vårgårda sporta i en mindre hall, dryga sex gånger jämfört med priset i Herrljunga.
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Sedanlång tid tillbaka har kommunen överlåtit vissaav sina lokaler till vissa delar av föreningslivet.
Detta har inneburit färre möjligheter till uthyrning för privatpersoner. Om Herrljunga fortsatt vill vara
en attraktiv kommun bör man skapa möjligheter för privatpersoner att röra på sig, såväl ute som
inne
Diskussion

I det beslut av 2018 (beslutsunderlag Tekniska nämnden 86/2017-06-08 samt tjänsteskrivelse 201801-25, dnr TN 145/2017-268) framkom att kommunen inte har någon skyldighet att subventionera

priser till privatpersoner, utan hellre stödjer föreningsliv med ungdoms- och seniorverksamhet.
Dennaframställan vill inte ställa den ena målgruppen mot den andra, men konstaterar att alla
kommuninvånare inte är engagerade i föreningsverksamhet och därmed har dryga kostnader för att
få möjlighet att utöva fysisk aktivitet. Kommunenhar fasta kostnader för drift och underhåll,
förslagslämnaren är övertygad om att en uppföljning av intäkter före hyreshöjning och efter
densamma, ger vid handen att intäkterna minskat och menar att lite intäkter är bättre än inga alls.
Möjligheten att utöva fysisk aktivitet får aldrig vara en klassfråga.Jagär övertygad om att de med
sämst ställt i samhället, tyvärr inte hyr en tid i någon av kommunens tomma hallar, då det helt enkelt

är för dyrt. Kommunenhar dessutom ett ansvarför god folkhälsa och det tidigare beslutet motverkar
detta
Jagmenar vidare att det tidigare beslutet om att höja priserna för privatpersoner var dåligt
underbyggt och inte står i proportion till kommunens devis: våga-vilja-växa. Jagvill med detta
medborgarförslag att kommunfullmäktige tar i övervägande att följa upp och revidera tidigare beslut
från 2018 avseendeförhöjda uthyrningstaxor för privatpersoner.

{vänlig hälsning,
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Ärende 9
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Hanna Franzén

Tjänsteskrivelse
2021-09-29
DNR TK 32/2021 510
Sid 1 av 3

Kostnader för uppstart av Idrottsbibliotek
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade motion om att utreda möjligheten att starta ett
Idrottsbibliotek i Herrljunga (KF §140/220- 11-1 7) och beslutade att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda kostnaden för ett uppstartsprojekt. Kommunstyrelsen beslutade (KS g 1
78/2020-11-16) att uppstartsprojektet för inrättande av idrottsbibliotek ska finansieras med
250 tkr ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel och gav tekniska nämnden i uppdrag att
genomföra projektet. Tekniska nämnden fick tillfälle att yttra sig i ärendet och ställde sig
positiva till inrättande av ett idrottsbibliotek under förutsättningen att kostnadstäckning
fanns. I dagsläget finns 250 tkr för finansiering av uppstartsprojektet och startbeslutet har
beviljats av Tekniska nämnden. Om tekniska nämnden ska ansvara för fortsatt drift av
Idrottsbiblioteket kommer ytterligare resurser att behöva tillskjutas. Därav redogörs i denna
tjänsteskrivelse alternativa upplägg för drift med tillhörande kostnader, alternativen är
baserade på en projekttid av 2 år. Ersättningsnivån till föreningarna är baserade på utfall
från Nattkoll. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att kalkylen bygger på att
föreningarna är intresserade av att engagera sig i det arbetet som krävs för att driva ett
Idrottsbibliotek.
Ett arbete har gjorts gällande att identifiera aktuella lokaler i kommunens egen regi och har
utmynnats i förslag 1. Använda bibliotekets källare för verksamheten i fråga då dess
geografiska position är att föredra samt möjlighet finns till att framgent använda lokalen för
fritid och kulturverksamhet oavsett hur projektet utfaller.
Ett alternativt till detta är att enligt förslag 2. Hyra in före detta Coloramas lokal på
Storgatan då dess placering samt utformning passar verksamheten bra.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 200/2020-12-14
Tekniska nämnden § 21/2021-02-04
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-29
Bilaga 1 ekonomisk sammanställning av förslag till beslut 1.
Bilaga 2 ekonomisk sammanställning av förslag till beslut 2.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Tekniska nämnden förslår kommunstyrelsen att besluta enligt:
Alternativ 1
o Att tillskjuta resurser för inredning och startavgift 65 000: -.
o Att tillskjuta resurser för drift år 1. 241 500: o Att tillskjuta resurser för drift år 2. 491 500: Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

