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SAMMAFATTING UTVÄRDERING AV NY BUDGETPROCESS 
 
Nu har stora delar av den nya budgetprocessen genomförts. Tidigt i processen planerades en 
utvärdering in. Ett antal frågor har skickats ut till partigrupper, ledningsgrupper, berörda 
nätverk och facklig samverkan. Följande grupper har inkommit med svar: 
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnad, 
kommundirektörens ledningsgrupp, projektgrupp för budgetprocessen, nätverk för 
ekonomer och verksamhetsutvecklare, S, V (håller med S), KD, L och SD. Miljöpartiet svarar 
att man inte inkommer med synpunkter.  
 
Projektgruppen för budgetprocessen har sammanställt materialet från utvärderingen och 
tagit fram förslag på lösningar och fortsätt arbete med processen.  
 
Huvudsyftet med den nya processen är en hållbar verksamhet över tid, uppdelat i följande 
punkter: 
• Knyta ihop verksamhet och ekonomi 
• Jobba med prioriteringar istället för att äska 
• Helhet 
• Långsiktighet 
• Goda planeringsförutsättningar - tid att ställa om och undvika "osthyveln", dvs. att 

fördela effektivisering jämnt över alla verksamheten oavsett möjligheter till 
effektivisering 

• Tydliggöra "vad" och "hur" i styrningen 
 
 
Fråga 1 – genomförande 

• Fungerat bra i stort – första året 
• Kunskap om kommunal ekonomi har ökat 
• Tight tidplan – svårt att hinna med alla moment och arbete emellan samt att få 

delaktighet i förvaltning, facklig samverkan och nämnd 
• Oppositionens möjlighet att agera upplevdes otydlig 
• Problematik med parallella processer, vilket skapar otydlighet 
• Problematik i planeringsförutsättningar då vissa delar inte var med i budgetdirektivet 
• Samverkan har varit viktig och i stort fungerat bra, men tight tidplan 
• Fundering kring hantering av riktade frågor i budgetdirektivet. Ej pengasatta åtgärder 

från budgetdirektivet finns inte med i budgetbeslutet, vilket skapar osäkerhet ifall de 
ska jobbas med eller inte.  

• Oklart syfte med kommunplanen 
• Något otydlig kommunikation av processen 
• Samarbetet ekonomer, verksamhetsutvecklare och chefer har fungerat väl och är en 

förutsättning 
 
Fråga 2 – nått syfte 

• Skönt att slippa äskanden som har skapat onödiga förväntningar 
• Bra med koppling mellan budget och uppdrag 
• Processen har stärkt nämndernas roll  
• Helheten har stärkts 
• Vad/hur-frågan – otydlighet i vad som är tjänste- respektive politikerprodukt 

 
 



Lösningsförslag  
• Behålla samma tidplan 2021, men planera för kortare process 2022 (valår) 
• Ändringar i Policy för ledning och styrning 

o Ändra namn från budgetdirektiv till planeringsförutsättningar.  
o Ändra namn från kommunplan till verksamhetsplan för Öckerö kommun, 

samt ändra från beslut till information i kommunstyrelsen.  
• Samsyn i vad/hur-frågan och minska otydligheten genom att undvika parallella 

processer 
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Öckerö 2020-10-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Genja Thesslund, Oskar Nilsson 
Ärende: Delårsbokslut med ekonomisk uppföljning 2020 
Diarienummer: 0053/20   

 

Delårsbokslut med uppföljning per augusti 2020 
Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Delårsbokslut (inklusive koncernen) med ekonomisk uppföljning av Öckerö kommun totalt 
– utfall per augusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som 
investeringsverksamhet 
 
Drift 
Prognosen visar ett positivt resultat på 25 702 tkr, här ingår reavinster med 3 362 tkr. 
Prognosen innebär en positiv avvikelse mot budget med 17 317 tkr. 
 
Nämndernas totala avvikelse är negativ med 6 424 tkr. De mest väsentliga avvikelserna mot 
budget är: Socialnämndens kostnader för covid-19 samt sanering av Kärrsviks 
återvinningscentral med 2 708 tkr.  
 
Investering 
Prognosen visar ett överskott mot budget med 22 297 tkr jämfört med budget. Den mest 
väsentliga avvikelsen mot budget är: Biobädd på pinans avloppsreningsverk, en 
transformatorstation samt VA-utbyggnad på Nästås, Tärnvägen och Björkö blir framflyttat 
till kommande år. Positiv avvikelse även gällande nytt LSS boende som blir klar 2021. 
 
Måluppfyllelse av mandatmål 
Rapporten innehåller en sammanställning av alla mål. 
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
Expedieras 
Redovisningsekonom 
 
Anna Dannje-Brocker 
Tf Kommundirektör,  2020-10-05 



 2020-10-08 

 

1 

 

Uppföljning efter augusti 

Öckerö kommun 

Jan-Aug 2020 
  



 2020-10-08 

 

2 

 

Innehållsförteckning 

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .........................................................................................................3 

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling ....................................................................................................... 3 

1.2 Den kommunala koncernen........................................................................................................................... 3 

1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .............................................................................. 4 

1.4 Händelser av väsentlig betydelse .................................................................................................................. 5 

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ................................................................................... 6 

1.6 Balanskravsresultat ....................................................................................................................................... 8 

2 RÄKENSKAPER KOMMUNEN OCH KONCERNEN ..........................................................................9 

2.1 Resultaträkning kommunen och koncernen .................................................................................................. 9 

2.2 Kassaflödesanalys kommunen ...................................................................................................................... 9 

2.3 Balansräkning kommunen och koncernen .................................................................................................. 10 

2.4 Redovisningsprinciper ................................................................................................................................. 12 

2.5 Drifts och investeringsredovisning ............................................................................................................... 13 

3 MÅL .................................................................................................................................................. 14 

3.1 Måluppfyllelse .............................................................................................................................................. 14 

4 SAMMANFATTNING ........................................................................................................................ 24 

5 EKONOMISK KOMMENTAR ........................................................................................................... 24 

5.1 Öckerö kommun - resultat och prognos ...................................................................................................... 28 

6 INVESTERINGAR ............................................................................................................................ 28 

6.1 Öckerö kommun - investering...................................................................................................................... 29 

7 LIKVIDITET ...................................................................................................................................... 30 

8 EXPLOATERINGSPROJEKT .......................................................................................................... 30 

 

  



 2020-10-08 

 

3 

 

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Årets prognostiserade resultat uppgår till 25,7 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 
knappt 17,3 mkr. Räknas reavinsterna bort så är motsvarande siffror 22,3 mkr och avvikelsen 14, mkr. 
Den väsentligaste avvikelsen på en övergripande nivå beror på högre skattenetto än budgeterat. Detta 
med anledning av en ökning av de generella statsbidragen för covid-19. 

I prognosen ingår kostnader för covid-19 men då inga formella beslut är tagna avseende de statsbidrag 
som kommunen ansökt om har inte dessa medtagits i utfall eller prognos. Genom att ta bort 
reavinsterna från resultatet erhålls balansresultatet. 2020 prognostiseras balansresultatet till 
22,3 mkr. De senaste 5 åren så resultatet varierat mellan 9 mkr och -5 mkr. 

2020 har präglats av den pågående covid-19 pandemin både verksamhetsmässigt och finansiellt. 
Kommunen har drabbats av väsentliga kostnadsökningar men också vissa ekonomiska lättnader 
såsom exempelvis ersättningen från försäkringskassan avseende sjuklönekostnaderna. Kostnaderna 
avseende covid-19 har också påverkat nämnderna på olika sätt och den nämnd som drabbats mest är 
Socialnämnden. I prognosen för Socialnämnden har kostnader om cirka 5 mkr medtagits, vilket 
innebär att nämnden prognostiserar ett underskott. 

Barn och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott och Kommunstyrelsen ett underskott. 
Underskottet inom Kommunstyrelsen avser saneringskostnader på kommunens återvinningscentral 
Kärrsvik. Inom respektive nämnd finns interna överskott och underskott. 

Finansiellt finns stora osäkerheter med avseende på pandemin. Det påverkar naturligtvis kommunens 
kostnader men även dess intäkter. Kommunen har ansökt om ersättning för merkostnader avseende 
covid-19 för perioden mars tom juli och kommer att ansöka ytterligare en gång för perioden tom 30 
november. Hur och när dessa ansökningar kommer att hanteras är i nuläget inte bestämt. Även 
kommunens skatteintäkter är osäkra. SKR beskriver sina skatteprognoser som scenarier istället för 
prognoser. Det också konstateras att de variera stort mellan prognostillfällena. Som exempel kan 
nämnas att det skiljde 16 mkr mellan maj och augustiprognosen. 

Trots ovan överstiger det prognostiserade årsresultatet för 2020 i dagsläget kommunens finansiella 
mål om 1,5 procent av skattenettot för innevarande år. 

2019 minskade folkmängden för första gången de senaste fem åren. Vid delårsbokslut 20200831 är 
folkmängden i princip oförändrad i jämförelse med hur den var vid årskiftet. Befolkningsutvecklingen 
är en väsentlig fråga för kommunen då det har en direkt påverkan på de framtida skatteintäkterna. 

1.2 Den kommunala koncernen 

Politisk organisation/styrning 

  

KONCERNENS ORGANISATION  

Syftet med koncernredovisningen är att ge en samlad bild av såväl kommunens som dess dotterbolags 
ekonomiska ställning och resultat. Vidare skall den koncernredovisningen belysa det totala 
ekonomiska åtagandet samt underlätta jämförelser mellan olika kommuner oavsett i vilken form de 
driver sina verksamheter. Koncernens redovisning är ett sammandrag av kommunens och 
dotterbolagens resultat- och balansräkningar. Öckerö kommuns koncernbokslut omfattar kommunen 
samt de helägda dotterbolagen Öckerö Fastighets AB och Öckerö Rederi AB. Öckerö Fastighets AB 
äger samtliga aktier i Öckerö Bostads AB, Öckerö Fastighetsutveckling AB och Öckerö 
Fastighetsservice AB. Fullständiga resultat och ekonomisk ställning per 2020-08-31 finns i bolagens 
egna delårsrapporter. 

  

Delårets resultat för koncernen Öckerö kommun är 43 mkr. 
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1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Periodens resultat är 36 mkr (20190831: 19 mkr). Periodiserad budget är 17,6 mkr vilket påvisar en 
positiv avvikelse med 18,4 mkr. 2020 har varit ett händelserikt år främst med avseende på covid-19. 
Kommunen har erhållit en del extra bidrag samtidigt som en del kostnader minskat/uteblivit. Exempel 
på detta är bidrag för sjuklönekostnaderapril tom juli. Nedan är de väsentligaste avvikelserna. 

 Reavinster är 3,4 mkr ( 20190831: 1,7 mkr) 

 Nettokostnaden har ökat med 1,1% mellan perioderna. 

 Skattenettot har ökat med 3,5% (18 mkr) mellan perioderna. I jämförelse med helårsbudget 
prognostiseras skattenettot att öka med 15 mkr. Detta till stor del beroende på det extra 
generella statsbidraget som kommunen fått i samband med covid-19. Slutavräkning för 2019 
och 2020 beräknas ge ett underskott med 7,5 mkr och det extra generella statsbidraget ger ett 
överskott på 26 mkr. 

 Ersättning för sjuklönekostnader april tom juli 5,6 mkr 

 Utdelning från Öckerö Fastighets AB, 5 mkr (20190831=0 kr) 

 Investeringsutfall 28,7 mkr (20190831: 38,2 mkr) 

 Nämndernas prognostiserade avvikelse mot budget är negativ med -6,4 mkr. Här ingår 
kostnader som vi ansökt om extra bidrag för covid-19 med ca 5 mkr samt saneringskostnader 
för återvinningscentralen Kärrsvik beräknas till ca 2,7 mkr som inte är budgeterat. 

  

Befolkningsutveckling 

På halvårsbasis har antalet invånare i kommunen minskat med 1 person. I likhet med tidigare år 
redovisas ett negativt saldo över födda/döda. Hittills i år är flyttsaldot positivt, vilket innebär att 
trendbrottet år 2019 inte ser ut att vara ihållande. Historiskt är det dock så att de flesta 
fastighetsförsäljningarna i kommunen brukar ske under kvartal tre. Kommunens 
befolkningsutveckling påverkar bland annat förutsättningarna för uppräkning av skatteintäkter. 

år födda döda saldo inflytt utflytt saldo just summa 

2017         

förändring 97 127 -30 728 547 181 -1 150 

summa        12 923 

         

2018         

förändring 100 136 -36 642 583 59 -1 22 

summa        12 945 

         

2019         

förändring 106 130 -24 567 575 -8 3 -29 

summa        12 916 

         

2020         

januari tom juni 53 74 -21 271 246 25 -5 -1 

summa delår        12 915 
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1.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Konjunkturläget 

Första halvåret 2020 har i hög grad påverkats av covid-19 pandemin. Konjunkturläget både i världen 
och i Sverige har hastigt bromsat in. Den lågkonjunktur som tidigare förutspåtts har kommit både 
snabbare och hårdare än vad som prognostiserats innan pandemin. Osäkerheten inför framtiden är 
hög och de ekonomiska effekterna är väldigt svåra att förutse. SKR kallar i nuläget deras bedömningar 
scenarier istället för prognoser som tidigare. Det är också förhållandevis stora svängningar avseende 
exempelvis kommunens skatteintäkter mellan prognostillfällena. 

Antalet arbetslösa förväntas öka och man tror att andelen kommer att ligga över 9 procent under en 
längre tid. Hur antalet personer i arbetskraften kommer att utvecklas är dock väldigt osäkert, varför 
olika bedömningar kommer att variera mer än vanligt. Såväl för den svenska konjunkturen, som det 
kommunala skatteunderlaget, är det inkomsterna som är den viktigaste bedömningspunkten. 

I SKR:s senaste skatteprognos görs bedömningen att botten tycks vara passerad och att aktiviteten i 
den svenska ekonomin nu förväntas stiga. I Scenariot antas lågkonjunkturen bestå ända till 2023. Ett 
ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas således bli följden av årets krisartade 
utveckling. 

Källa SKR  

  

Skatteunderlag och skatteintäkter 

Skatteunderlagsprognos, förändring (%) jämfört med året innan 

  2019 2020 2021 2022 2023 

SKR augusti 2,8 2,4 1,3 3,9 4,0 

SKR april 2,2 0,9 3,5 3,7 3,8 

SKR februari 3,2 2,4 3,1 3,8 3,8 

Av SKR:s fem skatteunderlagsprognoser under 2020 har hittills tre presenterats, februari, april och 
augusti. Se tabell. Prognoserna för skatteunderlaget har varierat förhållandevis mycket mellan de olika 
prognostillfällena. Naturligtvis beror osäkerheten till stor del på covid-19 pandemin. 

2019 var skatteunderlagets ökning nästan en procentenhet mindre än 2018. Den största anledningen 
till det var en effekt av omsvängningen på arbetsmarknaden från en kraftig ökning av arbetade timmar 
2018 till en minskning 2019. För 2020 räknar SKR med en ytterligare inbromsning. Detta motverkas 
av visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön men lönesumman ökar nästan inte alls. 
Skatteunderlagstillväxten stannar en bit över två procent. Att den inte blir lägre förklaras av en mycket 
kraftig ökning av inkomsterna från en rad beskattningsbara sociala ersättningar, framförallt 
arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkringar. Krisåtgärderna för att mildra ekonomiska effekter 
av covid-19 pandemin bidrar därmed till att hålla uppe skatteunderlagstillväxten. 

SKR räknar med att konjunkturåterhämtningen börjar till hösten och att arbetade timmar börjar 
återhämtas. Detta leder till än högre ökning av lönesumman 2021 än 2020. Skatteunderlaget dämpas 
samtidigt av att indexeringen av pensionsinkomster blir mindre än 2020 och att beskattningsbara 
ersättningar minskar när coronaåtgärderna upphör 2021. 

I scenariot för 2022-2023 innebär vägen till kojunkturell balans kraftig konjunkturåterhämtning med 
stark sysselsättningstillväxt, tilltagande löneökningar och ett skatteunderlag som växer i historiskt 
genomsnittlig takt. 

  

Källa SKR 
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Inflation*, % 

Inflationstakten*, räknad som den årliga förändringen av konsumentpriserna (KPI) under de senaste 
tolv månaderna, var per augusti 0,8 procent. Det är en minskning jämfört med föregående år, och 
ligger nu under Riksbankens inflationsmål*. I augusti 2019 var inflationstakten 1,4 procent på 
ettårsbasis. 

Den årliga procentuella förändringen i måttet KPIF (KPI med fast ränta, vilken inte påverkas direkt av 
förändringar i bostadsräntorna) var 0,7 procent i augusti 2019 (1,3 procent i augusti 2019). 

*Riksbankens mål för penningpolitiken är 2 procent, mätt som den årliga ökningstakten av KPI.  

KPI (konsumentprisindex) Procent 

december 2019 - augusti 2020 0,8 

december 2018 - december 2019 1,8 

december 2017 - december 2018 2,0 

december 2016 - december 2017 1,7 

december 2015 - december 2016 1,7 

Ränteutveckling, % 

Datum 200108 190109 160217 150708 

Reporänta 0,00 -0,25 -0,50 -0,35 

Förändring. i % 0,25 0,25 -0,15 -0,10 

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Kommunfullmäktige har i sitt budgetdokument för år 2020 beslutat om såväl definition av "god 
ekonomisk hushållning" samt fastställt finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunallagen 
åligger fullmäktige att besluta om s.k. verksamhetsmässiga mål.  Kommunen uppvisar "god ekonomisk 
hushållning" när kommunfullmäktiges finansiella- och verksamhetsmässiga mål visar god 
måluppfyllelse. 

Avseende de finansiella målen så uppfylls reinvesteringsmålet. 2020 års prognostiserade resultat 
överstiger 1,5 procent av skattenettot men när beräkningen görs på de senaste fem årens resultat i 
förhållande till skattenettot så uppnås inte 1,5 procent. 

Avseende de verksamhetsmässiga målen så blir framförallt frisknärvaromålet svårt att bedöma ett år 
som detta men ett arbete är påbörjat som ett normalt år torde ge effekt. 

Sammantagen bedömning på beslutade mål är att "god ekonomisk hushållning", enligt fullmäktiges 
definition, inte uppnås i delårsbokslut med anledning av prognostiserat årsresultat. Bedömning per 
mål redovisas nedan. 

Soliditet och eget kapital 

År 200831 191231 190831 181231 180831 171231 

Utveckling av eget kapital, mkr 370 334 349 330 360 335 

Soliditet*, % 53 49 53 51 57 54 

Finansiella mål 

Årets resultat bör uppgå till 1,5 procent av budgeterat skattenetto sett över en period av fem år 

2020 skulle ett resultat på 1,5 procent av budgeterat skattenetto motsvarat knappt 12 mkr. Årets 
prognostiserade resultat uppgår till drygt 25,7 mkr. I det prognostiserade resultatet ingår inte ansökta 
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medel för ersättning av merkostnader i samband med covid- 19. Det prognostiserade resultatet hade 
varit ca 5 mkr bättre om detta statsbidraget räknats med. 

Exkluderas engångsintäkter i form av realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgång (bl.a. 
mark) beräknas resultatet till ca 22 mkr. 

Sett över de fem senaste åren uppgår det prognostiserade resultatet till knappt 1,1 procent av 
skattenettot. Årets prognostiserade resultat innebär därmed en markant ökning jämfört med 2019. 

Resultatmålets skrivning "sett över en period av fem år" innebär att ett års eventuella svaga resultat 
inte skall styra/avgöra om målet är uppfyllt eller inte. En följd av goda resultatår kan klara en svacka i 
en annars stark finansiell ställning. 

Sett över 5 år uppnår inte Öckerö kommunen resultatmålet år 2020. Av de fem senaste årsboksluten 
(2015-2020) är det enbart det prognostiserade resultatet för 2020 som överstiger 1,5 procent av 
budgeterat skattenetto. Det bör dock tilläggas att det är positivt trendbrott som medför att målet kan 
uppnås på sikt. 

Reinvesteringar, återställande av uttjänta anläggningstillgångar, skall finansieras med egna 

medel 

Detta likviditetsmål är uppfyllt i delårsbokslutet. Investeringsverksamheten per augusti har 
finansierats med egna medel/kassan. Gäller även på helår trots en ökande investeringstakt under 
hösten. 

Verksamhetsmässiga mål 

De verksamhetsmässiga målen syftar till att nå en god ekonomisk hushållning. Förväntad effekt är 
uppnådd för målet om sysselsättning för nyanlända efter etableringsperioden. För de två målen med 
koppling till medarbetare redovisas nyckeltal som visar effekten per helår. 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

 

Kommentar 

Pilotprojektet "Heltidsresan" är nu implementerat på Bergmans gruppboende och ska under våren 
2021 utvärderas. Samtliga anställda har erbjudits heltid, detta har dock inte minskat antalet 
timanställda i verksamheten som var önskat, framförallt pga. Covid-19. Inom projektet kommer fler 
enheter att fungera som pilotprojekt. 

Även annat arbete inom bemanning pågår, ex. uppstart av bemanningsservice inom funktionsstöd. 

Kommuncentralt pågår ett arbete för att hitta rätt med implementering av heltidsresan i Öckerö 
kommun. Det finns goda exempel att ta del och lära av. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

 

Kommentar 

En viss ökning av sjukfrånvaron kan konstateras (gäller hela landet) jämfört med samma period 
föregående år. Detta främst beroende på rådande situation med pandemin. 

Ett flertal aktiviteter har startats upp såsom vidgat samarbete med företagshälsovården samt 
personalvårdsronder och rehabiliteringsverktyg. Även ex. administrativt stöd för rektorer. 

Vårens planerade utökade medarbetarundersökning skjuts fram och ska genomföras hösten 2020. 
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Ett arbete pågår inom verksamhetsområde samhällsbyggnad utifrån satsningen att komplettera 
yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister. Viss förändring har skett i 
både typ av tjänster och digitalisering av processer. 

Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 

minst 60% 

 

Kommentar 

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt för att kommunens nyanlända vid 
etableringsperiodens slut har en sysselsättning. Arbetet med extratjänster har varit framgångsrikt i 
samverkan med flera kommunala verksamheter. I dagsläget finns 10 pågående extratjänster i 
kommunala verksamheter. Några individer har gått vidare till anställning inom ordinarie 
arbetsmarknad. Ett fåtal individer står utan sysselsättning och egen försörjning vid 
etableringsperiodens slut. Ungefär hälften av våra nyanlända lämnar kommunen efter 
etableringsperioden. En vanlig orsak är att man löst sitt boende på annan ort. 

Statliga medel har beviljats för att arbeta fram ett DUA (Delegationen för unga & nyanlända till 
arbete)-avtal mellan kommuner och arbetsförmedlingen. Fokus ligger på ”jobbspår”, vilket innebär en 
kombination av arbete och studier. DUA-avtalet ska färdigställas under hösten 2020. 

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 

 

Kommentar 

Självfinansieringsgraden har ökat enligt planering. P.g.a. för få sökande startar inte 
ekonomiprogrammet ht 2020, vilket är en del av att stärka självfinansieringsgraden på 
gymnasieskolan. Programmet kommer att erbjudas inför 2021. 

1.6 Balanskravsresultat 

Avstämning mot kommunallagens balanskrav 

Redovisade realisationsvinster på 3,4 mkr skall exkluderas från delårets resultat när det s.k. 
balansresultatet räknas fram. Balansresultatet i delårsbokslutet är positivt med 32,6 mkr och 
prognosen för helår är 22,3 mkr. 
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2 RÄKENSKAPER KOMMUNEN OCH KONCERNEN 

2.1 Resultaträkning kommunen och koncernen 

2019-08-31 gjordes ingen koncernresultaträkning. 

Resultaträkning (mkr)    

 Kommun Kommun Koncern 

 2020-08-31 2019-08-31 2020-08-31 

Verksamhetens intäkter 163 163 194 

Verksamhetens kostnader -646 -644 -626 

Avskrivningar -17 -15 -41 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-500 -495 -473 

Skatteintäkter 467 457 467 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

65 57 65 

Verksamhetens resultat 32 19 59 

Finansiella intäkter 6 2 1 

Finansiella kostnader -2 -2 -14 

Resultat efter finansiella 
poster 

19 25 46 

Extraordinära intäkter 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 

Årets skattekostnad 0 0 -3 

Årets resultat 36 19 43 

  

  

  

2.2 Kassaflödesanalys kommunen 

  

Kassaflödesanalys (mkr) 2020-01-01-2020-08-31 2019-01-01-2019-08-31 

1. Den löpande verksamheten   

Verksamhetens intäkter 163 163 

Verksamhetens kostnader -646 -643 

Ej rörelsekapitalpåverkande int/kostn -3 -3 

Verksamhetens nettokostnader -486 -483 

Skatteintäkter/generellt statsbidrag 532 514 

Finansiella intäkter 6 2 

Finansiella kostnader -2 -2 

Justering för rörelsekapitalets föränd 2 -32 

Verksamhetsnetto 52 -1 



 2020-10-08 

 

10 

 

Kassaflödesanalys (mkr) 2020-01-01-2020-08-31 2019-01-01-2019-08-31 

   

2. Investeringar   

Inköp av materiella tillgångar -29 -40 

Avyttrade materiella tillgångar 3 2 

Försäljning aktier och andelar 0 0 

Inköp av aktier och andelar 0 0 

Investeringsnetto -26 -38 

   

3. Finansiering   

Minskning långfristiga lån 1 1 

Finansieringsnetto 1 1 

   

Förändring av likvida medel (= 1+2+3) 27 -38 

  

 

2.3 Balansräkning kommunen och koncernen 

  

Balansräkning (mkr)     

 Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tillgångar 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

Anläggningstillgångar     

Immateriella 
anläggningstillgångar 

    

Ledningsrätter 3 3 3 3 

Summa immateriella 
anläggningstillgångar 

3 3 3 3 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekn anl 291 277 1347 1 328 

Maskiner och inventarier 66 77 100 126 

Pågående arbete 15 7 56 28 

Summa materiella 
anläggningstillgångar 

372 361 1503 1 482 

     

Finansiella 
anläggningstillgångar 

    

Andelar och aktier 118 118 6 6 

Långfristig fordran 2 2 2 2 

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 

120 120 8 8 

Summa anläggningstillgångar 495 484 1514 1 493 
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Balansräkning (mkr)     

     

Omsättningstillgångar     

Förråd, lager, 
exploateringsfastighet 

8 8 9 8 

Kortfristiga fordringar 106 115 104 114 

Likvida medel 94 68 149 95 

Summa omsättningstillgångar 208 191 262 217 

Summa tillgångar 703 675 1776 1 710 

     

Eget kapital, avsättningar och 
skulder 

    

     

Eget kapital 370 334 366 324 

Därav årets resultat 36 5 43 12 

     

Avsättningar     

Uppskjuten skatt 0 0 13 10 

Avsättning för pensioner och 
liknande förpliktelser 

85 80 85 80 

Beräknad skuld löneskatt 21 19 21 19 

Övriga avsättningar 0 0 5 5 

Summa avsättningar 106 99 124 114 

     

Långfristiga skulder     

Banklån 23 24 901 695 

Långfristiga skulder 50 44 84 75 

Summa långfristiga skulder 73 68 985 770 

     

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga skulder 153 174 301 502 

Summa kortfristiga skulder 153 174 301 502 

Eget kapital, avsättningar och 
skulder 

703 675 1776 1710 

     

     

Panter och ansvarsförbindelser     

Borgensförbindelser 1018 991 1018 991 

Pensionsförpliktelser som inte 
tagits upp bland skulder inklusive 
löneskatt 

245 244 245 244 

  



 2020-10-08 

 

12 

 

2.4 Redovisningsprinciper 

Kommunen använder samma redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen. 

Kommunen avviker delvis från RKRs rekommendation R4 Anläggningstillgångar och R5 Leasing. 
Komponentavskrivning tillämpas från och med 2014 på nya objekt. Anläggningar anskaffade 2013 och 
bakåt beaktas ej. Alla kommunens leasingavtal har av väsentlighetsskäl klassificerats som operationell 
leasing. 

Från och med 2020 ska, enligt RKR R2 Intäkter, offentliga bidrag och avgifter hänförbart till en 
investering redovisas som en skuld i kommunens balansräkning. Bidrag från övriga bidragsgivare ska 
intäktsredovisas samma period som bidraget erhålls. Kommunen har emellertid valt att redovisa 
gatukostnadsersättningar som en skuld för att sedan intäktsföras under anläggningens nyttjandetid. 
Motivet till att RKR R2 inte följs är att minska den årliga nettokostnaden för investeringen istället för 
att inkomsten förbrukas på ett kortsiktigt sätt genom att intäktsredovisas direkt. Kommunen anser att 
en kortsiktig förbrukning kan riskera att äventyra kommande generationers möjligheter att finansiera 
sin välfärd. 

Det extra generella statsbidraget är periodiserat och fördelat med 1/12 per månad i enlighet med 
yttrande från RKR. 

  

VA- och renhållnings avgifter 

Om avgiftsuttaget överskrider självkostnaden så bokförs överuttaget som en förutbetald intäkt både 
gällande VA- och renhållningsavgifter. 

  

REDOVISNINGSPRINCIPER KONCERNEN 

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden vilket innebär att kommunens bokförda 
värde på aktierna i dotterbolagen elimineras mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. 
Koncernredovisningen är från och med 2004 upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 
1 varmed de obeskattade reserverna elimineras, 78,6% till eget kapital och 21,4% till uppskjuten skatt. 
Interna transaktioner har eliminerats mellan kommunen och koncernbolagen och mellan 
dotterbolagen. 
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2.5 Drifts och investeringsredovisning 

Driftsredovisning 

  

Nämnd (tkr) 

Intäkter i 
år 

Jan 20 
- Aug 20 

Budget 
int i år 

Jan 20 
- Dec 20 

Intäkter 
fg år 

Jan 19 
- Aug 19 

Kostnader 
i år 

Jan 20 
- Aug 20 

Budget 
kostn i 

år 

Jan 20 
- Dec 20 

Kostn fg 
år 

Jan 19 
- Aug 19 

Budget-
avvikelse 

intäkter 

Budget-
avvikelse. 
kostnader 

Kommunstyrelsen 72 204 108 604 90 898 -159 445 -245 590 -178 021 -36 400 86 145 

Barn- o 
utbildningsnämnd 

59 006 88 061 55 312 -273 527 -419 255 -271 689 -29 055 145 728 

Socialnämnd 43 778 59 243 29 205 -237 661 -354 419 -211 752 -15 466 116 758 

Myndighetsnämnd 0 0 0 -393 -835 -515 0 443 

Centrala poster 3 781 2 546 3 263 -10 944 -24 233 -14 003 1 235 13 290 

 178 769 258 454 178 678 -681 968 -1 044 
332 

-675 980 -79 685 362 364 

Justeras: Poster 
som ej är 
hänförbara till Vhts 
int och kostn i RR 

-16 054 -25 339 -15 218 36 171 55 651 32 437 9 286 -19 480 

         

Verksamhetens 
intäkter och 
kostnader enligt RR 

162 716 233 115 163 460 -645 797 -988 681 -643 544 -70 400 342 884 

  

  

  

Investeringsredovisning 

  

Nämnd (tkr) Utfall Jan 20 - Aug 20 Årsbudget Återstår av årsbudget 

Kommunstyrelsen 20 013 59 791 39 778 

Barn- o utbildningsnämnd 320 5 310 4 990 

Socialnämnd 8 361 10 400 2 039 

Summa 28 694 75 501 46 807 
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3 MÅL 

3.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 
- Genomföra projektet "Heltidsresan" 
- Införa resurspool inom funktionshinder 

 

Kommentar 

Pilotprojektet "Heltidsresan" är nu implementerat på Bergmans gruppboende och ska under våren 
2021 utvärderas. Samtliga anställda har erbjudits heltid, detta har dock inte minskat antalet 
timanställda i verksamheten som var önskat, framförallt pga. Covid-19. Inom projektet kommer fler 
enheter att fungera som pilotprojekt. 

Även annat arbete inom bemanning pågår, ex. uppstart av bemanningsservice inom funktionsstöd. 

Kommuncentralt pågår ett arbete för att hitta rätt med implementering av heltidsresan i Öckerö 
kommun. Det finns goda exempel att ta del och lära av. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

Satsningar: 

- Utveckla chefs- och ledarskap 
- Förbättra introduktionsprocessen 
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur 
- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME 
- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 
- Se över vårt lokala samverkansavtal 
- Genomföra "Heltidsresan" 

 

Kommentar 

En viss ökning av sjukfrånvaron kan konstateras (gäller hela landet) jämfört med samma period 
föregående år. Detta främst beroende på rådande situation med pandemin. 

Ett flertal aktiviteter har startats upp såsom vidgat samarbete med företagshälsovården samt 
personalvårdsronder och rehabiliteringsverktyg. Även ex. administrativt stöd för rektorer. 

Vårens planerade utökade medarbetarundersökning skjuts fram och ska genomföras hösten 2020. 

Ett arbete pågår inom verksamhetsområde samhällsbyggnad utifrån satsningen att komplettera 
yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister. Viss förändring har skett i 
både typ av tjänster och digitalisering av processer. 

Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 

minst 60% 

Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet 
och kommunal verksamhet 
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Kommentar 

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt för att kommunens nyanlända vid 
etableringsperiodens slut har en sysselsättning. Arbetet med extratjänster har varit framgångsrikt i 
samverkan med flera kommunala verksamheter. I dagsläget finns 10 pågående extratjänster i 
kommunala verksamheter. Några individer har gått vidare till anställning inom ordinarie 
arbetsmarknad. Ett fåtal individer står utan sysselsättning och egen försörjning vid 
etableringsperiodens slut. Ungefär hälften av våra nyanlända lämnar kommunen efter 
etableringsperioden. En vanlig orsak är att man löst sitt boende på annan ort. 

Statliga medel har beviljats för att arbeta fram ett DUA (Delegationen för unga&nyanlända till arbete)-
avtal mellan kommuner och arbetsförmedlingen. Fokus ligger på ”jobbspår”, vilket innebär en 
kombination av arbete och studier. DUA-avtalet ska färdigställas under hösten 2020. 

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 

Satsningar: 

- Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2020 

 

Kommentar 

Självfinansieringsgraden har ökat enligt planering. P.g.a. för få sökande startar inte 
ekonomiprogrammet ht 2020, vilket är en del av att stärka självfinansieringsgraden på 
gymnasieskolan. Programmet kommer att erbjudas inför 2021. 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 

Satsningar: 

- Utveckla chefs- och ledarskap 
- Förbättra introduktionsprocessen 
- Utveckla ockero.se för att signalera attraktiv arbetsgivare 
- Visualisera och kommunicera det goda jobbet som görs - goda exempel och arbetssätt som fungerar 
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur 
- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

 

Kommentar 

Ett gott chefs- och ledarskap är en viktig del i att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke. Ett 
program för grundläggande chefskunskap har tagits fram och första utbildningstillfället ägde rum i 
januari. Ytterligare tre utbildningstillfällen var planerade att genomföras under våren men på grund av 
rådande pandemi fick utbildningarna ställas in. Så snart läget tillåter kommer utbildningarna att 
återupptas. 

Väl fungerande HR-processer, exempelvis introduktionsprocessen, är identifierat som något som 
stärker arbetsgivarvarumärket. Kartläggning och förbättring av HR-processer fortsätter men även här 
har arbetet fått stå tillbaka på grund av rådande pandemi. Kompetensförsörjningsprocessen är 
riskbedömd och uppdaterad med dokument. 

En uttalad organisationskultur eller värdegrund som genomsyrar organisationen gör att människor 
söker sig till kommunen som arbetsgivare men också vill stanna kvar. Arbetet med värdegrunden har 
nu pausats och kommer återupptas när ny kommundirektör är på plats. Arbetet med att ta fram en 
chefsprofil har ännu inte påbörjats, då den ska baseras på gemensam värdegrund. 
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Kommunens kommunikation, där webben är en viktig del, bygger varumärke. Kontinuerligt arbete 
med webbplatsen. Sedan januari har den utökats med e-tjänster vilket innebär en större möjlighet till 
självservice dygnet runt, alla dagar. Under perioden har ett stort arbete utförts då en plattform skapats 
för Covid-19 information. Vissa justeringar har även gjorts rörande funktionalitet och sökbarhet. 
Dessutom har arbetet med att tillgängliggöra (enligt EU-direktiv) webbplatsen startat. 

Sammanfattningsvis bedöms arbetet med satsningar bidra till måluppfyllelse. På grund av Covid-19 
har dock vissa delar i arbetet satts på paus, men ska återupptas när situationen tillåter. 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 

Satsningar: 

- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME 
- Aktivt fortsätta arbetet med och säkerställa kompetensförsörjningspolicyn 
- Se över vårt lokala samverkansavtal 

 

Kommentar 

I arbetet med att öka välbefinnande bland kommunens medarbetare utgår kommunen från HME-
undersökningen och arbetar med förbättringar utifrån resultatet. En mer omfattande medarbetarenkät 
var planerad att genomföras i april 2020. På grund av rådande pandemi som medfört ökad 
arbetsbelastning för många av kommunens medarbetare och chefer kommer enkäten istället att 
skickas ut i början av oktober 2020. 

Kompetensförsörjningspolicyn är det styrdokument som utgör grund och ger riktning i arbetet med att 
vara en väl fungerande arbetsgivare. Arbetet med att ta fram områden och metod för arbetet med 
aktiviteter inom kompetensförsörjningsprocessen löper på enligt plan. 

Kommunens samverkansmodell ska bidra till delaktighet vilket är viktigt för engagemang och trivsel. 
Ett förslag till nytt samverkansavtal är framtaget och diskuteras nu med de fackliga organisationerna. 
När avtalet är påskrivet och klart kommer vi ta fram en partsgemensam utbildning i samverkan för 
samtliga samverkansgrupper inom kommunen. 

Under 2020 tar Samhällsbyggnad fram en lämplig organisationsmodell som ett underlag till 
kommundirektörens uppdrag att se över organisationen. I detta ska en uppdatering av nuläget samt en 
beskrivning av önskat läge med eventuella konsekvenser tas fram med målet att skapa en ren, tydlig 
och effektiv organisation. 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 

Satsningar: 

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid & kultur/skola/socialtjänst 
- Öka cyklande och gång för barn och elever 
- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 
- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år.  
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. FC är en samverkan mellan öppen 
förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för 
att utveckla Familjecentralens verksamhet 
- Erbjuda föräldrastöd, familjerådgivning och annat stöd till barn och familjer 

 

Kommentar 

Arbetet med det förebyggande elevhälsoarbetet pågår genom ex. trygghetsteam, Knuten - för elever 
som har svårt med sociala kontakter, I love internet för åk 5 och Skilda världar - för barn med skilda 
föräldrar. Mycket arbete sker också ute på respektive skola kring trygghet och studiero. Även fokus på 
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närvaro. 

Familjecentralen är etablerad och innebär ett nav för samarbetet mellan bibliotek, folkhälsa, barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen kring familjer. Familjecentralen har på kort tid 
lyckats bli en aktiv och välbesökt verksamhet. 

Barn- och ungdomsgruppen är ett forum för kommunens gemensamma arbete med barn- och 
ungdomsfrågor. Uppdragsbeskrivning för Barn- och ungdomsgruppen 2020 är upprättad. Ett av 
målen där är att undersöka möjligheterna att vidareutveckla den befintliga familjecentralen till ett 
familjehus med ett tvärsektoriellt team som erbjuder stöd även för familjer 7-20 år. Ett samarbete 
pågår med fokus på barn som har hög frånvaro i skolan. 

Kommunens drogförebyggare träffar de flesta föräldrar på skolans föräldramöten och utgör ett stöd för 
den gemensamma hållningen i det drogförebyggande arbetet men också i föräldraskapet. 
Folkhälsosamordnaren planerar och genomför aktiviteter för föräldrastöd, ex. föreläsningar. 

Samverkan pågår mellan Enheten för Stöd och behandling och Socialkontoret i syfte att kunna öka 
möjligheten till öppenvårdsinsatser på hemmaplan. 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 

Satsningar: 

- Öka samordningen kring de nyanlända 
- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv 
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna 
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 

 

Kommentar 

Utvecklingen av arbetet med skola/arbetsliv sker genom samverkansgruppen FOKUS Öckerö. 

Organisationen i skolan ses över för att frigöra tid för lärarna. 