Ärende 9
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Hanna Franzén

Tjänsteskrivelse
2021-09-29
DNR TK 32/2021 510
Sid 2 av 3

Alternativ 2
o Att tillskjuta resurser för inredning och startavgift 65 000: -.
o Att tillskjuta resurser för drift år 1. 206 500: o Att tillskjuta resurser för drift år 2. 456 500: Hanna Franzén
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Expedieras till:
För kännedom
till:

Kommunstyrelsen

Ärende 9
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Hanna Franzén

Tjänsteskrivelse
2021-09-29
DNR TK 32/2021 510
Sid 3 av 3

Bakgrund
Tekniska nämnden ser positivt på uppstart av Idrottsbibliotek som inkom via motion 202001-30, dock med en reservation om att fullständig kostnadstäckning måste ges. Därmed
kompletteras ärendet i fråga med denna tjänsteskrivelse som klargör kostnaderna som
åläggs Tekniska förvaltningen vid en uppstart av ett Idrottsbibliotek.
Ekonomisk bedömning
Se bilaga 1, Ekonomisk sammanställning av förslag till beslut 1.
Observera att en eventuell kostnaderna för år 3 uppgår till 366 500: - då
investeringskostnaderna är avbetalade.
Se bilaga 2, Ekonomisk sammanställning av förslag till beslut 2.
Observera att eventuell kostnaderna för år 3 uppgår till 456 500: -

Ärende 9
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Tjänsteskrivelse
2021-09-21
DNR XX XX/20XX XX
Sid 1 av 1

Ekonomisk sammanställning av förslag till beslut 2
Antagande som kalkylen bygger på
Idrottsbibliotek öppnas upp i Privat hyresvärds lokaler på Storgatan.
Öppethållandet är 3 dagar i veckan sammanlagt 8 h, denna tid skall föreningarna bemanna
med två personer och sköta uthyrningen själva (ersättningen är beräknad på samma
ersättning som utgår för Nattkoll).
Herrljunga kommuns personal arbetar 40%, med att kategorisera samt sortera inkomna
varor med representant från aktuell förening (skridsko, skidor etc.) och säkerställer att
uthyrningsobjekten är funktionsdugliga för att uthyras. Övrig tid säkerställs att lokalen är i
gott skick samt utbildar och bistår föreningarna vid frågor.
Bemanning
Herrljunga kommun:
Ersättning till föreningarna:
Lokal
Hyra av lokal: 120tkr

180tkr per år (40%)
2tkr i veckan (16h bemanning)
1tkr i veckan (8h bedömning/underhåll av material)

Övriga kostnader
Startavgift till nationella Fritidsbanken:
Inventarier:
Försäkring/medlemskap i Fritidsbanken:

5tkr
60tkr
2,5tkr

Årlig driftkostnad för Idrottsbibliotek
Personalkostnad
Ersättning föreningar (bemanning)
Ersättning föreningar (iordningsställande
material)
Medlemskap Fritidsbank
Hyra

180 000
104 000
50 000
2 500
120 000
456 500

Varav 250 tkr är beviljade genom utvecklingsmedel 2022

Investeringskostnad
Startavgift Fritidsbank
Inventarier

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

5 000
60 000
65 000
Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

Ärende 9
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Tjänsteskrivelse
2021-09-21
DNR XX XX/20XX XX
Sid 1 av 2

Ekonomisk sammanställning av förslag till beslut 1
Antagande som kalkylen bygger på
Idrottsbibliotek öppnas upp i Herrljunga kommuns egna lokaler, i bibliotekets källare.
Öppethållandet är 3 dagar i veckan sammanlagt 8 h, denna tid skall föreningarna bemanna
med två personer och sköta uthyrningen själva (ersättningen är beräknad på samma
ersättning som utgår för Nattkoll).
Herrljunga kommuns personal arbetar 40%, med att kategorisera samt sortera inkomna
varor med representant från aktuell förening (skridsko, skidor etc.) och säkerställer att
uthyrningsobjekten är funktionsdugliga för att uthyras. Övrig tid säkerställs att lokalen är i
gott skick samt utbildar och bistår föreningarna vid frågor.
Bemanning
Herrljunga kommun:
Ersättning till föreningarna:
Lokal
Hyra av lokal:

180tkr per år (40%)
2tkr i veckan (16h bemanning)
1tkr i veckan (8h bedömning/underhåll av material)
155 tkr (investeringskostnad 250 tkr för renovering av lokal
fördelat på projektperiod genererar en kostnad på 125 tkr
under projektet, 30 tkr i årlig hyra vilket ramväxlas från
bildning som idag står för denna kostnad)

Övriga kostnader
Startavgift till nationella Fritidsbanken:
Inventarier:
Försäkring/medlemskap i Fritidsbanken:

5tkr
60tkr
2,5tkr

Årlig driftkostnad för Idrottsbibliotek
Personalkostnad
Ersättning föreningar (bemanning)
Ersättning föreningar (iordningsställande
material)
Medlemskap Fritidsbank
Hyra

180 000
104 000
50 000
2 500
155 000
491 500

Varav 250 tkr är beviljade genom utvecklingsmedel 2022

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

Ärende 9
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Investeringskostnad
Startavgift Fritidsbank
Inventarier

5 000
60 000
65 000

Tjänsteskrivelse
2021-09-21
DNR X XX/20XX XXX
Sid 2 av 2

Ärende 9
SAMMANTRADESPROTOKOLL

gp T,:',':=',",=:='~
TN § 21

Sammanträdesdatum

Sid 24

2021-02-04

TK 32/2021 510

Startbeslut för idrottsbibliotek
Sammanfattning
Bert-Åke Johansson(S) och JanBengtsson(S) inkom 2020-01-30med en motion
om att utreda möjligheten att genomskolan i samverkan med föreningslivet starta
ett idrottsbibliotek i Herrljunga Kommun. Kommunfullmäktige beviljade motionen (KF § 140/220- 11-1 7) och beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnaden för ett uppstartsprojekt. Kommunstyrelsen beslutade (KS g

178/2020-11-16)att uppstartsprojektetför inrättandeav idrottsbibliotek skafinansieras med 250 tkr ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel och gav tekniska
nämnden i uppdrag att genomföra projektet.

Tekniska nämnden fick tillfälle att yttra sig i ärendet och ställde sig positiva till
inrättande av ett idrottsbibliotek under förutsättningen att kostnadstäckning fanns.
I dagsläget finns 250 tkr för finansiering av uppstartsprojektet. Om tekniska
nämnden ska ansvara för fortsatt drift av Idrottsbiblioteket kommer ytterligare
resurser att behöva tillskjutas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
i ärendetdaterad2021-02-02
Kommunstyrelsen § 200/2020-12-14

Förslagtill beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Startbeslut för projektering för inrättande av idrottsbibliotek beviljas.
• Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med beräkning av
driftskostnader för Idrottsbibliotek.
Ordföranden föreslår att beräkning av driftkostnader presenteras på nämndens
sammanträde senast den 2021-12-02.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med ordförandens tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens beslut
1. Startbeslut för projektering av idrottsbibliotek beviljas.
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med beräkning av
driftskostnader för Idrottsbibliotek senast den 202 1-12-02.