Undervisningen utvecklas genom det systematiska kvalitetsarbetet. Särskilda satsningar är bland 
annat läxhjälp samt lov- och sommarskola. 

Samordning kring de nyanlända har förbättrats genom specialpedagog för detta, utvecklad 
studiehandledning och modersmålsundervisning samt samverkan med etableringsenheten. 

Satsningar pågår enligt plan med att skapa förbättrade förutsättningar för fortsatta studier. 

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka 

Satsningar: 

- Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola 
- System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 

 

Kommentar 

Arbete pågår med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola. 

System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare är ej genomfört. 
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Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 

Satsningar: 

- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö 
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och 
trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras 
- Valfriheten för äldre som har hemtjänst ska öka 
- Behovsbedömningen systematiseras och säkerställs inom äldreomsorgen 
- Digital teknik införs inom äldreomsorgen för att underlätta planeringen och uppföljningen av 
genomfört arbete 
- Under mandatperioden testa tre olika digitala och tekniska lösningar för att öka trygghet, aktivitet 
och delaktighet bland de äldre 
- Förbättra utemiljön och på så sätt skapa bättre livsmiljö för de boende 
- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som inköp av mat och livsmedel samt 
städ 

 

Kommentar 

Utbildningar i IBIC (Individens behov i centrum) pågår. Revideringen av riktlinjer för bistånd har 
genomförts. Införandet av LifeCare pågår och möjliggör användandet av digital teknik i större 
utsträckning. Nytt trygghetslarm har installerats till Solhöjden södra. Det nya larmet kan användas 
som en plattform för olika typer av digitala lösningar. 

Kartläggning av serviceinsatser har startats. Inköpen hanteras redan idag med hjälp av lokala 
handlare. Beställningen görs digitalt och via telefon. 

I Juni 2019 antog kommunfullmäktige en detaljplan på Björkö som möjliggör ca 40 bostäder. Initialt 
var delar av den planen tänkt som trygghetsboende alternativt +55 boende. I detaljplaner kan inte 
upplåtelseformen regleras, vi anser dock att just den planen är särskilt anpassad efter behovet och 
marken är i kommunal ägo genom fastighetsbolaget. Detaljplan Öckerö Nya Centrum öppnar för 
samma möjligheter. Utredningen av trygghetsboende på Näståsområdet pågår. Indikationerna är att 
det kan handla om ca 30 stycken trygghets- eller seniorbostäder. 

Kvalitén på maten ska öka 

Satsningar: 

- Erbjuda bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre dagar 
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet ”från gryta till bord” 
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan kostpersonal och omsorgspersonal 
- Stärka menyplanering och menypresentation 
- Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension 

 

Kommentar 

Nöjdheten på matkvalitén inom äldreomsorgen har ökat från 65% till 71% vilket är något lägre än 
rikssnittet (74%). 

Utbildningsinsatser för personal inom kost samt äldreomsorg är genomförd. Ett fokus är perspektivet 
på den totala måltidsmiljön genom arbetssättet "Från gryta till bord" där man kan följa den lagade 
maten från kök till brukare och tydliggöra överlämningen mellan kostpersonal och omsorgspersonal. 
Detta arbete pågår men med viss påverkan p.g.a. Covid-19. Rutiner finns för anpassning av menyer 
med lyhördhet för äldres önskemål. Definition av vad som är helpension finns, och utredning pågår 
om alternativ till helpension är möjligt att tillämpa på särskilt boende i Öckerö kommun. 



 2020-10-08 

 

19 

 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 

Satsningar: 

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 
- Se övermöjligheten att utveckla ett samarbete med arbetsmarknadsenheten, samordningsförbundet, 
gymnasiesärskolan samt besöks- och näringslivsenheten 
- Implementera AKK- Alternativ kompletterande kommunikation  
- Kompetensutveckla personal i användande av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga  som 
personal 
- Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter 
- Ökat samråd med handikapporganisationer 

 

Kommentar 

Mark såld för nybyggnation av gruppbostad. ÖFAB har pågående produktion. Revidering av 
bostadsförsörjningsprogrammet pågår enligt plan. Daglig verksamhet har fått nya och renoverade 
lokaler under 2019. Under 2020 fortgår arbetet med byggnation av ny gruppbostad LSS med planerad 
inflytt andra kvartalet 2021. 

En arbetskonsulent är projektanställd på deltid inom Daglig verksamhet och samarbete är påbörjat 
med olika aktörer för etablering på arbetsmarknaden för personer med funktionsvariationer. 

En satsning på AKK - alternativ kompletterande kommunikation är genomförd. SIP-utbildning till 
handläggare genomfördes hösten 2019 med fokus på ökad delaktighet och dialog med brukare och 
anhöriga. Utbildning i en ny utredningsmetodik, IBIC (individens behov i centrum), har genomförts 
under 2019 och kommande implementering under 2020 går enligt plan. 

En anhörigsamordnare med inriktning mot IFO/FS är anställd på 50% med främst uppdrag att lotsa 
anhöriga, genomföra enskilda stödsamtal och vid behov anordna utbildningar riktade till anhöriga. 

Daglig verksamhet har jobbat med utveckling av kulturaktiviteter i form av karaoke, tidning, teater, 
pod-radio och musikstund, utifrån satsningen att öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter. 
Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter inom Funktionsstöd har dock behövts ändrats/begränsats 
med anledning av Covid-19. 

Nyanlända ges möjlighet till en god integration 

Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet 
och kommunal verksamhet 
- Förbättrad integration för barn och familjer 
- Öka nyanländas deltagande och integration i det ordinarie föreningslivet 

 

Kommentar 

Tidigare GR-projekt ”Samverkan för att stödja nyanlända barn och deras föräldrar” har slutförts och 
förbättrade samverkansprocesser har nu övergått till ordinarie verksamhet. Etableringsenheten 
arbetar aktivt tillsammans med andra enheter för att fortsatt hålla i den samverkan som är nödvändig 
för att möjliggöra en god integration för kommunens nyanlända barn och familjer. Upparbetade 
samverkansprocesser fortlöper och följs upp vid kontinuerliga gemensamma möten mellan etablering, 
skola, kultur och fritid och socialtjänst. 

Biblioteket erbjuder i sitt utbud av media och tjänster ett stöd för nyanlända. Nya familjer 
introduceras för verksamheterna i Navet under fritid och kultur. 

Föreningslivet är en viktig del i ett inkluderande samhälle och för en god integration. Mycket gott för 
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integration och gjort och görs i kommunens föreningar. Nya bidragsregler för föreningar håller på att 
tas fram, där inkluderande förhållningssätt kommer att vara en del. 

Delaktighet i sociala sammanhang, ex. föreningar och andra kultur- och fritidsaktiviteter kan ha ett 
stort värde för individens etablering i det gemensamma Öckerösamhället. Den pågående pandemin i 
Sverige har inneburit svårigheter när det gäller integration och deltagande i sociala sammanhang. 
Processen försenas för de senast mottagna av våra nyanlända, något vi bör ta i beaktande och arbeta 
mer aktivt kring när restriktionerna i samhället lättas på. 

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 

Satsningar: 

- Tydligare samverkan mellan verksamhetsområde fritid och kultur och barn- och 
utbildningsförvaltningsförvaltningen kring kulturaktiviteter för barn och unga 
- Utveckla och förbättra digital kommunikation kring evenemang och händelser inom kultur- och 
fritidsområdet 
- Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla 
känner sig välkomna 
- Meröppna bibliotek 
- Utveckla stöd till och samverkan med föreningar 
- Utveckla och hitta nya samarbeten med studieförbund 

 

Kommentar 

En ny ungkulturplan håller på att tas fram. Den sätter en gemensam riktning för kommunens 
förvaltningar i arbetet med kultur för barn och unga. Samarbete i kommunen sker bland annat genom 
Skapande skola och musik på fritidsgården. 

Bedömningen är att kommunikationen har stärkts. Närvaron har ökat på sociala medier och webb för 
verksamheterna. Ett gott exempel är föreningsstöd som både når föreningar med information, men 
också synliggör föreningarnas verksamhet på ett bra sätt. 

Planering sker för att kunna sända evenemang digitalt. En digital föreläsning är genomförd med gott 
resultat. Arbetssätt och teknik behöver sättas för att det ska fungera väl. 

Det saknas en digital kommunikationsväg till ungdomar i kommunen. Finns exempel i andra 
kommuner, ex. Ung i Mark. 

Under våren och sommaren pågår renovering av fastigheten Navet. Nya skyltar med Navet-loggan 
kommer att sättas upp. Parallellt pågår ett arbete med att paketera och marknadsföra verksamheterna 
och evenemangen i Navet. Navet, med bibliotek, utställningshall, familjecentral och samlingsrum, ska 
vara en mötesplats för alla åldrar. 

I Björkö nya skola planeras en meröppet biblioteksfilial att inrymmas. Det blir ett försök i kommunen 
som skulle kunna användas på fler ställen i kommunen i framtiden. 

Ökat besöksantal på fritidsgården under senare delen av sommaren. Högt deltagande under 
sommaraktiviteter för barn och ungdomar. 

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 

Satsningar: 

- Utveckla strategiska planer för hållbar samhällsutveckling 
- Utveckla dynamisk och medskapande medborgardialog 
- Utveckla mark- och exploateringsprocessen 
- Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner 
- Utred möjligheten för flytande bostäder för något område 
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Kommentar 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är ett dokument som är av betydande vikt för att nå målet. 
Området för FÖP Björkö inrymmer stor del av kommunens mark och där har kommunen störst 
möjlighet att påverka både upplåtelseform och utbud. 

I dagsläget anses detaljplan Öckerö nya centrum rent tekniskt vara klar och inväntar klartecken att 
lyftas för antagande. Öckerö nya centrum bidrar i hög grad till att uppfylla målet. 

Arbetet med flytande bostäder är inför uppstart där förstaläget handlar om att inventera havsbotten i 
de delar som kan vara möjliga placeringar för flytande bostäder. Först därefter ska ett program arbetas 
fram som beskriver hur flytande bostäder ska utföras och utformas i Öckerö kommun. 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 

Satsningar: 

- Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Drift- och underhållsåtgärder samt kommunikativa 
åtgärder (enligt Trafiksäkerhetsplan) 
- Utveckla arbetssätt för underhållsrutiner av vägnätet 
- Utvecklad dialog kring infrastrukturplanering mellan politiker och förvaltning 
- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

 

Kommentar 

Åtgärder enligt handlingsplanen för verkställande av trafiksäkerhetsplanen ingår i det dagliga arbetet 
på gatuenheten. Interna underhållsrutiner av vägnätet pågår. Potthålsrutiner finns och 
beläggningsprogram finns upprättat. 

Infrastrukturplanering i dialog mellan politiker och ansvariga tjänstemän startades upp under 2019. 
Vid sista mötet 2019 beslutades att årligen genomföra två dialogmöten. På o:net kan berörda politiker 
ta del av genomförda, planerade och kommande projekt. 

Föräldravandringar för att granska trafiksituationen utanför skolan och samarbete med polisen 
genomförs för att öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring 
trafiksäkerhet. 

Utbudet för kollektivt resande ska öka 

Satsningar: 

- Tillsammans med Västtrafik marknadsföra ny trafikplan, busslinjer och zonindelning 
- Genom Mobility Management-plan stärka förutsättningar för hållbart resande 
- Påverka andra aktörer för bättre infrastruktur och kollektivtrafik 
- Underlätta för pendling genom utökande av pendelparkeringar 

 

Kommentar 

Vid tidtabellsskiftet i december 2019 gjordes vissa ändringar för turlistan 296 Burö-färjan. Har 
inneburit en förbättring för passagerarna som slipper stressa. Har fått positiva kommentarer. Ny 
bussaktör tillträder vid trafikstart december 2020. Där ska enligt uppgift samtrafik starta mellan 
bussen till Nordöarna och linje 296. 

Inga fler bryggor eller tider har lagts till men i förstudien för trafikupphandling 2023 diskuteras Lilla 
Varholmen som en angöringspunkt. 
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Inför ny trafikstart december 2020 kommer Västtrafik, Connect Bus och kommunen ha 
kommunikationsinsatser under hösten. Startmöte är planerat under v 37. Från kommunen är 
kommunikatör, färdtjänsthandläggare, trafikplanerare och verksamhetssamordnaren kallad. I 
november startar den nya zonindelningen där Öckerö tillhör Göteborg. Det innebär att det är samma 
taxa att resa inom Göteborg och Öckerö. 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 

Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter 
- Planera för en hälsofrämjande närmiljö 
- Minskad miljöpåverkan av närmiljön 
- Värna om marin och havsnära miljö 
- Utökad kommunikation/information om kretslopp, återvinning, insamling och hushållsfett 
- Utveckla fastighetsnära insamling 
- Giftfri skola och förskola 
- Genom miljötillsyn bidra till minskad miljöpåverkan 

 

Kommentar 

Arbetet med Grönstrukturplanen har pågått sedan våren 2018 och antogs av kommunstyrelsen våren 
2020. 

Projektet giftfri miljö i skola och förskola har drivits under en längre tid och mycket arbete är gjort 
men arbetet har avstannat. 

En matavfallskampanj, "Gör det inte svårare" och Sopsamlarmonster, som vänder sig till våra 
förskolor, genomförs under året i samarbete med andra kommuner och aktörer. Daglig verksamhet 
bedriver återbruk och servar källsorteringen i kommunen genom att hämta återvinning åt kommunens 
verksamheter. I augusti genomförs en utställning i Navet, Öckerö bibliotek, om Agenda 2030, med 
deltagande från flera av kommunens verksamheter. 

Idag görs trafikmätningar på de vägar som är kända eller där klagomål har inkommit till kommunen. 
När mätningen är klar skickas resultatet till Miljö för analys. Utifrån analysen görs en bedömning på 
åtgärder. En bullerkartläggning och framtagande av åtgärdsplan har fått skjutas på framtiden. 

Solpaneler är installerade och driftsatta på ishallens tak. 

Ett antal fastighetsprojekt genomförs i kommunen med olika checklistor och miljökrav för att minska 
miljöpåverkan. Under året har inga upphandlingar gjorts av det slaget som har koppling till minskad 
miljöpåverkan vid fastighetsprojekt. 

Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 

Satsningar: 

- Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola 
- Satsningar på tillväxt för små och medelstora företag i kommunen 
- Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap 
- Utveckla besöksindustrins mål och syfte för att skapa arbetstillfällen, ex. etablering av ett större 
hotell som motor i industrin 
- Kompetensutveckling för företag och företagare 
- Regionalt näringslivsarbete i samverkan med GR-kommunerna 
- Tillsammans med kommunens förvaltningar, Öckerö företag och BNR sätta långsiktig gemensam 
riktning för målen med  näringslivsarbetet 
- Skapa fler möjligheter till arbete för personer med funktionsvariatoner i offentliga och privata företag 
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Kommentar 

Vi kan se positivt på utvecklingen av varsel i Öckerö kommuns näringsliv vilket skiljer sig från många 
andra kommuner. De bakomliggande skälen ser vi till stor del beror på den relativa småskaligheten i 
näringslivet. Våra större arbetsgivare har inte drabbats i stor utsträckning av pandemin utan här ser vi 
att nyrekrytering faktiskt skett, dels genom egen tillväxt och dels genom ett ägarbyte (Bergs 
Propulsion) som medförde ett strategiskt beslut att flytta företagets produktion från Singapore till 
Öckerö vilket medfört nyrekryteringar. Genom kommunens och BNE:s många arbetsgrupper pågår ett 
brett näringslivsarbete som skall bidra till företagens organiska tillväxt. Samverkan i det regional 
perspektivet och närheten till både BRG och Göteborg & Co bedömer vi har stark påverkan i positiv 
riktning. 

 
Arbetet med kommunens antagna Näringslivsstrategiska program ser vi som ett viktigt instrument för 
det fortsatta arbetet där vi också kan konstatera att företagsföreningen antagit likvärdiga mål. 
Samsynen i likvärda satsningar och mål skapar större möjligheter att genomföra förflyttningen framåt. 

Andelen nöjda företagare ska öka 

Satsningar: 

- Initiera och stimulera satsningar för tillväxt hos företag branschvis på vår lokala marknad 
- Gemensam (kommunen, företagen och föreningar) struktur, riktning och mål för besöks- och 
näringslivet i kommunen 
- Utveckling av funktionen företagslots i innehåll och utförande med mål att förenkla kontakten med 
kommunen för näringslivet 
- Kompetensutveckling för företag och företagare 
- Skapa möjligheter och stöd för små och medelstora att organiskt växa 
- Kommunal närvaro och synlighet hos företagen 

 

Kommentar 

Trots utmaningarna som kom med Covid-9 i mars 2020 har kommunens arbete med stöd till 
företagen fortsatt men till viss del med annan inriktning. Detta mot de företag som primärt drabbats, 
segmenteringen av hur Covid 19 slagit mot företagen är märkbar, vissa har drabbats hårt medan vissa 
inte känt av någon direkt påverkan. Det finns även skillnader när företagen drabbats sett över tid och 
vi prognostiserar att vissa kan drabbas senare även efter att pandemin ebbat ut. Kommunens stöd 
omfattar naturligt mycket kommunikation och information kring de stödåtgärder som tagit fram 
nationellt och i förekommande fall regionalt. Även ett kommunalt 12 punkts program togs fram 
skyndsamt av kommunen och politiken. 

 
Utfallet av Insiktsmätningen var positiv med ett högt betyg för företagsklimatet, Öckerö bibehåller sin 
position i jämförelse med övriga kommuner i Göteborgsregionen och nationellt. I jämförelse med 
föregående års utfall noterades en relativt liten minskning (0,03). Även i Svensk Näringslivs mätning 
av företagsklimatet bibehåller Öckerö en hög position men även här en mindre reducering. 
Covid-9 har naturligt påverkat det arbete som omfattar exempelvis Kompetens Öckerö, Fokus Öckerö 
och Företagsfrukosten som man har beslutat att fortsätta med fysiskt men med max 30 deltagare. 

Ett fortsatt nära samarbete med företagsföreningen ger goda samverkanseffekter som vi ser leder till 
ökad tillväxt för näringslivet. 
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4 SAMMANFATTNING 

Resultat 

Kommunens utfall efter åtta månaders verksamhet är positivt med 35 927 tkr (32 566 tkr exklusive 
reavinster). Budgeten för perioden uppgår till 17 574 tkr, avvikelse mot utfall innebär en positiv 
avvikelse med 18 353 tkr. 

Budgetavstämning - utfall augusti 

Riktpunkt vid jämn månadsförbrukning av budgeten är 67%. Nämnderna, inklusive kommuncentrala 
poster, har förbrukat 64% tom augusti. 

Prognos 

Prognosen totalt för kommunen beräknas bli positiv med 25 702 tkr, här ingår reavinster med 
3 362 tkr. Dessutom ingår ökade kostnader för Socialnämnden avseende covid-19 med ca 5 000 tkr 
samt saneringskostnader för Kärrsviks ÅVC med ca 2 700 tkr. Avseende kostnaderna för covid-19 är 
ansökan inskickad till socialstyrelsen men inga bidrag är uppbokade då formella beslut ej är fattade. 
Saneringskostnaderna för Kärrsviks ÅVC  belastar kommunens resultat. 

Det budgeterade resultatet uppgår till 8 385 tkr, det innebär en positiv avvikelse med 17 317 tkr i 
jämförelse med årsbudget. 

Årets balansresultat, resultat exklusive reavinster, beräknas bli positivt med 22 341 tkr. 

Nämndernas totala avvikelse (exklusive kommuncentrala poster) prognostiseras att bli negativ med -
6 424 tkr. Kommunstyrelsen och socialnämnden visar underskott. Beräknat underskott inom 
kommunstyrelsen( -2,2 mkr) avser främst kostnader för sanering av Kärrsvik. Socialnämndens 
underskott beror främst på merkostnader avseende covid-19 där vi troligtvis kommer erhålla bidrag. 

Prognosen för slutavräkningar 2019 och 2020 avseende skatteintäkter beräknas totalt påverka 
kommunens resultat negativt med -7 536 tkr. Skattenettot prognostiseras positivt med 14 820 tkr pga 
extra generella statsbidrag med 26 249 tkr. 

Finansnetto visar ett underskott med -191 tkr pga lägre utdelning från Kommuninvest. 

Osäkerhetsfaktorer under året är: 

 Utvecklingen av pandemin covid-19, intäkter och kostnader i samband med detta 

 Nämndernas resultat 

 Avräkning skatt år 2019 och 2020, dessa är extra osäkra pga pågående pandemi 

 Pensionskostnadens utveckling samt KPAs prognosunderlag. Stora pensionskostnader kan 
förväntas i samband nyrekryteringar av chefer med höga löner 

 Exploateringsprojekt 

  

5 EKONOMISK KOMMENTAR 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen totalt 

Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på -2 228 tkr. Det är en försämring mot föregående 
prognos med -134 tkr. Försämringen avser främst ytterligare underskott inom samhällsbyggnads skatt 
med -818 tkr, detta främst inom samhällsbyggnads centralt samt gatuenheten. Detta vägs upp av 
överskott inom KS enheter, fritid o kultur och styr o stöd. 2 700 tkr avser saneringskostnader för 
Kärrsviks återvinningscentral. Dessa kostnader belastar kommunens resultat. Ytterligare förklaring till 
avvikelser redovisas nedan. 

Kommunstyrelsens enheter/styr och stöd/fritid och kultur: 

Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 2 120 tkr jämfört med budget. Det är en förbättring 
mot föregående prognos med 539 tkr. Förändringen förklaras av sänkta personalkostnader. 
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Resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Tillfälligt vakant 50% tjänst kvalitetsutvecklare 

 Tjänstledig verksamhetschef för fritid o kultur på 50% 

 Delvis ej ersatt verksamhetschef för styr och stödenheten 

Samhällsbyggnadsverksamheten: 

Totalt sett visar samhällsbyggnadsverksamheten ett resultat på -4 347 tkr jämfört med budget. Detta 
är en försämring mot fg prognos med -690 tkr. En stor del avser saneringskostnaden för Kärrsviks 
återvinningscentral med 2 700 tkr. 

Skattefinansierad samhällsbyggnadsverksamhet 

Prognosen efter augusti månad visar på ett resultat på -1 857 tkr jämfört med budget. Det är en 
försämring mot föregående prognos med -818 tkr. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 SB centralt går med underskott -717 tkr vilket främst beror på SB admin (dubbla 
lönekostnader SB chef kom tidigare än beräknat) -100 tkr och MEX (sanering Knippla och 
BMSS boende) -230 tkr. Vindkraftverk -250 tkr, internfakturering lägre än genererade 
kostnader 

 Gatuenheten går med underskott -861 tkr på grund av oförutsedda kostnader bestående av 
självrisker, kapitalkostnader och internräntor (-469 tkr belysning Rörö/Hyppeln) samt 
överskriden utbildningsbudget. Minskade intäkter vinterskötsel samt div reparationer (-200 
tkr) och uppdatering av kostnadsanalys av Björnhuvudskajen. 

Avgiftsfinansierad samhällsbyggnadsverksamhet 

Prognosen efter augusti månad visar på ett resultat på -2 490 tkr jämfört med budget. Det är en 
förbättring mot föregående prognos med 127 tkr. 

Prognos för VA-enheten och Kretsloppsenheten "Den kommunala renhållningsskyldigheten" följer 
"självkostnadsbegreppet" även i prognosarbetet. Det innebär att verksamheten lämnar en prognos som 
är noll. Eventuellt överskott redovisas som förutbetald intäkt i samband med bokslut och underskott 
redovisas mot föregående års överskott om sådant finns. I texterna nedan redovisas verksamhetens 
över och underskott. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Kretsloppsenhetens kostnader för sanering av Kärrsvik, ÅVC, -2708 tkr. 

VA-enheten 

Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på - 1 084 tkr att jämföra med budgeterat underskott 
på -1 893 tkr. Det är en försämring mot föregående prognos med -259 tkr. Förändringen mot 
föregående prognos förklaras av: 

 Osäkra fordringar 

 Utrangering av arbetsfordon 

 Ökade kostnader för kemikalier 

Det positiva resultatet jämfört med budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Lägre personalkostnader 

 Högre anslutningsavgifter 

 Ökade kostnader för underhåll av reningsverk på nordöarna 

Underskottet bokas vid bokslut mot tidigare års överskott. 

Kretsloppsenheten 

Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 0 tkr jämfört med budget för den kommunala 
renhållningsskyldigheten och ett resultat på -2 744 tkr jämfört med budget på uppdragsverksamheten 
vilket är en förbättring mot föregående prognos med 130 tkr. 



 2020-10-08 

 

26 

 

Totalt underskott för uppdragsverksamheten beror framförallt på nedanstående avvikelse: 

 Bortforsling av massor från Kärrsvik 2 479 tkr. Total kostnad för saneringen är 2 708 tkr. 
Dessa kostnader belastar kommunens resultat och justeras mot det egna kapitalet 

 

Kommuncentrala poster 

Prognosen efter augusti månad visar ett positivt avvikelse 9 069 tkr jämfört med budgeterat. 

Resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Reavinster 3,4 mkr 

 Strategisk reserv 1,2 mkr 

 Lägre pensionskostnad 4,6 mkr 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Prognosen efter augusti månad visar ett positivt resultat på 1 221 tkr jämfört med budget. Det är en 
förbättring mot föregående prognos med 1 221 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Arbete med organisation inför ht 2020. 

 Covid 19: 
Minskade sjuklönekostnader. Staten tar hela sjuklönekostnaden fr. o. m. april - augusti. 
Minskade kostnader för skolskjuts, p.g.a. distansundervisning under vt 2020. 

Resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Förskolan -431 tkr 
Kostnader för förskolan under våren innan minskningen av två avdelningar. En förbättring 
med ca 500 tkr sedan prognosen efter maj. 

 Fritidshem -513 tkr 
Lägre statsbidrags intäkter än budgeterat avseende fritidshemssatsning. 

 Förskoleklass 489 tkr 
En förbättring till följd av förändrad organisation och sjuklönekostnaden. 

 Grundskolan -3 641 tkr 
Kostnaden för köpta platser kostar 1 000 tkr mer än budgeterat. 
De flesta skolorna har svårt att klara budget. En förbättring på Fotö till följd av förändrad 
organisation. Även Heden 7 - 9 har förbättrat sitt resultat jämfört med prognosen i maj. 

 Gymnasiesärskola 916 tkr 
Två platser som upphör. Minskade kostnader för skolskjuts till följd av covid 19 

 Gemensamt BOU 4 590 tkr 
Förvaltningens buffert där bl. a. underskottskompensationen för 2020 har budgeterats. 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att nå budget i balans: 

 Minska med två avdelningar på förskolan. 

 Reviderat förslag till förändring av organisation inför ht 2020: flytta åk 4 - 6 från Fotö skola 
till Bergagårdsskolan och förskoleklass på Öckerö på Kompassen. 

 Ytterligare arbete med organisation inför ht 2020. 

Ekonomiska risker som vi ser under 2020: 

 Risk för utökade sjuklönekostnader under hösten 2020 p.g.a. covid 19. 

 Statsbidragen är svåra att förutse 

 Köpta platser för elever i behöv av särskilt stöd. 

 Interkommunal ersättning för elever som går på gymnasiet. Några dyra platser ger stor 
påverkan på snittpriset som budgeten bygger på. 

 Osäkerhet gällande kostnader från ÖRAB och ÖMC. 
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Socialnämnden 

Prognosen efter augusti månad visar ett negativt resultat på - 5 581 tkr jämfört med budget. Det är en 
förbättring mot föregående prognos med 4 tkr. Budget avseende hyra för modul på etableringsenheten 
har tillförts till Socialnämnden och orsakar inte längre ett underskott. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Hemtjänsten har i sin budget i år fått en neddragning av timmar då nya SÄBO-platser (Särskilt 
boende) har öppnat detta år. Hemtjänsttimmarna gick upp något under februari men 
minskade sedan i mars igen och har sedan dess minskat varje månad. 
Utförda timmar minskar, dock kan inte personaltimmarna dras ner motsvarande då det är 
stort tryck på personalen i verksamheten. Många sjuktimmar orsakar mycket vikarier och 
övertid som gör att en neddragning av grundpersonalen blir motsägelsefull. 

 Övertid och vikarier inom funktionsstöd ökade i april och maj och har fortsatt orsaka 
underskott under sommaren. 

 Övertid och ökade vikariekostnader har ökat inom särskilt boende under april och maj och har 
även orsakat underskott under sommaren. 

 Under sommarsemestrarna har bemanningsföretag för sjuksköterskor anlitats för att klara av 
bemanningen och orsakar ett underskott mot budget. 

 Etableringskostnader för placeringar av ensamkommande barn visar på ett underskott då 
dessa har ökat jämfört med föregående prognos. Även minskade intäkter orsakar ett 
underskott då mottagningen av nyanlända har skjutits upp på grund av restriktioner kring 
covid-19. Detta medför även minskade hyresintäkter då lägenheterna står tomma. Totalt 
underskott avseende etablering är -633 tkr. Åtgärdsplan för att komma i balans kommer att 
upprättas inom etableringsenheten. 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att minska underskottet: 

 En minskning av antalet hemtjänsttimmar som en följd av att inte alla platser på särskilt 
boende är fyllda. Arbete med att fylla alla platser pågår. 

 En avdelning på Solhöjden Södra har ännu inte öppnat på grund av att restriktionerna för 
inflytt till Särskilt boende har skärpts. Denna avdelning är även en beredskapsavdelning för 
covid-19. Detta kan dock komma att ändras om förutsättningarna blir annorlunda. 

 Inom socialförvaltningen har två pilotprojekt inom Heltidsresan startat nu under 2020. Dessa 
projekt är inte finansierad med någon ökad budget. Troligtvis kommer det att bli en ökad 
kostnad till en början som sedan kommer att resultera i en mer kostnadseffektiv verksamhet. I 
denna prognos antas underskottet som beror på heltidsresan uppgå till -800 tkr. 

 Tidigare beslutad åtgärd är att se över hemtjänstens resursplanering och arbetet med det har 
startat och väntas få en direkteffekt under hösten då behovet av timvikarier väntas minska. 
Denna åtgärd är medräknad i prognosen och uppgår till -500 tkr. 

 Inom ekonomiskt bistånd syns en kostnadsökning jämfört mot budget. Förvaltningen arbetar 
med att analysera orsakerna till detta och kostnaderna under hösten förväntas ligga något 
lägre än våren och prognostiserar inget ökat underskott.   

Covid 19 

 I prognosen ingår merkostnader som Socialförvaltningen har haft i samband med pandemin 
covid-19. För perioden april till juli uppgår dessa kostnader till 4 600 tkr och 450 tkr för 
augusti. Totalt 5 050 tkr. Kommunen har skickat in en ansökan för merkostnaderna för 
perioden april till juli och kommer att skicka in en till ansökan för perioden augusti till 
november. Dessa intäkter är inte medräknade i prognosen och orsakar därmed ett underskott. 
Ingen åtgärdsplan lämnas på den summan i avvaktan på beslut om tilldelat statsbidrag. 

 Denna prognos är lagd utifrån hur det har sett ut fram tills nu. Inga stora kostnadsökningar är 
medräknade under hösten då förhoppningen är att läget förblir så som det är just nu. 

  

Bygg- och miljönämnden  

Prognosen efter maj månad visar ett positivt resultat på 160 tkr jämfört med budget. Det är en 
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förbättring mot föregående prognos med 20tkr. Förändringen förklaras av: 

 Pandemin har lett till färre möten och färre utbildningstillfällen. Det har resulterat i lägre 
utbetalda arvoden. 

   

5.1 Öckerö kommun - resultat och prognos 

Prognosrapport total 

 tkr Progn Budg Avv 
Ack 

utfall 
Ack 

budg 
Ack avv Förbr % Fg prog 

Kommunstyrelsen -139 232 -137 004 -2 228 -87 264 -88 119 855 64 -139 098 

Barn- och 
utbildningsnämnden -329 973 -331 194 1 221 -214 520 -215 941 1 421 65 -331 194 

Socialnämnden -300 757 -295 176 -5 581 -193 883 -192 897 -986 66 -300 761 

Bygg- och miljönämnden -671 -835 164 -392 -557 164 47 -687 

Kommuncentrala poster -7 618 -16 687 9 069 -2 142 -11 126 8 983 13 -10 452 

SUMMA -778 251 -780 896 2 645 -498 202 -508 640 10 438 64 -782 193 

Eliminering internränta 4 292 4 249 43 2 876 2 833 43 68 4 285 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD -773 959 -776 647 2 688 -495 326 -505 807 10 481 64 -777 908 

Skattenetto 801 484 786 664 14 820 532 208 524 469 7 739 68 785 569 

Finansnetto -1 823 -1 632 -191 -955 -1 088 133 59 -1 839 

ÅRETS RESULTAT 25 702 8 385 17 317 35 927 17 574 18 353 428 5 821 

Nettokostnadsandel % 97 99  93 97   99 

Reavinster 3 362 0 3 362 3 362 0 3 362 0 3 330 

BALANSRESULTAT 22 341 8 385 13 956 32 566 17 574 14 992  2 491 

6 INVESTERINGAR 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen totalt 

Total prognos för kommunstyrelsen visar en avvikelse på 20 493 tkr mot budget. Avvikelsen mot 
föregående prognos är 5 767 tkr. Den största delen gäller avgiftsfinansierad verksamhets projekt 
avseende biobädd och transformatorstation samt ytterligare projekt som flyttas till 2021. Denna 
budget kommer att begäras reserverad. 

Kommunstyrelsens enheter/styr och stöd 

Kommundirektören har en investeringsreserv på 3 000 tkr som kommer att nyttjas med 700 tkr i ett 
kommunövergripande projekt gällande "säkra utskrifter", till backup-system, uppgradering av 
Lejonets IT-struktur samt till en bil inom natur/anläggning/park. Resterande 1 124 tkr beräknas i 
dagsläget inte nyttjas. 

Nytt ärendehanteringssystem är klart. Införande och uppstart kommer att genomföras under året. 
Planerade IT-projekt gällande lagringslösning, utbyte av servrar och switchar kommer att genomföras. 

Samhällsbyggnadsverksamheten 

VA-enheten 

Investeringsprognosen efter augusti månad visar en avvikelse på 17 203 tkr jämfört med budget. 
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Avvikelsen förklaras av: 

 Projekt Biobädd Pinans avloppsreningsverk, 10 898 tkr, flyttas fram och samordnas med 
utbyggnaden av reningsverket 

 Projekt Allévägen/Nästås, 1 250 tkr, flyttas fram till 2021 

 Projekt Tärnvägen/Droppen, 3 350 tkr, flyttas fram till 2021 

 Projekt Björkö 1:305 1:294, 3 000 tkr, flyttas fram till 2021 

Kretsloppsenheten 

Investeringsprognosen efter augusti månad visar en avvikelse på 2 113 tkr jämfört med budget varav 
728 tkr kommer att fördelas till Gata (618 tkr för bil) och Loko (110 tkr). Avvikelsen förklaras av: 

 Projekt Transformatorstation 1 500 tkr utgår 

 Projekt Tvåfacksbil 1 745 tkr leasas istället 

 Omfördelning av 448 tkr till andra investeringar inom verksamheten 

Barn och utbildningsnämnden 

Redovisar inga avvikelser. 

 Socialnämnden 

Socialnämnden har en investeringsbudget för 2020 på 10 400 tkr och av dessa beräknas 8 596 tkr 
användas under 2020. Totalt överskott i prognosen per augusti är 1 804 tkr. 

Investeringen för nytt LSS boende beräknas inte användas under året utan lämnar en positiv prognos 
på 1 320 tkr då gruppbostaden inte blir klar förrän våren 2021 och först då kan inventarierna 
inhandlas. 

Renovering av badrum inom funktionsstöd på 700 tkr beräknas också sätta igång först under våren 
2021. Renoveringen av badrum på Sälvägen kommer inte att genomföras förrän den nya 
gruppbostaden är på plats, överskott på 576 tkr. 

Reservaggregatet på Bergmans beräknas lämna ett överskott på 1 200 tkr i årets prognos då 
kostnaderna inte väntas komma förrän efter årsskiftet. 

Solhöjden Södra är en investering som har slutförts under våren 2020 dock har förändrade planer 
medfört att budgeten har överskridits med -1 945 tkr för 2020. Det beror på att två avdelningar inte 
beräknades tas i bruk förrän 2021 och 2022 och därför var budgeten inte lagd på 2020. Nu har alla 
avdelningar tagits i bruk och inventarier är inhandlad för hela Solhöjden södra och därför överskrids 
den budgeten. Dock kommer då inte budgeten som var planerad till 2021 och 2022 att behövas. 

 

   

6.1 Öckerö kommun - investering 

Investeringsrapport total 

 tkr Prog Budg Avv Utfall Fg prog 

Nettokostnad      

Kommunstyrelsen 39 298 59 791 20 493 20 013 45 065 

Barn- och utbildningsnämnden 5 310 5 310 0 320 5 310 

Socialnämnden 8 596 10 400 1 804 8 361 9 123 

Summa  53 204 75 501 22 297 28 694 59 498 
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7 LIKVIDITET 

mkr 2020 2019 

Januari 74 99 

Februari 70 86 

Mars 59 64 

April 53 76 

Maj 75 75 

Juni 86 80 

Juli 98 75 

Augusti 94 65 

September  76 

Oktober  62 

November  68 

December  68 

8 EXPLOATERINGSPROJEKT 

Projekt 8066 Varvet Knippla 1:161 och projekt 8072 Centrala Öckerö: föregående prognos kvarstår. 

Projekt 8080 Östra Sudda: Felaktig bokning bortbokad, därav -90 tkr. 

Projekt 8086 Tärnvägen Heden 1:300 1:229: föregående prognos kvarstår. 

Projekt 8090 Nästås/Allévägen: Kostnader pga samprojektering av Gata och VA. En del kostnader 
kring en Allé. Begäran från ÖFAB om att få starta en förhandling om köp av del av området. 

Projekt 8092 Horstebacke: KS-beslut protokoll 2020-06-16 KS §151, Dnr SB 77/20, om att ta fram 
kriterier för markanvisningstävling. Beräknas att säljas 2021. Konsultkostnader kommer under 2020. 

Projekt 8110 Björnhuvudet kaj ÖÖ 2:51: Diskussioner inför avtalsförhandlingar pågår. Ytterst osäkert 
kring försäljning. Avsiktsförklaring går ut 2020-06-30. Uppdrag från KS att utreda kostnader för 
reparation av 8 m kaj och huruvida kommunen ska äga eller sälja kaj. Värdering ska tas fram. 

Projekt 8112 Öckerö 1:552>34 Södra Långesand: föregående prognos kvarstår. 

Tkr 
Nedlagda 

kostnader vid 
årets början 

Utfall Prog Fg prog 
Planerat 
slutdatu

m 

8066 Varvet Knippla 1:161 2 066  1 000 1 000 2024 

8072 Centrala ÖÖ och ÖÖ 2:267 3 201 72 100 100 2020 

8080 Östra Sudda 235 -90 0 0 2021 

8084 Björnhuvudet Musslan 9     

8086 Tärnvägen Heden 1:300, 1:229 1 230  500 500 2020 

8090 Nästås/Allévägen 0 227    

8092 Horstebacke 0    2021 

8110 Björnhuvudet Kaj ÖÖ 2:251 223 22   2024 

8112 Öckerö 1:552>34 Södra Långesand 91 237 1 000 1 000 2021 

Summa 7 056 468 2 600 2 600  
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BUN § 30 Dnr BOU 15/20  
 
Ekonomisk uppföljning efter augusti 
 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter – 
utfall per augusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som in-
vesteringsverksamhet samt måluppfyllelse. 

Drift 
Prognosen visar ett resultat på +1 221 tkr jämfört med budget. Den mest väsent-
liga avvikelsen mot budget är: -3 641 tkr för grundskolan. Förändringen av vår 
organisation inför höstterminen 2020 med anledning av det minskade barn- och 
elevunderlaget har påverkat resultatet positivt. Den största faktorn till det posi-
tiva resultatet är minskade kostnader till följd av Covid 19, bl. a. att staten har 
ersatt kommunen för sjuklönekostnader. 

Investering 
Prognosen visar ett resultat på +/- 0 tkr jämfört med budget. 