Justerandes sign

za

Utdragsbestyrkande

Ärende 10
TEKNISKA NÄMNDEN
Börje Aronsson

Ordförandeskrivelse
2021-09-29
DNR TK 222/2020 351
Sid 1 av 1

Underhåll och skötsel av Kvarnvägen
Sammanfattning
Efter dialog med fastighetsägarna har frågan lyfts angående status på vägen och
ansvarsbiten för underhåll av Kvarnvägen mellan Vretavägen och träbron över Nossan.
Förvaltningen har under utredningen fått fram att den är en historisk gemensamhetsväg
med 45 delägare varav kommunen är delägare. Idag finns ingen aktiv vägförening och runt
år 1960 beslöt dåvarande kommunstyrelsen att ta ansvar för vägsträckan samt att
belysningsstolpar i samband med detta sattes upp. Belysningen sköts idag av Herrljunga
Elektriska. Eftersom det är landsbygdsväg och det inte har varit dokumenterat i skötselplan
att kommunen ensamt tagit över ansvaret, så har det endast varit kostnader i samband med
vinterskötsel och belysning på vägen. Kostnaden har debiterats landsbygdskontot.
Vägen är i behov av ny asfaltering på grund av många hål samt lång tid sedan den fick en
upprustning.
En ny toppbeläggning med asfalt beräknas kosta ca 300 000 kr. Området runt Kvarnvägen
är ej detaljområde utan klassas som landsbygd.
Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-09-29
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:
• Tekniska Nämnden beslutar att kommunen ensamt har ansvarar för vägens och
belysningens underhåll.
• Förvaltningen får i uppdrag att asfaltera Kvarnvägen mellan träbron och
Vretavägen.
• Ny asfaltbeläggning skall bekostas av Tekniska nämndens överskott för år 2021.

Börje Aronsson
Ordförande Tekniska nämnden

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

TEKNISKA NÄMNDEN
Börje Aronsson

Ordförandeskrivelse
2021-09-29
DNR TK 232/2021 216
Sid 1 av 1

Skötselplan för Orraholmens friluftsområde
Sammanfattning
De saknas en övergripande skötselplan för Orraholmens Friluftsområde och det gäller de
fyra objekt som finns där som skog, betesmark, fastigheter samt våtmarken med fågelsjön.
För att framåt i tiden ha en sammanhängande skötselplan mellan aktörerna för Orraholmens
Friluftsområde är det viktigt att få detta på ett samlat dokument.
Utredningen kan utgå enligt följande förslag. Skötselplan för Orraholmens friluftsområde.
1. Skötselplan för skogsområdet sker genom befintlig skogsbruksplan som görs ny var tionde
år med uppföljning varje år med dokumentation.
2. Skötselplan för åker och betesmarken samt Natura 2000 området sker genom utarrendering
med betesdjur. Uppföljning av mål och beteskrav sker tillsammans med arrendator årligen
med dokumentation.
3. Skötselplan för fastigheterna sker med underhållsplan som utgår från hyresavtalen med
föreningarna. Uppföljning vart år med dokumentation.
4. Skötselplan för våtmarken och fågelsjön sker tillsammans med övriga markägare runt
fågelsjön utifrån överenskommen plan som följs upp årligen med dokumentation.
Eventuella EU bidrag sökes av den som har rätt till det.

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-09-29
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:
• Förvaltningen får i uppdrag att forma en skötselplan för Orraholmens
Friluftsområde.
Börje Aronsson
Ordförande Tekniska nämnden

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

Ärende 12
TEKNISKA NÄMNDEN
Börje Aronsson

Ordförandeskrivelse
2021-09-29
DNR TK 234/2021 610
Sid 1 av 1

Underhåll av ladugårdstak på Orraholmen
Sammanfattning
Taket på ladugården är i stort akut behov av att lagas för att skydda fastigheten.
Omfattningen av åtgärder innebär att byta ut tegelpannor och laga en rännedal.
Då Tekniska nämnden enligt prognos kommer ha har ett överskott för 2021 så bör en del av
detta gå till att återställa och laga taket. Bedömd kostnad för lagning av ladugårdstaket
beräknas ligga på 300 000 kr.
Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-09-29
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:
• Förvaltningen får i uppdrag att reparera taket på Orraholmens ladugård omgående.
• Kostnaden på 300 000kr finansieras av Tekniska nämnden överskott för 2021.
Börje Aronsson
Ordförande Tekniska nämnden

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

Meddelande 1

Meddelande 1

Meddelande 2
SAM MANTRADESPROTOKOLL

gpU:yuTFltlUT:::
KF § 103
KS § 132

Sammanträdesdatum

sid.