 
Måluppfyllelse av mandatmål 
Tre mål är uppfyllda, fem mål är delvis uppfyllda.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08 
Uppföljning efter augusti 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen 
för kännedom. 
 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2020-09-08 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden  

sHandläggare: Ingela Andersson Skallberg, ekonom 
Ärende: Delårsbokslut, Ekonomisk uppföljning efter augusti 2020 
Diarienummer: BOU 15/20 

 

Ekonomisk uppföljning per augusti 
 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen för 
kännedom. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter – utfall per 
augusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet 
samt måluppfyllelse. 
 
Drift 
Prognosen visar ett resultat på +1 221 tkr jämfört med budget. Den mest väsentliga 
avvikelsen mot budget är: -3 641 tkr för grundskolan. Förändringen av vår organisation 
inför höstterminen 2020 med anledning av det minskade barn- och elevunderlaget har 
påverkat resultatet positivt. Den största faktorn till det positiva resultatet är minskade 
kostnader till följd av Covid 19, bl. a. sjuklönekostnader. 
 
Investering 
Prognosen visar ett resultat på +/- 0 tkr jämfört med budget. 
 
Måluppfyllelse av mandatmål 
3 mål är uppfyllda, 5 är delvis uppfyllda och 0 är ännu ej påbörjade. 
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
Expedieras 
Redovisningsekonom 
Kommunstyrelsen 
 
 
Katarina Lindgren 
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen 
2020-09-08 
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1 UPPGIFT 

1.1 Syfte 

Verksamheten ska bidra till att: 
 
Vi värdesätter all form av kunskap och bildning. Förskolan och skolan är grunden till det livslånga 
lärandet. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till att kommunens skolor har goda 
resultat genom hög måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare. 
Verksamheterna ska också bidra till att förskolan och skolan bedrivs i trygga miljöer där alla  barn och 
elever ges möjlighet att förverkliga sina drömmar. Förskolan och skolan ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. 
 
Vidare ska verksamheterna bidra till att det finns en aktiv samverkan mellan skola och näringsliv där 
entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen. 
För att lyckas med ovanstående ska barn- och utbildningsnämnden också ge förutsättningar för 
medarbetarna att vara med och ständigt förbättra och utveckla verksamheten, medarbetarna ska 
känna delaktighet och engagemang. 
 
Många av indikatorerna bygger på en långsiktig vision där strävansmålet självklart är 100% eller 0%. 
För att få realistiska måttvärden har vi i detta dokument valt att fokusera på riktningen i dessa 
indikatorer. 
 
För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och 
utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden: 
 

1.2 Verksamhetens uppgifter och mått 

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Centralt stöd för pedagogisk verksamhet 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Sjukfrånvaro, andel (%)  8% 8,68% 8,57% 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Andel heltidsanställningar (%)   71% 66% 

Personaltäthet, förskola, antal barn per årsarbetare, egen regi   5 5,5 

Personaltäthet, förskoleklass, antal elever per årsarbetare, egen regi   16,7 22,3 

Personaltäthet, fritidshem, antal elever per årsarbetare, egen regi   20,4 19,2 

Personaltäthet, grundskola, antal elever per lärare, egen regi   12,2 12,2 

Personaltäthet, gymnasieskolan, antal elever per lärare, egen regi   12,29 11,2 
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FÖRSKOLA 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Trygghet och gemenskap i förskolan, enkät max är 7. 4,45 6  6 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Invånare 1-5 år, läsår   642 660 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)   87 84 

FÖRSKOLEKLASS 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Trygghet, förskoleklass (%)  86 89 86 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Elever i förskoleklass, hemkommun, antal   140 134 

FRITIDSHEM 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Helhetsbedömning fritidshem, enkät (Helhetsbedömning - trivsel, 
inflytande, lugna platser, hjälp med skolarbete) 

 81 85 80 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)   51 52 

Elevgrupp, antal elever per fritidshemsavdelning, egen regi   39 34,5 

GRUNDSKOLA 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Elever i åk 6 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,  85 82,6  
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Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

andel % 

Elever i åk 9 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
andel % 

 85 88,2 82 

Elever i årskurs 9 egen regi som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
andel %, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund 

 90 88,7 88,1 

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet  94 95  

Trygghet, grundskola åk 5 (%)  88 85 85 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Invånare 6-15 år, läsår   1 619 1 641 

Antal elever i grundskola, hemkommun    1 453 

Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen regi   243,3 230 

Genomsnittligt meritvärde, flickor, egen regi   268 255 

Genomsnittligt meritvärde, pojkar, egen regi   214 205 

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, egen regi, exklusive nyinvandrade 
elever och elever med okänd bakgrund 

  244,6 243 

GRUNDSÄRSKOLA 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Trygghet, grundsärskola (%)   85  

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal elever i grundsärskola, hemkommun    12 

Antal elever i grundsärskola, annan kommun   2 13 

GYMNASIESKOLA 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) 

 89 86,2 83,5 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet 
och högskola inom 3 år, egen regi, andel (%) 

    

Trivsel och trygghet, gymnasieskola åk 2, (%), egen regi  88 87 83 
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Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal elever 16-19 år, läsår   650 641 

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal   531 496 

Genomsnittligt meritvärde, åk 3   16,2  

GYMNASIESÄRSKOLA 

Resultatmått 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Elever i gymnasiesärskola, hemkommun, antal   9 9 

Antal elever i gymnasiesär i annan kommun   9 st 9 st 

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal elever i vuxenutbildning   91  

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA, LÄRVUX 

Resultatmått 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal elever i lärvux (deltids- och heltidsstuderande)   17 18 

Antal avslutade kurser lärvux   23 18 

UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE 

Resultatmått 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal elever i SFI-utbildning (deltids- och heltidsstuderande)   67 79 
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FAMILJECENTRAL - Öppna förskolan 

Resultatmått 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal besök öppna förskolan   2 281  

KULTURSKOLA 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jag känner att jag utvecklas i kulturskolan 88  0 0 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal platser i kulturskolan   70  

Antal elever/individer i kulturskolan   380 478 

Antal elever/individer som står i kö till kulturskolan efter höstens 
antagning 

  299 230 

2 MÅL 

2.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

 

Kommentar 

En handlingsplan för heltidsresan inom BUF i Öckerö kommun har arbetats fram och en del av det 
arbetet är att minska behovet av timanställda vikarier. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 
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Kommentar 

Målet är gemensamt för hela kommunen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi ändrat 
organisationen för administrativt stöd till rektor, som en del av denna satsning. Inför hösten 2020 har 
vi utökat förvaltningsstaben, som ett led i att öka stödet till förvaltningens chefer. 

Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 

minst 60% 

 

Kommentar 

Vi samarbetar med etableringsenheten och har erbjudit arbetstillfällen i vår förvaltning. 

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 

Satsningar: 

Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2020 

 

Kommentar 

P.g.a. för få sökande startar vi inte ht 2020. Kommer att erbjuda programmet inför 2021. 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024 

Satsningar: 

- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 
- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. 

 

Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 

Exempel på aktiviteter: 

• Arbete med trygghetsteam 

• Arbete med material från specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och reflekterande team 

• Förbättringsarbete kring trygghet och studiero 

• Förebyggande elevhälsomodell, EHM, på några skolor 

• Knuten, för elever som har svårt med social kontakter 

• I love internet, åk 5 

• Hälsotema åk 7 - 9 

• Projektet kring ökad närvaro tillsammans med socialtjänsten 

• På gymnasieskolan erbjuds alla elever samtal med kurator, skolsköterska och studie- och 
yrkesvägledare. 

• Rastaktiviteter med Trivselledarna 

• Skilda världar, för barn med skilda föräldrar 

• Struktur och rutiner för att involvera föräldrarna i arbetet kring studiero 

Mycket arbete ute på respektive skola kring trygghet och studiero. Även fokus på närvaro. 
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Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 

• Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter och arbetet med 
satsningarna har precis startat. En grund för samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid -
och kultur finns genom barn- och ungdomsgruppen, men ramar för samverkan måste sättas. 

Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år. FC är en samverkan mellan öppen 
förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för 
att utveckla Familjecentralens verksamhet 

• Familjecentralen är precis uppstartad och mål kommer att arbetas fram framöver likväl 
arbetet med stöd till barn och familjer. 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024 

Satsningar: 

- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv 
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna 
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 
- Öka samordningen kring de nyanlända 

 

Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Utveckla arbetet med skola/arbetsliv 

• Finns en samverkansgrupp kring FOKUS Öckerö där man arbetar kring dessa frågor. Under 
hösten har vi genomfört en yrkesmässa i anslutning till gymnasievalet. 

Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna. Exempel på åtgärder: 

Skapat en organisation med arbetslag för varje årskurs. Underlättar planeringsarbetet och möjligheten 
att stötta varandra. 

Två pedagoger vid flera tillfällen/vecka för att kunna organisera och dela på arbetsuppgifter. 

Organisationen med två parallella klasser och resursstöd i alla klasser med mer stöd i de yngre 
åldrarna gör att undervisningen kan vara flexibel. 

Vi arbetar kontinuerligt med vår organsation och kommer att fortsätta detta arbete under läsåret 
2019/2020. 

Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 

• Utveckla läxhjälp, lov- och sommarskola 

Öka samordningen kring de nyanlända 

• Har en specialpedagog som är anställd centralt för att arbeta med samordningen kring de 
nyanlända. 

• Utveckling av studiehandledning och modersmålsundervisning 

• Samverkan med etableringsenheten. 

  

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020 

Satsningar: 

- Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola 
- System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 



 2020-09-09 

 

10 

 

 

Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola 

• Samarbete mellan rektorerna för att skapa en likvärdighet i de olika verksamheterna. 
Rektor och specialpedagog har barn- och utvecklingskonferenser där pedagogiska dilemman lyfts för 
att säkerställa att barnen får det stöd de behöver. 

System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 

• Testa i mindre skala i någon del av kommunen. Ej genomfört. 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 

Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

 

Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet. Exempel på 
vad som görs inom ramen för denna satsning: 

• Föräldravandringar för att granska trafiksituationen utanför skolan. 

• Samarbete med polisen. 

  

3 EKONOMISK KOMMENTAR 

Prognosen efter augusti månad visar på ett resultat på + 1 221 tkr jämfört med budget. Det är en 
förbättring mot föregående prognos med 1 221 tkr. Förändringen förklaras av: 

• Arbete med organisation inför ht 2020. 

• Covid 19: 
Minskade sjuklönekostnader. Staten tar hela sjuklönekostnaden fr. o. m. april - augusti. 
Minskade kostnader för skolskjuts, p.g.a. distansundervisning under vt 2020. 

Resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

• Förskolan -431 
Kostnader för förskolan under våren innan minskningen av två avdelningar. En förbättring 
med ca 500 tkr sedan prognosen efter maj. 

• Fritidshem -513 
Statsbidrag som togs bort. 

• Förskoleklass +489 
En förbättring till följd av förändrad organisation och sjuklönekostnaden. 

• Grundskolan -3 641 
Kostnaden för köpta platser kostar 1 000 tkr mer än budgeterat. 
De flesta skolorna har svårt att klara budget. En förbättring på Fotö till följd av förändrad 
organisation. Även Heden 7 - 9 har förbättrat sitt resultat jämfört med prognosen i maj. 

• Gymnasiesärskola +916 
Två platser som upphör. Minskade kostnader för skolskjuts till följd av Covid 19 
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• Gemensamt BOU +4 590 
Förvaltningens buffert där bl. a. underskottskompensationen för 2020 har budgeterats. 

Prognosen på enhetsnivå visas nedan. Där syns att organisation för F-6 på Fotö och Hönö gett effekt. 
F-6 på Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö har svårt att klara verksamheten p.g.a. vikande elevunderlag. 

I och med flytt av Lärcentrum (f.d. Roses) från Bratteberg F - 6 till Heden 7 - 9 och  Lärvux från CEH 
till Vux så har kostnaderna för hösten flyttats, men inte budgeten. På totalen blir det samma resultat, 
men påverkar resultatet på enheterna. Innebär en förbättring för Bratteberg F - 6 och CEH och en 
försämring för Heden 7 - 9 och Vux. 

   Budget Prognos maj Prognos augusti 
Avvikelse, 

augusti 

BUF förvaltning 20000 56 519 54 910 53 520 2 999 

CEH 20100 17 057 16 268 15 420 1 637 

Heden F-6, 
Särskola 

20210 21 781 22 024 22 027 -247 

Heden 7-9, 
Lärcentrum 

20215 21 120 21 842 22 146 -1 025 

Bergagård F-6 20220 21 888 21 887 22 140 -252 

Fotö fsk, F-3 20225 7 878 7 119 7 469 408 

Förskolor Hönö 20230 14 189 14 300 14 461 -471 

Björkö Fsk, F-6 20240 19 821 20 560 20 738 -917 

Förskolor 
Öckerö 

20250 18 405 18 308 18 309 97 

Bratteberg 1-6, 
Hälsö F-6 

20260 18 825 19 245 18 714 111 

Bratteberg 7-9 20281 24 801 25 392 25 254 -453 

Kompassen F-6, 
Rörö fsk, F-3 

20290 16 019 16 452 16 681 -662 

Kulturskolan 21100 2 469 2 470 2 469 0 

ÖSGy 21200 2 369 2 371 2 372 -3 

Vux 21220 6 417 6 411 6 420 -3 

Gymn Öö elever, 
skolskjuts 

21230 61 635 61 634 61 634 1 

Summa  331 193 331 193 329 973 1 221 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att nå budget i balans: 

• Minska med två avdelningar på förskolan. 

• Vårt reviderade förslag till förändring av organisation inför ht 2020: flytta åk 4 - 6 från Fotö 
skola till Bergagårdsskolan och förskoleklass på Öckerö på Kompassen. 

• Ytterligare arbete med organisation inför ht 2020. 

Ekonomiska risker som vi ser under 2020: 

• Risk för utökade sjuklönekostnader under hösten 2020 p.g.a. Covid 19. 

• Statsbidragen är svåra att förutse, eftersom staten ändrat förutsättningarna efter hand. 

• Köpta platser för elever i behöv av särskilt stöd. 

• Interkommunal ersättning för elever som går på gymnasiet. Några dyra platser ger stor 
påverkan på snittpriset som budgeten bygger på. 

• Osäkerhet gällande kostnader från ÖRAB och ÖMC. 
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3.1 Barn- och utbildningsnämnden 

Prognosrapport 

  Prog Budg Avv 
Ack 

utfall 
Ack 

budg 
Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

100 Nämndsverksamhet 806 829 23 525 547 23 63 822 

320 Bibliotek 553 229 -324 719 151 -568 315 320 

330 Kulturskola 2 469 2 469 0 1 501 1 640 139 61 2 470 

400 Öppen förskola 167 288 122 283 176 -107 98 394 

407 Förskola 63 241 62 811 -431 41 045 42 428 1 383 65 64 720 

425 Fritidshem 10 470 9 958 -513 6 625 6 319 -306 67 9 370 

435 Förskoleklass 4 552 5 041 489 3 449 3 282 -167 68 5 224 

440 Grundskola 162 818 159 177 -3 641 105 173 102 261 -2 912 66 162 201 

443 Obligatorisk särskola 7 155 6 749 -406 4 359 4 407 48 65 6 881 

450 Gymnasieskola 66 598 66 557 -41 43 361 43 390 29 65 66 510 

453 Gymnasiesärskola 5 036 5 952 916 3 386 3 968 583 57 5 441 

470 Grundl vuxenutbildning 300 300 0 163 200 37 54 300 

472 Gymn vuxen o påb.utbil 2 214 2 114 -100 1 413 1 390 -23 67 2 109 

474 Särvux 949 1 386 437 865 895 30 62 1 357 

476 Svenska för invandrare 1 900 2 000 100 1 049 1 333 285 52 2 000 

490 Gemensamt BoU 745 5 335 4 590 606 3 553 2 947 11 1 075 

Summa Nettokostnad, tkr 329 973 331 194 1 221 214 520 215 941 1 421 65 331 194 

3.2 Uppföljning av beslutade åtgärder 

Åtgärder 
Beslutat 

belopp (tkr) 
Status Kommentar 
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Summa beslutade åtgärder    

4 INVESTERINGAR 

4.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Prog Budg Avv Utfall Fg prog 

Nettokostnad, tkr      

Barn- o utbildningsnämnd 5 310 5 310 0 320 5 310 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2020-09-24 2 

   
   
SN § 52 Dnr: SOC 34/20  
   
 
Ekonomisk uppföljning efter augusti 
 
Ekonomisk uppföljning av socialförvaltningens verksamheter – utfall per augusti samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet samt 
måluppfyllelse. 

Drift 

Prognosen visar ett resultat på -5 581 tkr jämfört med budget. De mest väsentliga avvi-
kelserna mot budget är:  

• merkostnader i samband med Covid-19. Statsbidrag är delvis ansökt med mot-
svarande summa, resterande kommer att ansökas i november. 

• ökade placeringskostnader samt minskade intäkter på etableringsenheten. Åt-
gärdsplan kommer att upprättas inom etableringsenheten.  

 

Investering 
Prognosen visar ett resultat på +1 804 tkr jämfört med budget. Den mest väsentliga 
avvikelsen mot budget är:  

• Inventarier till det nya gruppboendet som väntas vara klart i april 2021. Hela 
budgeten kommer att vara oanvänd till dess att boendet är klart och inventarier 
kan inhandlas.  

 
Måluppfyllelse av mandatmål 
Inga mål är ännu helt uppfyllda, 8 mandatmål är delvis uppfyllda och 4 är ännu ej på-
började. 
 
Bilagor 
Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10 
Uppföljning efter augusti 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen för kän-
nedom. 

 

 
 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2020-09-10 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Malin Tisell, Rebecka Jonsson, Ruth Lissledal 
Ärende: Ekonomiska uppföljning per augusti 
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Ekonomisk uppföljning per augusti 
 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen för 
kännedom. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av socialförvaltningens verksamheter – utfall per augusti samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet samt 
måluppfyllelse. 
 
Drift 
Prognosen visar ett resultat på -5 581 tkr jämfört med budget. De mest väsentliga 
avvikelserna mot budget är:  

• merkostnader i samband med Covid-19. Statsbidrag är delvis ansökt med 
motsvarande summa, resterande kommer att ansökas i november. 

• ökade placeringskostnader samt minskade intäkter på etableringsenheten. 
Åtgärdsplan kommer att upprättas inom etableringsenheten.  

 
Investering 
Prognosen visar ett resultat på +1 804 tkr jämfört med budget. Den mest väsentliga 
avvikelsen mot budget är:  

• Inventarier till det nya gruppboendet som väntas vara klart i april 2021. Hela 
budgeten kommer att vara oanvänd till dess att boendet är klart och inventarier kan 
inhandlas.  

 
Måluppfyllelse av mandatmål 
Inga mål är ännu helt uppfyllda, 8 mandatmål är delvis uppfyllda och 4 är ännu ej 
påbörjade. 
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
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1 UPPGIFT 

1.1 Syfte 
Verksamheten ska bidra till att: 
 
Öckerö är en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga och äldre, där vi frigör och 
utvecklar enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten ska bidra till att barn är trygga och det finns förutsättningar för ett gott föräldraskap, 
samt att våra invånare känner gemenskap, trygghet och åldras med värdighet i ett samhälle anpassat 
för alla. Verksamheten ska bidra till att en tydlig och gemensam värdegrund präglar de områden där 
barn och unga är engagerade. Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation 
förebyggs i ett tidigt skede. Respekt och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. 
Verksamheten ska bidra till en organisation med engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, 
gott ledarskap, nya arbetssätt och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden. 
 
För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen 
livssituation skall Socialnämnden ansvara för myndighetsutövning och verksamhet inom följande 
områden: 
 

1.2 Verksamhetens uppgifter och mått 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSSTÖD 

ÄLDREOMSORG 

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHAB 

SKYDD MOT OLYCKOR 

FÖRVALTNINGSSTÖD OCH UTVECKLING 

STATISTIKMÅTT 

Mått Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Andel vuxna biståndsmottagare som väntat längre än 14 dagar på 
beslut inom försörjningsstöd   40% 61% 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad 
utredning för vuxna med missbruksproblem 21+   47 st 43 st 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 0-20 år   112 st 123 st 

Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för 
räddningstjänst, mediantid i minuter   11 min 10,1 min 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar   10 st 11 st 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)   80 75 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, 
andel %   55 51 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)   95 95 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare   1 200 938 939 782 
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Mått Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare   358 113 342 420 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)   2,2 -1,4 

Nettokostnadsavvikelse LSS (%)   10,3 12,9 

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare   1 268 517 1 223 581 

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet kr/brukare   406 757 411 405 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare   3 170 3 130 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (%)   16,9 1,9 

Nettokostnad räddningstjänst, kr/invånare   816 828 

Köp av verksamhet, funktionsnedsättning SoL 0-64 år, andel %   25,6 19,7 

Köp av individ- och familjeomsorg totalt, andel %   35 42 

Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, antal   179 181 

Antal hemtjänsttimmar (utförda)   84 189 86 416 

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera 
efter 90 dagar (%)  65 55 71 

Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av befolkningen   2,2 1,8 

Andel (%) nyanlända personer som stannar kvar i kommunen efter 
etableringsperiodens slut     

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel (%) av bef.   2,2 2,1 

2 MÅL 

2.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar genom att genomföra projektet 
"Heltidsresan" 
-Införa resurspool inom funktionshinder 

 
Kommentar 

Pilotprojektet "Heltidsresan" är nu implementerat på Bergmans gruppboende och ska under våren 
2021 utvärderas. Samtliga anställda har erbjudits heltid, detta har dock inte minskat antalet 
timanställda i verksamheten i den utsträckning som var önskat, framför allt med anledning av Covid-
19. 

Workshop om ”Heltidsresan” har genomförts för all personal inom FS, samt uppföljning av resultatet 
på APT för dialog om förutsättningar och om hur planering av schema och tjänster skulle kunna se ut 
inför 2021. Workshop för samtliga enhetschefer inom Socialförvaltning genomfördes i maj 2020 med 
projektledare. Där beslutades att ett analysunderlag ska tas fram så att enhetschefer får ett tydligare 
uppdrag för att planera heltider samt uppskatta bemanning/verksamhetspass inom respektive enhet. 
Detta för att få en gemensam översyn kring kostnader framöver för att hantera budget i balans på 
respektive enhet samt verksamhetsövergripande. 
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Pilotverksamhet inom Funktionsstöd (gruppbostäder) är utsedd och har påbörjat införandet av 
”Heltidsresan” under 2020. På grund av Covid-19 har dock projekt "Heltidsresan" på gruppbostäder 
påverkats i bemanning och uppföljning, och en utvärdering har inte kunnat genomföras men planeras 
under hösten. Under 2020 har enhetschefer inom Funktionsstöd påbörjat planering inför 2021 
gällande riktlinjer kring samplanering av schemaläggning och verksamhetspass. Samarbete är påbörjat 
gällande schemaläggning mellan Gruppbostad och Personligt stöd, samt förberedande arbete kring 
schemaläggning inom Personligt stöd. Daglig verksamhet och Sälvägens gruppbostad har tagit fram en 
plan för implementering. 
En implementering av ”Heltidsresan” fullt ut och inom hela verksamhetsområdet är idag uppskjuten 
till 2021, då nödvändiga beslut på kommun- och förvaltningsnivå inväntas. En revidering av tidsplan 
och senareläggning av införandet beror till största del av Covid-19. 

Bemanningsservice inom Funktionsstöd har under 2019 startat och fortsatt under 2020 utvecklat ett 
bra stabilt samarbete över enheterna både gällande timvikarier och tillsvidaretjänster. Behov framöver 
är att se över nytt schemaplaneringssystem som bättre stödjer administration kring resursfördelning. 

Resurspoolen har startats upp som projekt inom Funktionsstöd under våren, där inledningsvis två 
tjänster är rekryterade. Klart med schema med verksamhetspass och påbörjade brevidgångar inom 
gruppbostäder under april, samt planerat med bredvidgångar inom personlig assistans under hösten. 
Sedan maj månad hålls möten varannan vecka för uppföljning och avstämning med resurspersoner, 
bemanningssamordnare samt enhetschef för Personligt Stöd. På grund av Covid-19 har tidsplan 
reviderats och planering justerats, vilket även kan påverka höstens planering. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 
Satsningar: 

- Genomföra ”Heltidsresan” 

 
Kommentar 
Målet är kommungemensamt och arbetet med målet kommer att påbörjas under 2021. Under 2019 
och 2020 satsar vi på genomförandet av "Heltidsresan" samt införandet av resurspool vilket vi tror 
kommer få positiva effekter även på detta mål. När "Heltidsresan" är genomförd kommer vi 
att genomföra ytterligare satsningar för att frisknärvaron bland våra medarbetare ska öka. 

Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 
minst 60 % 
Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet 
och kommunal verksamhet 

 
Kommentar 

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt för att kommunens nyanlända vid 
etableringsperiodens slut har en sysselsättning. Arbetet med extratjänster har varit framgångsrikt i 
samverkan med flera kommunala verksamheter. I dagsläget finns 10 pågående extratjänster i 
kommunala verksamheter. Några individer har gått vidare till anställning inom ordinarie 
arbetsmarknad. Ett fåtal individer står utan sysselsättning och egen försörjning vid 
etableringsperiodens slut. Ungefär hälften av våra nyanlända lämnar kommunen efter 
etableringsperioden. En vanlig orsak är att man löst sitt boende på annan ort. 

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har påbörjat en samverkan med fyra andra kommuner 
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(Orust, Tjörn, Stenungssund och Lilla Edet) och arbetsförmedlingen. Statliga medel har beviljats för 
att arbeta fram ett DUA (Delegationen för unga & nyanlända till arbete)-avtal mellan kommuner och 
arbetsförmedlingen. Fokus ligger på ”jobbspår”, vilket innebär en kombination av arbete och studier. 
DUA-avtalet ska färdigställas under hösten 2020. Internt krävs samverkan mellan AME, 
vuxenutbildningen och näringslivsenheten för att lyckas i ambitionen till en gemensam plattform för 
sysselsättning och är något som vi kommer arbeta vidare med. 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 
Satsningar: 

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

 
Kommentar 

Målet är gemensamt med Barn- och utbildningsförvaltningen och planeringen är att påbörja utredning 
kring satsningen under 2021. 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka  

 
Kommentar 

Målet är gemensamt för hela kommunen och arbetet med det planeras att påbörjas under 2022. Under 
2020 satsar vi på att arbeta med andra mål och satsningar där resultatet förhoppningsvis även 
kommer att ha god inverkan på kommande arbete med mandatmål "Välbefinnande bland kommunens 
medarbetare ska öka" 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 
Satsningar: 

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. FC är en samverkan mellan öppen 
förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för 
att utveckla Familjecentralens verksamhet 
- Erbjuda föräldrastöd, familjerådgivning och annat stöd till barn och familjer 

 
Kommentar 

Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter och arbetet med satsningarna har 
påbörjats under 2019 och fortsatt under 2020. 
 
En grund för samverkan mellan skola, socialtjänst samt fritid och kultur finns genom BUG, barn- och 
ungdomsgruppen, och uppdrag har tagits fram under vår 2020. Inför hösten 2020 planeras att utreda 
familjecentralens utveckling utifrån de behov som finns i kommunen. Under hösten 2019 har 
samarbete startat med fokus på barn som har hög frånvaro i skolan, och medel har sökts och beviljats 
av VGR för ett mer fördjupat samarbete just i denna fråga. Det har genomförts en gemensam 
kompetensutvecklingsdag gällande det gemensamma arbetet för barn med hög skolfrånvaro. Under 
vår 2020 har en projektplan arbetats fram. Arbetet kommer intensifieras under hösten när projektet 
kommer igång på allvar. 

Familjecentralen har startat under 2019 och har på kort tid lyckats bli en aktiv och välbesökt 
verksamhet. Enheten för Stöd och behandling har, genom uppdraget och rollen som familjerådgivare 
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för föräldrar med barn 0-6 år, samverkansansvar för familjecentralen Navets verksamhet. En 
verksamhetsplan för 2020 har tillsammans med styrgrupp och övriga samverkansparter arbetats fram. 
Verksamhetsplanen presenterar tydliga och konkreta mål och utvecklingsområden för verksamheten. 

Samverkan pågår mellan Enheten för Stöd och behandling och Socialkontoret i syfte att kunna öka 
möjligheten till öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Inom Enheten för Stöd och behandling sker en 
kompetensutveckling och en utveckling av metoder för att kunna möta detta ökade behov av insatser. 
Arbetat är påbörjat och fortlöper under året. 

Planerade utbildningar under våren gällande våld i barnavårdsutredningar samt familjerätt har tyvärr 
ställts in pga. Covid-19. Dessa utbildningar ska genomföras så fort tillfälle ges, förhoppningsvis under 
hösten. Handläggare i barngruppen arbetar löpande med att öka barnens röst i utredningar och 
arbetet följs upp regelbundet i gruppens metodmöten. Föräldrastöd är en vanlig beviljad insats som 
oftast utförs på hemmaplan med interna öppenvårdsinsatser. 

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 
Satsningar: 

- Valfriheten för äldre som har hemtjänst ska öka 
- Behovsbedömningen systematiseras och säkerställs inom äldreomsorgen 
- Digital teknik införs inom äldreomsorgen för att underlätta planeringen och uppföljningen av 
genomfört arbete 
- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö 
- Under mandatperioden testa tre olika digitala och tekniska lösningar för att öka trygghet, aktivitet 
och delaktighet bland de äldre 
- Förbättra utemiljön och på så sätt skapa bättre livsmiljö för de boende 
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och 
trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras 
- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som inköp av mat och livsmedel samt 
städ 

 
Kommentar 

Utbildningar i IBIC (Individens behov i centrum) pågår. Revideringen av riktlinjer för bistånd har 
genomförts. LifeCare projektledare är utsedd och utbildningsinsatser pågår. Införandet av LifeCare 
möjliggör användandet av digital teknik i större utsträckning. Nytt trygghetslarm har installerats till 
Solhöjden södra. Det nya larmet kan användas som en plattform för olika typer av digitala lösningar. 
Planering kring att införa digitala signeringslistor har påbörjats och projektledare för kommande 
projekt är utsedd. 

Uppfräschning av utemiljön på Bergmans gruppboende har gjorts av personal. Dialog med 
fastighetsägaren sker kontinuerligt i frågor som berör utemiljön. 

Kartläggning av serviceinsatser har startats. Inköpen hanteras redan idag med hjälp av lokala 
handlare. Beställningen görs digitalt och via telefon. 

Fler bostäder och mer varierat utbud av boendeformer för äldre tas upp på flera ställen i 
Bostadsförsörjningsplanen som nu revideras och som blir vägledande för bostadsbyggandet. Statusen 
är att KS i december 2019 beslutade att överlämna ärendet till ÖFAB. Samhällsbyggnad och ÖFAB har 
utrett förutsättningar för byggnation och avvaktat Sveriges Allmännyttas upphandling av Kombohus. 
Måndagen den 15 juni gick ärendet för behandling i ÖFAB:s bolagsstyrelse om att ta fram en tidig 
bygg- och hyreskalkyl. Indikationerna är att det kan handla om ca 30 stycken trygghets- eller 
seniorbostäder på Nästås. 
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Kvalitén på maten ska öka 
Satsningar: 

- Erbjuda bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre dagar 
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet ”från gryta till bord” 
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan kostpersonal och omsorgspersonal 
- Stärka menyplanering och menypresentation 
- Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension 

 
Kommentar 

Nöjdheten på mat kvalitén har ökat från 65% till 71% vilket är något lägre än rikssnittet (74%). 
Regelbundna kostmöten med kostorganisationen har genomförts. Samtliga enheter har utnämnt 
kostombud vilka förväntas närvara på möten med kostorganisationen. Utbildningsinsatser har 
genomförts tillsammans med kostorganisationen. Fokus kommer att ligga på den totala 
måltidssituationen ”från gryta till bord". Arbetssättet ”från gryta till bord” innebär bland annat att 
kökspersonalen följer med upp till respektive avdelning och presenterar maten på avdelningen. Men 
pga. Covid-19 har den insatsen pausats och ersatts med ”pappersvägen”, där de boende får möjlighet, 
via hjälp från personalen, att skriftligen framföra synpunkter kring maten och därigenom återkoppla 
feedbacken till köket genom att skicka tillbaka ”lapparna”. 

Enheten Förvaltningsstöd och utveckling har fått uppdraget att utreda om alternativ till helpension är 
möjligt att tillämpa på särskilt boende i Öckerö kommun. Under våren 2021 kommer utredning kring 
satsningen att påbörjas. 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
Satsningar: 

- Se övermöjligheten att utveckla ett samarbete med arbetsmarknadsenheten, samordningsförbundet, 
gymnasiesärskolan samt besöks- och näringslivsenheten 
- Implementera AKK- Alternativ kompletterande kommunikation  
- Kompetensutveckla personal i användande av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga  som 
personal 
- Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter 
- Ökat samråd med handikapporganisationer 
- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 

 
Kommentar 

En arbetskonsulent är projektanställd på deltid inom Daglig verksamhet. 
Samverkan mellan Daglig verksamhet, Socialkontor, Arbetsmarknadsenhet och Samordningsförbund 
är påbörjad. En arbetsgrupp har startats under augusti 2020 där även Gymnasiesärskolan och Besöks- 
och näringslivsenheten ingår, med uppdrag att ta fram modell för strukturerad samverkan inom 
Öckerö kommun i syfte att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning. Detta samarbete kopplas även an till pågående samarbete med DUA 
(Delegationen för unga & nyanlända till arbete)-avtal som syftar till att ta fram jobbspår till nyanlända 
och unga. 

Daglig verksamhet har under 2019 genomfört en satsning på AKK - alternativ kompletterande 
kommunikation, genom handledning/utbildning, samt tagit fram en checklista för en kommunikativ 
miljö. Denna kommunikationssatsning har under vår 2020 börjat överföras på gruppboenden och 
planeras i vissa ärenden vid behov inom Personlig assistans. Under vår 2020 har en individuellt 
upprättad plan kring kommunikation tagits fram för varje deltagare samt boende. Uppföljningen av 
denna plan görs i samband med implementering av IBIC, under hösten 2020. 
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Gällande kompetensutveckling av personal i användandet av välfärdsteknologi finns en plan för intern 
kompetensutveckling som följs. Brukare samt anhöriga har introducerats i att använda t ex 
fotokalender på iPad, istället för kontaktbok. 

En anhörigsamordnare med inriktning mot IFO/FS är anställd på 50% med främst uppdrag att lotsa 
anhöriga, genomföra enskilda stödsamtal och vid behov anordna utbildningar riktade till anhöriga. 

SIP-utbildning till handläggare genomfördes hösten 2019 med fokus på ökad delaktighet och dialog 
med brukare och anhöriga. Utbildning i en ny utredningsmetodik, IBIC (individens behov i centrum), 
har genomförts under 2019 och implementeras inom Funktionsstöd under 2020. IBIC är ett 
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som går helt i linje med ökad delaktighet, och ger en större 
tydlighet och mer konkreta uppdrag till utförare. Handläggare skriver nya utredningar och beslut 
enligt IBIC, och har påbörjat att även omvandla "gamla" beslut. Utförarsidan har genomgått 
utbildning och påbörjat arbetet med införandet av dokumentation enligt IBIC, som dock försenats 
något med anledning Covid-19. 

Daglig verksamhet har jobbat med utveckling av kulturaktiviteter i form av karaoke, tidning, teater, 
pod-radio och musikstund, utifrån satsningen att öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter. 
Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter inom Funktionsstöd har dock behövts ändrats/begränsats 
med anledning av Covid-19. Enheten för Stöd och behandling har under våren 2020 nystartat 
Boendestödets "aktivitetshus". Tillgången till en fast lokal för verksamheten har inneburit en stor 
förbättring för verksamhetens målgrupp. Boendestödet erbjuder nu, utöver ordinarie arbete på 
individnivå, aktiviteter vid två tillfällen varje vecka. Den nu pågående pandemin har dock inneburit en 
utmaning kopplat till föreskrifter om att hålla distans. Verksamheten har ändå kunnat fortgå om än 
med anpassningar som minskar risken för smittspridning. Arbetet med att utveckla verksamheten 
fortlöper under året och sker i samverkan med målgruppen för verksamheten. 

Verksamheten har även deltagit under höst 2019 på Länsstyrelsens utvecklingsdag om kommunala 
och regionala funktionshindersråd och aktiv involvering, i syfte att bidra till att utveckla kommunens 
Pensionärs- och handikappråd (PHR) och öka samrådet med funktionshinderorganisationerna. 
Verksamheten deltar vanligtvis aktivt på PHR samt kallar till extra samrådsmöten i enskilda frågor, 
med berörda organisationer. Under våren 2020 har extra samråd genomförts med FUB, riksförbund 
som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva 
ett gott liv, kring byggnation av ny gruppbostad. På grund av Covid-19 har ordinarie möten med PHR 
dock ställts in under vår och höst, men verksamheten ser över möjligheten att sammankalla 
funktionshinderorganisationerna under hösten. 

Daglig verksamhet har fått nya och renoverade lokaler under 2019. Under 2020 fortgår arbetet med 
byggnation av ny gruppbostad LSS med planerad inflytt andra kvartalet 2021. Socialkontoret har till 
uppgift att bevaka målgruppsutvecklingen utifrån framtida bostadsförsörjning för personer med 
funktionsnedsättningar. 

Nyanlända ges möjlighet till en god integration 
Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet 
och kommunal verksamhet 
- Förbättrad integration för barn och familjer 
- Öka nyanländas deltagande och integration i det ordinarie föreningslivet 

 
 

Kommentar 

Tidigare GR-projekt ”Samverkan för att stödja nyanlända barn och deras föräldrar” har slutförts och 
förbättrade samverkansprocesser har nu övergått till ordinarie verksamhet. Etableringsenheten 
arbetar aktivt tillsammans med andra enheter för att fortsatt hålla i den samverkan som är nödvändig 
för att möjliggöra en god integration för kommunens nyanlända barn och familjer. Upparbetade 
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samverkansprocesser fortlöper och följs upp vid kontinuerliga gemensamma möten mellan etablering, 
skola, kultur och fritid och socialtjänst. 

Etableringsenheten samverkar med kultur och fritid samt civilsamhället för att möjliggöra vägar in till 
aktivitet och föreningsliv för våra nyanlända barn och familjer. Delaktighet i dessa sociala 
sammanhang kan ha ett stort värde för individens etablering i det gemensamma Öckerösamhället. Den 
pågående pandemin i Sverige har inneburit svårigheter när det gäller integration och deltagande i 
sociala sammanhang. Processen försenas för de senast mottagna av våra nyanlända och samtligas SFI-
undervisning har endast erbjudits digitalt, vilket skapar svårigheter i språkutvecklingen för många. 
Något vi bör ta i beaktande och arbeta mer aktivt kring när restriktionerna i samhället lättas på. 

Den pågående pandemin har även inneburit tillfälligt stopp av nya anvisningar till kommunen. Efter 
augusti har Öckerö kommun tagit emot 1 av 26 nyanlända från 2020 års kommuntal. Under hösten 
förväntas mottagandet att återupptas och beskedet från migrationsverket är att aviserat kommuntal 
fortsatt gäller för 2020. 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras  
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

 
Kommentar 

Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter. Arbetet med satsningen har ännu 
inte påbörjats, men planeras till 2021. 

Kommunens miljöpåverkan ska minska  
Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter 

 
Kommentar 

De färdmedel som används inom Äldreomsorgen och Individ- och Familjeomsorg/Funktionsstöd är 
till största del elbilar och även el-cyklar finns att tillgå. Bergmans gruppboende deltar i projektet 
”Resurssmart äldreboende” som syftar till att förbättra sopsortering och minska svinn. Daglig 
verksamhet bedriver återbruk och servar källsorteringen i kommunen genom att hämta återvinning av 
exempelvis papper åt kommunens verksamheter. 

3 EKONOMISK KOMMENTAR 
Prognosen efter augusti månad visar på ett resultat på - 5 581 tkr jämfört med budget. Det är en 
förbättring mot föregående prognos med +4 tkr. Budget avseende hyra för modul på 
etableringsenheten har tillförts till Socialnämnden och orsakar inte längre ett underskott. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

• Hemtjänsten har i sin budget i år fått en neddragning av timmar då nya SÄBO-platser (Särskilt 
boende) har öppnat detta år. Hemtjänsttimmarna gick upp något under februari men 
minskade sedan i mars igen och har sedan dess minskat varje månad. 
Utförda hemtjänsttimmar totalt Socialförvaltningen 
Jan: 6 603 timmar 
Feb: 6 858 timmar 
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Mar: 6 316 timmar 
Apr: 5 840 timmar 
Maj: 5 547 timmar 
Jun: 5 460 timmar 
Jul: 5 390 timmar 

• Utförda timmar minskar, dock kan inte personaltimmarna dras ner motsvarande då det är 
stort tryck på personalen i verksamheten. Många sjuktimmar orsakar mycket vikarier och 
övertid som gör att en neddragning av grundpersonalen blir motsägelsefull. 