2021-09-20

9

DNR KS 24/2021 351

Svar på medborgarförslag om cykelväg längs med väg 1927
mellan Eggvena skola och Fölene kyrka
Sammanfattning
Ronny Norrman inkom 2021-01-25 med medborgarförslag om att kommunen
utreder kostnaderna för och beslutar om byggnation av cykelväg längs med väg
1927 mellan Eggvena skola och Fölene Kyrka. Kommunfullmäktige överlämnade
genom KF § 24/202 1-02-23 medborgarförslaget till tekniska nämnden. Tekniska
nämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås då föreslagen
sträcka berör statligt vägnät.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 56/2021-06-10
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-06
Karta på föreslagen sträcka
Kommunfullmäktige § 24/2021-02-23
Medborgarförslaget inkommet 2021-02-23

Förslagtill beslut
Tekniska nämnden förslag till beslut:
•

Medborgarförslaget avslås.

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag och föreslår ett tillägg i form av att
medborgarförslaget tas i beaktande i och med framtagande av cykelstrategi.
Beslutsgäng
Ordföranden frågar om tekniska nämndensförslag till beslut antas och filmer att så
sker.
Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antasoch finner att så sker.

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget avslås.
2. Medborgarförslaget tas i beaktandei och med framtagande av cykelstrategi.

I kommunfullmäktige bifaller Mats Palm (S) kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsensförslag till beslut antas och finner att så
sker

Utdragsbestyrkande

Meddelande 2
SAMMANTRADESPROTOKOLL

gPE=1:N~FILE::E:

Sammanträdesdatum

sid

2021 -09-20

10

FortsättningKF § 103
KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Medborgarförslaget avslås.
2. Medborgarförslaget tas i beaktandei och med framtagande av cykelstrategi.

Expedieras till:
För kännedom till:

Justerandes sign
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Förslagsställaren, tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande

Meddelande 3
SAMMANTRADESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

sid.

202 1-09-20

11

DNR KS 45/2021 385

KF § 104
KS § 133

Svar på medborgarförslag om fler grillplatser i kommunen
Sammanfattning
Yvonne Stenqvist inkom 2021-02-08 med medborgarförslag om fler grillplatser.
Förslagsställarenönskar fler grillplaster på följande platser:
• Prästbron-Vedumsvägen
• Haraberget
• Grästorpasjön
Kommunfullmäktige överlämnade genom KF § 25/2021-02-23 förslaget till
tekniska nämnden. Tekniska nämndenföreslår kommunfullmäktige att bevilja
punkt 1 i medborgarförslaget och att avslå punkt 2 och 3.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 52/2021-06-10
TjänsteskHvelse i ärendet daterad 2021-05-24
Kommunfullmäktige § 25/202 1-02-23
Medborgarförslag inkommit 2021-02-08

Förslagtill beslut
Tekniska nämndens förslag till beslut:
• Punkt 1 i medborgarförslaget att anlägga grillplats vid
Prästabron/Vedumsvägen beviljas.
• Punkt 2 och 3 i medborgarförslaget avslås.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om tekniska nämndensförslag till beslut antas och finner att så
sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Punkt1 i medborgarförslaget
att anläggagrillplats vid
Prästabron/Vedumsvägen beviljas.
2. Punkt 2 och 3 i medborgarförslaget avslås.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Punkt 1 i medborgarförslaget att anlägga grillplats vid
Prästabron/Vedumsvägen beviljas.
2. Punkt 2 och 3 i medborgarförslaget avslås.
Expedieras till:
För kännedom till:

Förslagsställaren, tekniska nämnden
Utdragsbestyrkande

Meddelande 4
SAM MANTRADESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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2021-09-20
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DNR KS 181/2020384

Svar på medborgarförslag om utbyggnad av två discgolfbanor i
kommunens tätorter
Sammanfattning
Fredrik Olsson inkom 2020-08-31med medborgarförslagom utbyggnadav
discgolfbanor i Henljungas två tätorter. Konrmunfullmäktige överlämnade
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning (KF § 17/2021-02-23).
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja motionen och att
anläggningskostnaden tas med i tekniska nämndens investeringskostnader för
2022–2024

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 50/202 1-06-10
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-25
Kommunfullmäktige § 114/2020-09-15
Medborgarförslag inkommit 2020-08-31

Förslagtill beslut
Tekniska nämndens förslag till beslut:

•
•

Medborgarförslaget beviljas
Anläggningskostnad tas med till investeringsbudget för tekniska nämnden
2022–2024.