• Övertid och vikarier inom funktionsstöd ökade i april och maj och har fortsatt orsaka 
underskott under sommaren. 

• Övertid och ökade vikariekostnader har ökat inom särskilt boende under april och maj och har 
även orsakat underskott under sommaren. 

• Under sommarsemestrarna har bemanningsföretag för sjuksköterskor anlitats för att klara av 
bemanningen och orsakar ett underskott mot budget. 

• Etableringskostnader för placeringar av ensamkommande barn visar på ett underskott då 
dessa har ökat jämfört med föregående prognos. Även minskade intäkter orsakar ett 
underskott då mottagningen av nyanlända har skjutits upp på grund av restriktioner kring 
Covid-19. Detta medför även minskade hyresintäkter då lägenheterna står tomma. Totalt 
underskott avseende etablering är -633 tkr. Åtgärdsplan för att komma i balans kommer att 
upprättas inom etableringsenheten.  

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att minska underskottet: 

• En minskning av antalet hemtjänsttimmar som en följd av att inte alla platser på särskilt 
boende är fyllda. Arbete med att fylla alla platser pågår. 

• En avdelning på Solhöjden Södra har ännu inte öppnat på grund av att restriktionerna för 
inflytt till Särskilt boende har skärpts. Denna avdelning är även en beredskapsavdelning för 
Covid-19. Detta kan dock komma att ändras om förutsättningarna blir annorlunda. 

• Inom socialförvaltningen har två pilotprojekt inom Heltidsresan startat nu under 2020. Dessa 
projekt är inte finansierad med någon ökad budget. Troligtvis kommer det att bli en ökad 
kostnad till en början som sedan kommer att resultera i en mer kostnadseffektiv verksamhet. I 
denna prognos antas underskottet som beror på heltidsresan uppgå till -800 tkr. 

• Tidigare beslutad åtgärd är att se över hemtjänstens resursplanering och arbetet med det har 
startat och väntas få en direkteffekt under hösten då behovet av timvikarier väntas minska. 
Denna åtgärd är medräknad i prognosen och uppgår till -500 tkr.    

• Inom ekonomiskt bistånd syns en kostnadsökning jämfört mot budget. Förvaltningen arbetar 
med att analysera orsakerna till detta och kostnaderna under hösten förväntas ligga något 
lägre än våren och prognostiserar inget ökat underskott.   

Covid 19 

• I prognosen ingår merkostnader som Socialförvaltningen har haft i samband med pandemin 
Covid-19. För perioden april till juli uppgår dessa kostnader till 4 600 tkr och 450 tkr för 
augusti. Totalt 5 050 tkr. Kommunen har skickat in en ansökan för merkostnaderna för 
perioden april till juli och kommer att skicka in en till ansökan för perioden augusti till 
november. Dessa intäkter är inte medräknade i prognosen och orsakar därmed ett underskott. 
Ingen åtgärdsplan lämnas på den summan i avvaktan på beslut om tilldelat statsbidrag. 

• Denna prognos är lagd utifrån hur det har sett ut fram tills nu. Inga stora kostnadsökningar är 
medräknade under hösten då förhoppningen är att läget förblir så som det är just nu. 
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3.1 Socialnämnden 

Prognosrapport SN 

  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr 300 757 295 176 -5 581 193 883 192 897 -986 66 300 761 

SN Förvaltningsledning         

Nettokostnad, tkr         

100 Nämndsverksamhet 941 1 045 104 588 697 109 56 974 

511 Vård o oms. ord. boend 705 782 77 420 497 77 54 707 

590 Socialförv. gemensamt 10 800 10 358 -443 8 420 6 713 -1 707 81 10 504 

600 Flyktingmottagande 232 245 12 148 162 14 61 245 

Summa Nettokostnad, tkr 12 679 12 429 -250 9 577 8 069 -1 507 77 12 430 

Individ Familj Funkt.stöd         

Nettokostnad, tkr         

510 Vård o oms. enl SoL /H 1 075 1 372 297 949 915 -35 69 787 

511 Vård o oms. ord. boend 200 288 87 106 192 85 37 228 

512 Vård o oms.särs. boend 795 795 0 530 530 0 67 795 

513 Insatser LSS egen regi 63 747 63 051 -697 40 490 41 174 684 64 64 204 

514 Köpt vht LSS 10 813 10 871 58 7 629 7 248 -382 70 11 244 

535 Öppen verksamhet 1 176 1 138 -38 789 759 -30 69 1 103 

552 Inst.vård vuxna missbr 1 340 1 509 169 471 1 006 535 31 642 

554 Inst.vård barn och ung 2 083 3 074 991 687 2 049 1 362 22 2 351 

557 Fam.hemsvård barn o un 8 111 6 807 -1 304 4 900 4 538 -361 72 7 822 

558 Öppna ins. vuxna missb 1 049 1 530 481 608 1 020 412 40 1 310 

568 Övr. insats. barn o un 3 148 2 687 -462 2 202 1 790 -412 82 3 047 

571 Övrig vuxenvård 104 485 381 -1 323 324 0 301 

575 Ekonomiskt bistånd 7 056 6 608 -448 4 853 4 406 -448 73 7 074 

580 Individ & familjeomsor 12 603 12 082 -521 8 189 7 695 -494 68 12 437 

585 Familjerätt 372 364 -8 227 232 5 62 358 

600 Flyktingmottagande 2 333 1 687 -645 703 1 118 415 42 1 711 

610 Arbetsmarknadsåtgärder 4 914 4 938 23 3 300 3 279 -21 67 4 852 

Summa Nettokostnad, tkr 120 921 119 286 -1 635 76 633 78 272 1 640 64 120 266 

Äldreomsorg         

Nettokostnad, tkr         

500 Gemensamt äldreomsorg 3 896 3 807 -89 2 461 2 437 -24 65 3 921 

510 Vård o oms. enl SoL /H 49 100 51 49 67 17 49 99 

511 Vård o oms. ord. boend 72 956 70 010 -2 946 47 153 45 352 -1 801 67 74 353 

512 Vård o oms.särs. boend 78 016 77 184 -832 50 170 50 473 303 65 77 348 

535 Öppen verksamhet 1 526 1 645 119 986 1 095 109 60 1 629 

Summa Nettokostnad, tkr 156 444 152 747 -3 697 100 820 99 423 -1 396 66 157 350 

Räddningstjänst         
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  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

270 Säkerhet och trygghet 977 967 -10 645 645 0 67 974 

271 Riskhantering 9 006 9 091 85 5 698 6 052 353 63 9 014 

275 Totalförsv, o samhälls 730 656 -74 510 436 -74 78 726 

Summa Nettokostnad, tkr 10 714 10 714 0 6 853 7 132 279 64 10 714 

Administrativt stöd         

Nettokostnad, tkr         

511 Vård o oms. ord. boend 0 0 0 0 0 0 0 0 

590 Socialförv. gemensamt 0 0 0 1 0 -1 0 1 

Summa Nettokostnad, tkr 0 0 0 1 0 -1 0 1 

3.2 Uppföljning av beslutade åtgärder 

Åtgärder Beslutat 
belopp (tkr) Status Kommentar 

Se över hemtjänsten 500 delvis genomförd Kartläggning av biståndsbeslut och 
schemaläggning av personal pågår. 

    

    

    

    

    

    

    

Summa beslutade åtgärder 500   

4 INVESTERINGAR 
Socialnämnden har en investeringsbudget för 2020 på 10 400 tkr och av dessa beräknas 8 596 tkr 
användas under 2020. 

Investeringen för nytt LSS boende beräknas inte användas under året utan lämnar en positiv prognos 
på +1 320 tkr då gruppbostaden inte blir klar förrän våren 2021 och först då kan inventarierna 
inhandlas. 

Renovering av badrum inom funktionsstöd på 700 tkr beräknas också sätta igång först under våren 
2021 då nya gruppbostaden blir klar och omflytt inom verksamheterna kan ske. Hela beloppet lämnar 
ett överskott i årets prognos. Även renoveringen av badrum på Sälvägen kommer inte att genomföras 
förrän den nya gruppbostaden är på plats. Den budgeten väntas lämna ett överskott på 576 tkr. 

Reservaggregatet på Bergmans beräknas lämna ett överskott på +1200 tkr i årets prognos då 
kostnaderna inte väntas komma förrän efter årsskiftet. 

Solhöjden Södra är en investering som har slutförts under våren 2020 dock har förändrade planer 
medfört att budgeten har överskridits med -1 945 tkr för 2020. Det beror på att två avdelningar inte 
beräknades tas i bruk förrän 2021 och 2022 och därför var budgeten inte lagd på 2020. Nu har alla 
avdelningar tagits i bruk och inventarier är inhandlad för hela Solhöjden södra och därför överskrids 
den budgeten. Dock kommer då inte budgeten som var planerad till 2021 och 2022 att behövas. 
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Totalt överskott i prognosen per augusti är +1 804 tkr. 

  

4.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Prog Budg Avv Utfall Fg prog 

Nettokostnad, tkr      

Socialnämnd 8 596 10 400 1 804 8 361 9 123 
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Förändrad organisation för Fritid och kultur 
 

Förslag till beslut 
Att enheterna/områdena bibliotek, kultur och ungdom organiseras under barn- och 
utbildningsförvaltningen. Drogförebyggare organiseras under socialförvaltningen. 
Alternativ 2 nedan. 
 
Ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade (Dnr 0023/20) 2020-02-18 uppdra åt 
kommundirektören att utreda möjligheterna till förändrad organisation för 
enheterna Bibliotek och kultur, Ungdom, folkhälsa samt drogförebyggande 
verksamheten.  
 
Detta i syftet att forma en organisation som bättre nyttjar resurserna genom att nå 
synergieffekter mellan verksamheter. Målet är en fortsatt hållbar organisation med 
gott samarbete ur ett helhetsperspektiv.  
 
En förstudie har tagits fram som resulterat i tre alternativa lösningar.  
1. Bibliotek och kultur samt Ungdom under verksamhetsområde samhällsbyggnad. 
Drogförebyggare under socialförvaltningen.  
2. Bibliotek och kultur samt Ungdom under barn- och utbildningsförvaltningen. 
Drogförebyggare under socialförvaltningen.  
3. Bibliotek och kultur under barn- och utbildningsförvaltningen, Ungdom och 
Drogförebyggare under socialförvaltningen.  
 
Ekonomi 
Samtliga alternativ bedöms bidra till en effektivare organisation 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder skall beaktas i samband 
med beslutsprocessen. 



 
 

 

 
Barnrättsperspektiv 
Barnperspektiv och andra diskrimineringsgrunder skall beaktas i samband med 
beslutsprocessen. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige är beslutsfattare vid förslag (från kommunstyrelsen) om 
förändring/förflyttning av verksamhet mellan förvaltnings- och 
nämndsorganisationer. 
 
Bedömning 
Respektive förvaltningschef förordar alternativ 2 utav de tre alternativen. 
 
Expediering av beslut 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Förvaltningschefer 
Verksamhetschef fritid och kultur 
Enhetschef Ungdom 
 
Bilagor 
Förstudie 
Risk- och konsekvens bedömningar 
 
 
 
…………………………………….. 
 
Anna D-Brocker 
 
Tf. Kommundirektör 
 
2020-09-10 
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Sid 1 

Förstudierapport, förändrad organisation för fritid och kultur 

1 BAKGRUND 

1.1 Förstudiens uppdrag 

Verksamhetsområde Fritid och kultur innehåller bibliotek & kultur, ungdom, NAP (natur, anläggning, 
park), folkhälsa och drogförebyggare. Verksamhetsområdet är organiserat under kommunstyrelsen.  

De olika verksamheterna har koppling mot koppling mot andra kommunala verksamheter, ex. skola och 
gata, och det finns möjliga synergieffekter genom att organisera på ett annat sätt och därigenom stärka 
samarbeten.  

Det behövs en utredning kring möjliga alternativ till dagens organisering för att hitta en effektiv och 
hållbar organisation.  

Chef för verksamhetsområdet är tillika enhetschef för bibliotek och kultur och ska vara tjänstledig ett 
år, vilket aktualiserar en översyn.  

Syftet med utredningen är att få fram förslag på organisation som nyttjar resurserna bättre genom att 
nå synergieffekter mellan verksamheter. Målet är en hållbar organisation med goda samarbeten och 
helhetstänk.  

1.2 Avgränsningar 

Projektet ger förslag på organisation, men hanterar inte möjlig implementering.  

1.3 Tidsplan 

Startdatum: 2020-03-01 

Slutdatum: 2020-05-30 

  

  



 

 

 
 

Sid 2 

Förstudierapport, förändrad organisation för fritid och kultur 

2 FÖRSTUDIENS RESULTAT 

Förstudiebeställningen handlar om att göra en översyn kring möjliga alternativ till dagens organisering 
av verksamheterna under Fritid och kultur för att hitta en effektiv och hållbar organisation. Syftet är att 
kostnadseffektivt samordna resurser samt nyttja synergier och skapa hållbarhet över tid. 

Översyn omfattar endast Bibliotek, Ungdom, Folkhälsa och Drogförebyggare och inte NAP, då översyn 
är gjord där sedan tidigare. Under arbetet med förstudien har beslut tagits om att flytta folkhälsa 
centralt, vilket innebär att folkhälsa inte hanteras i arbetet med framtida organisation.  

 

  



 

 

 
 

Sid 3 

Förstudierapport, förändrad organisation för fritid och kultur 

2.1 Nulägesanalys 

Nuvarande organisation 

Verksamhetsområde fritid och kultur är organiserat under Kommunstyrelsen. Verksamhetsområdet har 
två enheter, bibliotek och kultur samt ungdom, och två singulära tjänster, folkhälsosamordnare och 
drogförebyggare.  

Chef för verksamhetsområde fritid och kultur är tillika enhetschef bibliotek och kultur.  

Styrkor med nuvarande organisation: Svagheter med nuvarande organisation: 

 Kostnadseffektivt med kombinerad 
chefstjänst (verksamhetschef för Fritid och 
kultur samt enhetschef för Bibliotek och 
kultur) 

 Verksamhetsområdet håller ihop 
verksamheter med koppling till varandra och 
ger dessa ett sammanhang 

 Svårigheter i att vara närvarande ledare med 
chefskap på två nivåer. 

 Genom att NAP (natur, anläggning, park) 
flyttas till gatuenheten och folkhälsa flyttas 
central blir verksamhetsområdet 
förhållandevis litet. 

 

Nuvarande samarbeten 

En beskrivning av befintliga samarbeten med andra verksamheter är en del i underlaget, då ett syfte är 
att hitta en organisation som nyttjar synergier.  

Fritidsgården:  

Öppen verksamhet Gruppverksamhet Arrangemang Diverse 

Kulturskolan, 
funktionshinder, 
föreningar och kyrkor 

Skolor, 
funktionshinder 

Anläggning, skolor, 
föreningar och kyrkor 

Anläggning, 
fritidsbanken, 
folkhälsa, 
drogförebyggare, 
bibliotek och kultur, 
etablering, barn- och 
ungdomsgruppen, 
SSPF 

 

Bibliotek och kultur:  

Böcker och 
läsfrämjande 

Publika evenemang Turistinformation Samhällsinformation 

Skolor och 
skolbibliotek, förskolor 

Kulturskola, förskolor, 
skolor, fritidsgård, 
familjecentral, 
folkhälsa, föreningar 

Besök och näringsliv Samhällsbyggnad, 
folkhälsa, etablering 
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Förstudierapport, förändrad organisation för fritid och kultur 

2.2 Omvärldsbevakning 

Beskrivning av hur andra kommuner i GR organiserar kultur- och fritidsverksamheterna.  

 Egen 
förvaltning/sektor 
kultur och fritid 

Under barn och 
utbildning 

Under 
socialförvaltning 

Under samhälls-
utveckling 

Bibliotek och 
kultur 

Ale, Tjörn, 
Alingsås,  
Kungsbacka, 
Mölndal, Partille, 
Göteborg 

Eget 
verksamhets-
område: 
Stenungsund, 
Härryda, Lilla 
Edet, Lerum, 
Kungälv 

 Orust 

Fritidsgård Ale, Tjörn, 
Alingsås, 
Kungsbacka, 
Mölndal, Partille, 
Göteborg 

Eget 
verksamhets-
område: 
Stenungsund, 
Härryda, Lilla 
Edet 

Under rektorer: 
Lerum  

Kungälv (avd. 
trygga 
ungdomsmiljöer) 

Orust 

Drogförebyggare Organisering av funktionen för drogförebyggare varierar mellan kommuner. 
Under socialförvaltningen eller kultur och fritid är vanligast. Vissa kommuner 
köper in tjänsten av Öckerö kommun.  

Erfarenheter Verksamhetens 
frågor på agendan. 
Kan lyfta frågor 
till nämnd och 
ledning.  

Skolan är 
lagstyrd 
verksamhet och 
tar stort 
utrymme. Inte 
samma årshjul. 
Liten verksamhet 
i stor förvaltning.  
Hamnar sist på 
agendan, 
används vid 
besparingar.  

Underlättar 
bibliotekets 
samarbete med 
förskola och 
skolbibliotek.  

Sociala är 
lagstyrd 
verksamhet och 
tar stort 
utrymme. 
Fritidsgården 
nyttjas för 
fältverksamhet.  

Stor bredd i 
frågorna, vilket 
kan göra agendan 
spretig.  
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2.3 Konsekvensanalys 

En konsekvens kan bli att fritid och kultur som verksamhetsområde splittras, vilket påverkar samarbete 
och tillhörighet.  

Konsekvenser kopplade till förslagen beskrivs under respektive förslag.  

 

2.4 Nyttoanalys 

Förväntade nyttor är en mer kostnadseffektiv organisationslösning och stärkt samarbete med andra 
verksamheter.  

Nyttor kopplade till förslagen beskrivs under respektive förslag.  

 

2.5 Riskanalys 

En mer kostnadseffektiv organisation innebär minskning av tjänst och eventuell övertalighet.  

 

Riskbedömning görs i facklig samverkan och kompletteras med som bilaga.  
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2.6 Alternativa lösningsförslag 

Alternativ 1 – enheter under verksamhetsområde samhällsbyggnad 

Ungdom samt Bibliotek och kultur blir enheter under Samhälle. Drogförebyggare flyttas till 
socialförvaltningen. Folkhälsa placeras centralt under kommundirektör. Drogförebyggare . Natur 
anläggning park är redan flyttad till Gatuenheten.  

 

Styrkor och svagheter: Risker: Ekonomi: 

Styrkor: 

- Verksamheterna finns kvar 
under samma 
verksamhetsområde, även 
NAP, vilket underlättar 
fortsatt samarbete 

- Om samhällsbyggnad skulle 
bli en förvaltning kan man 
bredda verksamheten 

- Fokus på fritidsdelen av 
livet, inte skolan 

- Brett fokus på 
samhällsutveckling 

Svagheter: 

- SB blir ett spretigt VO 

- SB är av tradition en ”hård” 
verksamhet, men bibliotek 
och ungdom kommer in 
som ”mjuka” verksamheter 

Svårt att hålla ihop SB då 
verksamheten blir spretig 

Ingen chefstjänst för VO, men 
enhetschef för Bibliotek och 
kultur. EC jobbar operativt i 
verksamheten alternativt med 
annan tjänst som komplement.   

Lägre chefslön. Eventuell 
minskning 50% av 
bibliotekarie. 

VO samhälls-
byggnad

SB enheter
Bibliotek och 

kultur
Ungdom

Social-
förvaltningen

Drog-
förebyggare
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Alternativ 2 – enheter under barn- och utbildningsförvaltningen 

Ungdom samt Bibliotek och kultur blir enheter under barn- och utbildningsförvaltningen. 
Drogförebyggare flyttas till socialförvaltningen. Folkhälsa placeras centralt under kommundirektör. 
Natur anläggning park är redan flyttad till Gatuenheten.  