Mats Palm (S) bifaller föwaltningens förslag punkt 1 och föreslår en ändring i
punkt 2 i form av att anläggningskostnadentas med i tekniska nämndens
investeringsbudget för 2022.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om tekniska nämndensförslag punkt 1 till beslut antasoch
finner att så sker.

Ordföranden ställer förvaltningens förslag punkt 2 mot Mats Palms (S)
ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med Mats Palms
(s)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget beviljas.
2. Anläggningskostnad tas med till investeringsbudget för tekniska nämnden
2022

I kommunfullmäktige bifaller Mats Palm (S) kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsensförslag till beslut antas och finner att så
sker
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FortsättningKF § 105
KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Medborgarförslaget beviljas.
2. Anläggningskostnad tas med till investeringsbudget för tekniska nämnden
2022

Expedieras till:
För kännedom

Tekniska nämnden
Förslagsställaren
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DNR KS 115/2021 351

KF § 107
KS § 136

Svar på motion om åtgärder för att förbättra trafik- och
parkerings-situationen

vid Eriksbergs skola

Sammanfattning
Ove Severin inkom 2021-04-19 med en motion avseende köp av fastigheten
Eriksberg 4:6 för att på fastighetenkunna tillskapa fler parkeringsplatser som
personal i skolan och förskolan kan nyttja samt avlämningsplatser för de som
lämnar barn vid skolan. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till tekniska
nämnden (KF § 66/2021-04-20).

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen och ge tekniska
nämnden i uppdrag att se över och på sikt tillskapa fler avlämningsplatser i
anslutning till skolgården vid de parkeringsplatser som finns idag. Detta som ett led
att generellt förbättra trafiksituationen utanför Eriksbergs skola.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 49/2021-06-10
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-24
Kommunfullmäktige § 66/2021-04-20
Motion inkommit 202 1-04-20

Förslagtill beslut
Tekniska nämndens förslag till beslut
• Motionen avslås.

•

Tekniska nämnden gesi uppdrag att se över och på sikt tillskapa fler
avlämningsplatser i anslutning till skolgårdenvid de parkeringsplatser som
finns idag. Detta som ett led att generellt förbättra trafiksituationen utanför
Eriksbergs skola.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om tekniska nämndensförslag till beslut antas och finner att så
sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över och på sikt tillskapa fler
avlänmingsplatser i anslutning till skolgården vid de parkeringsplatser som
finns idag. Detta som ett led att generellt förbättra trafiksituationen utanför
Eriksbergs skola.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Utdragsbestyrkande
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FortsättningKF § 107
KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Motionen avslås.

2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över och på sikt tillskapa fler
avlämningsplatser i anslutning till skolgården vid de parkeringsplatser som
finns idag. Detta som ett led att generellt förbättra trafiksituationen utanför
Eriksbergs skola.

Expedieras till :

Justerandes sign

Tekniska nämnden

2021-09-02
2021-09-02
2021-06-16
2021-09-06
2021-09-08
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-13
2021-09-14
2021-09-16
2021-09-16
2021-09-16
2021-09-20
2021-09-20
2021-09-20
2021-09-21
2021-09-28
2021-09-28
2021-09-28

Yttrande tung transport
Grävtillstånd
Beslut bostadsanpassning
Grävtillstånd
Yttrande transportdispens
Reservation tomt
Reservation tomt
Reservation tomt
Beslut avbrytande av
upphandling
Avtal, nyanläggning GC och VA
ledningar
Beslut Bostadsanpassning
Beslut Bostadsanpassning
Beslut Bostadsanpassning
Yttrande transportdispens
Yttrande transportdispens
Reservation tomt
Återkallelse beslut
Köpekontrakt
Köpebrev
Köpekontrakt

Rosvägen
Ringvägen Ljung
TN 239/2019
Villavägen Ljung
Industrivägen Ljung
Svalörten 2
Käringtanden 4
Majvivan 5
Demensboende, nya Hagen
etapp 1
Hagen 1827

C-H E
C-H E
JS
C-H E
C-H E
JS
JS
JS
JS

Ärende 216/2021
Ärende 217/1021
Ärende 213/2021
Industrivägen Ljung
Byvägen i Ljung
Rågvallmon 11
TN 239/2019
Renfanan 3
Renfanan 3
Ljung 1:183

JS
JS
JS
C-H E
C-H E
JS
JS
JS
JS
JS

JS