 

Styrkor och svagheter: Risker: Ekonomi: 

Styrkor: 

- Möjlighet till samarbete 
kring ungdomsfrågor  

- Möjlighet till stärkts 
samarbete mellan folk- och 
skolbibliotek 

Svagheter: 

- Bibliotek, kultur och 
fritidsgård tappar nära 
kontakt med förening och 
anläggning 

- Samma målgrupp med 
olika perspektiv – 
fritidsdelen respektive 
skoldelen av livet 

Bibliotek, kultur och fritidsgård 
är inte lagstyrda på samma sätt 
som skolan vilket gör att 
bibliotek och ungdom inte 
prioriteras.   

Ingen chefstjänst för VO, men 
enhetschef för Bibliotek och 
kultur. EC jobbar operativt i 
verksamheten alternativt med 
annan tjänst som komplement.   

Lägre chefslön. Eventuell 
minskning 50% av 
bibliotekarie. 

 

  

Barn- och 
utbildnings-

förvaltningen

Rektors-
områden

Bibliotek och 
kultur

Ungdom

Social-
förvaltningen

Drog-
förebyggare
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Alternativ 3 – uppdelning mellan förvaltningar 

Bibliotek och kultur under Barn och utbildning samt Ungdom och Drogförebyggare under 
socialförvaltningen. NAP sedan tidigare gatuenheten (verksamhetsområde samhällsbyggnad). Folkhälsa 
placeras centralt.  

 

Styrkor och svagheter: Risker: Ekonomi: 

Styrkor: 

- Stärkts samarbete mellan 
bibliotek och skolbibliotek 
samt mellan kultur och 
kulturskola 

- Stärkt arbete med 
förebyggande arbete i 
ungdomsfrågor 

Svagheter: 

- Delar upp fritid och kultur 

Bibliotek och kultur är inte 
lagstyrda på samma sätt som 
skolan vilket gör att bibliotek 
inte prioriteras.   

Fritidsgårdsverksamheten är 
inte lagstyrd vilket gör att 
ungdom inte prioriteras.   

Ingen chefstjänst för VO, men 
enhetschef för Bibliotek och 
kultur. EC jobbar operativt i 
verksamheten alternativt med 
annan tjänst som komplement.   

Lägre chefslön. Eventuell 
minskning 50% av 
bibliotekarie. 

 

  

Barn- och 
utbildnings-

förvaltningen

Bibliotek och kultur

Socialförvaltningen

Ungdom Drogförebyggare
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Alternativ 4 – enheter under Kommunstyrelsen 

Bibliotek och kultur samt Ungdom kvar som enheter under Kommunstyrelsen. Drogförebyggare flyttas 
till socialförvaltningen. NAP flyttas till gatuenheten och Folkhälsa flyttas centralt. Översyn görs i 
samband med total organisationsöversyn i kommunen.  

 

Styrkor och svagheter: Risker: Ekonomi: 

Styrkor: 

- Helhetstänket stärks i 
arbetet med 
organisationsförändring 

Svagheter: 

- Mindre enheter direkt 
under förvaltningen, vilket 
inte är en hållbar lösning 

  Ingen chefstjänst för VO, men 
enhetschef för Bibliotek och 
kultur. EC jobbar operativt i 
verksamheten alternativt med 
annan tjänst som komplement.   

Lägre chefslön. Eventuell 
minskning 50% av 
bibliotekarie. 

 

  

Kommunstyrelsen

Bibliotek och kultur Ungdom

Socialförvaltningen

Drogförebyggare
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2.7 Verksamheternas kommentarer 

Ungdom 

Alternativ 1 

Ungdom och förening finns kvar i samma förvaltning, vilket är en fördel då etablerat samarbete finns 
och båda bygger på invånarnas fritid och frivillighet.  

Ovan tanke att tillhöra samhällsbyggnad.  

Alternativ 2 

Fritidsgårdens uppdrag är att jobba med målgruppen 13-19 år på deras fria tid och bygger på frivillighet. 
Verksamhetsidé är ungdomsinflytande, samt att jobba med icke- formellt samt informellt lärande. 
Skolans verksamhet däremot är lagstadgad och bygger på formellt lärande, vilket är helt olika 
perspektiv, fast samma målgrupp. Risken är stor att fritidsledare nyttjas för uppgifter utanför 
uppdraget, ex. rastvakter, vilket på sikt kan urholka fritidsgårdens uppdrag och roll. Förslaget kan bidra 
till bättre samarbete och samsyn kring ungdomar.  

Alternativ 3 

Socialförvaltningen är specifik och lagstadgad verksamhet till skillnad från fritidsgården. Även om båda 
verksamheterna arbetar med ungdomar är perspektiven olika. Det salutogena perspektivet ska vara 
fritidsgården ingång, medan sociala utgår ifrån att det finns en problematik.  

 

Bibliotek och kultur 

Alternativ 1 

Bibliotek och kultur finns kvar i samma förvaltning som föreningsutvecklare, då etablerat samarbete 
finns.  

Ovan tanke att tillhöra samhällsbyggnad.  

Alternativ 2 

Etablerat samarbete finns med skolbibliotek och förskola, vilket kan stärkas i alternativ 2.  

Bibliotek och kultur har bredare uppdrag än skolan, då alla invånare och åldersgrupper är målgrupp. 
Risk finns att skolans behov tar fokus på folkbiblioteksuppdraget.  

Alternativ 3 

Se alternativ 2.  

 

2.8 Rekommenderad lösning 

Förstudien visar på ett antal alternativa lösningar som alla har styrkor respektive svagheter och möjliga 
risker.  

Kort sammanfattat är socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter mer 
specifika och tydligare lagstyrda än verksamheterna under fritid och kultur, som också har ett annat 
fokus på fritidsdelen av livet och där alla åldrar och invånare är målgrupp.  
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Verksamhetsområde samhällsbyggnad riskerar att få ett spretigt uppdrag, men samtidigt en bredd i 
perspektivet på samhällsutveckling.  

En förändring i organisation riskerar att försämra det etablerade samarbetet som finns mellan 
enheterna inom nuvarande fritid och kultur.  
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 43 Dnr 0023/20  
   
Förändrad organisation Fritid och Kultur 

Verksamhetsområde Fritid och kultur innehåller bibliotek och kultur, Ung-
dom, NAP (natur, anläggning, park), folkhälsa och drogförebyggare. Verksam-
hetsområdet är organiserat under kommunstyrelsen. De olika verksamheterna 
har koppling mot andra kommunala verksamheter, ex. skola, sociala samt gata. 
Översynen syftar till att utröna om det finns möjliga synergieffekter genom att 
organisera på ett annat sätt och därigenom stärka samarbeten. Vilket i förläng-
ningen kan innebära en förflyttning till annan förvaltning. Det behövs en ut-
redning kring möjliga alternativ till dagens organisering för att hitta en effektiv 
och mer hållbar organisationsstruktur för områdena Bibliotek & Kultur, Ung-
dom, folkhälsa samt drogförebyggare. Området NAP har tidigare utretts för en 
sammanläggning med Gatuenheten (kommunstyrelsens verksamhetsområde 
samhällsbyggnad) vilket också kommer att effektueras inom kort. Med anled-
ning av detta kommer området NAP inte att omfattas av denna översyn. Chef 
för verksamhetsområdet är tillika enhetschef för bibliotek och kultur och ska 
vara tjänstledig ett år, vilket aktualiserar en översyn.  

 
Ärende 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2020.  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna till förändrad  
organisation för enheterna Bibliotek och Kultur, Ungdom, folkhälsa samt den  
drogförebyggande verksamheten. 
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Öckerö 2020-09-25 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sofia Fridén, kommunjurist 

Ärende: Revidering av KS delegationsordning: avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling 

Diarienummer: KS 159/20 

 

Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning avseende avslag på 
begäran om utlämnande av allmän handling 
 

Förslag till beslut 
Beslut- och delegationsordning revideras och fastställs enligt förslag. 
 
Sammanfattning 
Enhetschef föreslås ges behörighet att besluta om avslag på begäran om utlämnande 
av allmän handling. I nu aktuell delegationsordning är det endast 
kommunsekreterare som får besluta om avslag på kommunstyrelsens vägnar.  
 
Bakgrund till ärendet 
I nu aktuell delegationsordning för kommunstyrelsen i Öckerö kommun framgår av 
punkt 1.2 att kommunsekreterare är delegat för beslut ”att med stöd av 
sekretesslagen avslå framställning om utlämnande av allmän handling”.  

Begäran om utlämnande av allmän handling är brådskande ärenden som ska 
hanteras skyndsamt.  

För att säkerställa att dessa brådskande ärenden kan hanteras så skyndsamt som 
lagen kräver behöver det finnas fler delegater. Enligt delegationsordningen är 
överordnad funktion alltid behörig att fatta beslut i delegatens ställe. Därför föreslås 
enhetschef som delegat i delegationsordningen. Då kan beslut vid enhetschefs 
frånvaro även fattas av verksamhetschef och förvaltningschef. 

Även formuleringen i beslutet behöver uppdateras i delegationsordningen. Idag 
hänvisas exempelvis till sekretesslagen som år 2009 ersattes av den nu gällande 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Därutöver behöver beslutet 
omfatta även beslut att avslå utlämnande avseende uppgift ur allmän handling (OSL 



 
 

 

6 kap 4-5 §§)  samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande (OSL 6 
kap 3 § samt 10 kap 4, 13-14 §§). 

 

Ärende 
Beslut- och delegationsordningen får enligt förslaget följande lydelse 
 
1.2 
Beslut att inte lämna ut allmän handling eller uppgift ur sådan till enskild eller 
annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande.  
Delegat: Enhetschef 
Lagrum: Tryckfrihetsförordningen 2 kap 14 §, Offentlighets- och sekretesslagen 6 
kap 3-5 §§ samt 10 kap 4, 13-14 §§ 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Expedieras till 
Samtliga chefer, kommunstyrelsen 
 
Bilaga 
Utdrag från kommunstyrelsens beslut- och delegationsordning, Allmänna avsnittet 
 
 
Underskrift: 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Ort och datum: 
Tannaz Ghaderi 
Juridik- och kanslienhetschef 
 
 
 
…………………………………………………… 
Ort och datum: 
Anna Dannjé-Brocker 
T.f. Kommundirektör 



 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

 

1. ALLMÄNT 

1.1  
Beslut att föra kommunens 
talan och att utse ombud att 
företräda kommunen inför 
domstol och andra 
myndigheter och vid 
förrättningar av skilda slag 

  
Ordförande 

 

1.2  
Beslut att med stöd av 
sekretesslagen avslå 
framställning om 
utlämnande av allmän 
handling 

Beslut att inte lämna ut 
allmän handling eller uppgift 
ur sådan till enskild eller 
annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande. 

TF 2 kap. 14 §, OSL 
6 kap. 3-5 §§ samt 
10 kap. 4, 13-14 §§ 

 
Kommunsekreterare 

Enhetschef 

 

1.3  
Tillstånd att använda 
kommunvapnet 

  
Kommunstyrelsen 

 
Delegeras ej 

1.4  
Yttrande om antagande av 
hemvärnsmän 

  
Ordförande 

 

1.5  
Mål och ärenden om 
folkbokföring 

  
Kommunsekreterare 

 

1.6 
Prövning av att 
överklagandet skett i rätt tid 
och avvisning av 
överklagande som kommit in 
för sent 

 
24 § 1 st FL 

 
Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Kommunsekreterare 

 

1.7  
Avskrivning av 
färdigbehandlade ärenden 

  
Kommunsekreterare 

 

1.8  
Beslut om kommunkontorets 
öppethållande 

  
Kommundirektör 

 

1.9  
Yttrande enligt lagen om TV-
övervakning 

  
Kommunstyrelsen 

 
Delegeras ej 

1.10  
Brådskande ärenden 

 
KL 6 kap 36 § 

 
Ordförande 

 

1.11  
Förändring i 
kommunstyrelsens 
attestantförteckning  

  
Förvaltningschef 

 

1.12 
Arkivansvarig för 
kommunstyrelsen 

 
4 § Arkivlagen 

 

 
Kommunikations- och 
utvecklingschef 

 
Arkivreglemente för 
Öckerö kommun 
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Öckerö 2020-09-24 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2021 

Diarienummer: KS 155/20 

 

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2021 
 

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
 

1. Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige godkänns. 
2. Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen godkänns.  
3. Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsens strategimöten godkänns.  

 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i punkt 1. 
 
Ärende 
En förteckning över sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas av 
respektive instans; kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Antalet sammanträden har fastställts med hänsyn till andra politiska möten, de 
ekonomiska prognoserna som behöver behandlas i nämnd samt övriga nämnders 
sammanträden. Vid behov kan sammanträden läggas till eller ställas in. 
 
Den godkända sammanträdesplanen kommer att publiceras på kommunens 
hemsida för att allmänheten ska kunna ta del av informationen och bättre kunna 
följa med i beslutsprocesserna. 
 
Parallellt med framtagandet av sammanträdesplanen tas en plan för facklig 
samverkan fram (FSG och CSG). 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
 



 
 

 

 
 
 
Bedömning 
Sammanträdesplanen har utarbetats i samråd med ekonomienheten, HR-enheten 
och controller. 
 
Bilaga 
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
Kommunrevisionen 
Verksamhetschef samhällsbyggnad 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
                     
Tannaz Ghaderi                                                              Anna Dannjé Brocker 
Juridik- och kanslichef                                                 Tf kommundirektör 
 
 



 

 
 
 

 
 

TIDSPLAN NÄMNDSPROCESS 2021 
KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Beslutsorgan Ärende BEREDNING UTSKICK 
KALLELSE SAMMANTRÄDE  

KS  Torsdag 7/1 kl.  09:00 Tisdag 12/1  Tisdag 19/1 kl. 09:15 

KF  Onsdag 20/1 Torsdag 21/1 Torsdag 28/1 kl. 18:15 

KS 
Bokslutsberedning 
2020 totalt 
kommunen 

Tisdag 9/2  kl. 09:00 Tisdag  16/2      Tisdag 23/2 kl. 09:15 

KS 
PLANERINGSDAGAR Budget 2022   24-25/2  

KF  Onsdag 25/2 Torsdag 25/2 Torsdag 4/3 kl. 18:15 

KS Bokslut 2020 beslut, 
budgetdirektiv beslut Tisdag 9/3 kl. 09:00 Tisdag 16/3 Tisdag 23/3 kl. 09:15 

KF 
Bokslut 2020 
(bolagstämma ÖFAB 
och ÖRAB) 

Onsdag 31/3 Torsdag 8/4 Torsdag  15/4 kl. 18:15 

KS 

KS nämnd dialog 
budget/uppdrag 2022, 
KS förvalt uppfölj per 
mars 

Onsdag 14/4 kl. 09:00 
 Tisdag 20/4 Tisdag 27/4  kl. 09:15 

KS strategidag  Onsdag 14/4 kl. 09:00 Tisdag 11/5 Tisdag 18/5  kl. 09:15 

KS 

KS nämnd beslut 
budget/uppdrag 2022, 
Uppf per mars totalt 
kommun 

Onsdag 12/5 kl. 09:00 Tisdag 18/5 Tisdag 25/5 kl. 09:15 

KF  Onsdag 26/5 Torsdag 27/5 Torsdag 3/6  kl. 18:15 

KS 

Budgetdialog 2022, 
Uppföljning per maj KS 
vht + totalt kommun 
(ej nämndsbeh) 

Onsdag 9/6 kl. 09:00 Tisdag 15/6 Tisdag 22/6  kl. 09:15 

KS Budget 2022 Tisdag 17/8 kl. 09:00 Tisdag 24/8 Tisdag 31/8  kl. 09:15 



 
 
 
   

KF Budget 2022 Onsdag 1/9 Torsdag 2/9 Torsdag 9/9 kl. 18:15 

KS STRATEGIMÖTE  Tisdag 17/8 kl. 09:00 Tisdag 7/9 Tisdag 14/9  kl. 09:15 

KS KS förvalt uppfölj per 
augusti Tisdag 14/9 kl. 13:00 Tisdag 21/9 Tisdag 28/9 kl. 09:15 

 
KS 

Delårsbokslut, Budget 
2022 info 
(höstprocess) 

Tisdag 5/10 kl. 09:00 Tisdag 12/10 Tisdag 19/10 kl. 09:15 

KF Delårsbokslut Onsdag 20/10 Torsdag 21/10 Torsdag 28/10 kl. 18:15 

KS Budget höst 2022 
beslut Torsdag 28/10 kl. 09:00 Tisdag 2/11 Tisdag 9/11  kl. 09:15 

KF Budget höst 2022 
beslut Onsdag 10/11 Tisdag 11/11 Torsdag 18/11 kl. 18:15 

KS Budgetanvisning 2023 
Uppf per okt KS vht Tisdag 16/11 kl. 09:00 Tisdag 23/11 Tisdag 30/11  kl. 09:15 

KF  Budgetanvisning 2023 
beslut Onsdag 1/12 Torsdag 2/12 Torsdag 9/12  kl. 18:15 

KS Uppf per okt totalt 
kommunen Måndag 6/12 kl. 09:00 Tisdag 7/12 Tisdag 14/12  kl. 09:15 
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Kommunstyrelsen 2020-09-01   

    
    
KS § 179 Dnr 0202/19   
    
Svar på motion om grön rehab  

I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår 
Ronald Caous (S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och arbets-
marknadsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någon-
stans i kommunen, för att där bedriva grön rehab. Att kommunen utreder om 
man kan göra det i projektform och ansöka om EU-medel för att finansiera pro-
jektet. I motionen nämns två olika målgrupper som projektet kan riktas till; reha-
bilitering vid sjukskrivning och arbetsträning för personer i behov av att närma 
sig arbetsmarknaden.  
 
Del av motionen ligger helt i linje med redan planerade aktiviteter inom social-
förvaltningens område. Här syftas till den del där målgruppen utan sysselsättning 
möjliggörs aktivitet inom gröna jobb. En blandning av uppdrag trädgård, park 
och natur. Planerade aktiviteter sker i samverkan med övriga förvaltningar inom 
kommunen, arbetsförmedlingen och psykiatrin. Planerade aktiviteter avser upp-
drag i redan befintliga trädgårdar inom kommunens verksamheter.  
 
Den del av motionen som avser grön rehab gällande målgruppen personer med 
anställning, men i behov av rehabilitering åter i arbete, bedöms inte falla inom 
socialförvaltningens nuvarande uppdrag. Ansvaret för målgruppen bedöms till-
falla arbetsgivaren och försäkringskassan.  
 
Med anledning av detta föreslår socialförvaltningen att motionen om att anlägga 
en trädgård i syfte att genomföra grön rehab avslås.  
 
Beslutsunderlag 
KS beslut § 109-20 
SN beslut § 41-20 
Tjänsteskrivelse, 2020-06-12 
Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab, 2019-09-
05 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) yrkar på bifall på motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: dels förvaltningens 
förslag och dels Maria Brauer (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvalt-
ningens förslag.  
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab avslås i sin 
helhet. 

 

Reservationer  

Ronnie Bryngelsson (S) och Maria Brauer (S) reserverar sig i förmån till Soci-
aldemokraternas förslag.  
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Socialnämnden 2020-06-25 5 

   
   
SN §  41 Dnr: SOC 0009/20  
   
 
Svar på motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra 
grön rehab. 
 
I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår Ronald 
Caous (S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och arbetsmarknadsenhet 
tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någonstans i kommunen, för 
att där bedriva grön rehab. Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform 
och ansöka om EU-medel för att finansiera projektet. I motionen nämns två olika mål-
grupper som projektet kan riktas till; rehabilitering vid sjukskrivning och arbetsträning 
för personer i behov av att närma sig arbetsmarknaden.  

 
Del av motionen ligger helt i linje med redan planerade aktiviteter inom socialförvalt-
ningens område. Här syftas till den del där målgruppen utan sysselsättning möjliggörs 
aktivitet inom gröna jobb. En blandning av uppdrag trädgård, park och natur. Plane-
rade aktiviteter sker i samverkan med övriga förvaltningar inom kommunen, arbets-
förmedlingen och psykiatrin. Planerade aktiviteter avser uppdrag i redan befintliga 
trädgårdar inom kommunens verksamheter.  

Den del av motionen som avser grön rehab gällande målgruppen personer med anställ-
ning, men i behov av rehabilitering åter i arbete, bedöms inte falla inom socialförvalt-
ningens nuvarande uppdrag. Ansvaret för målgruppen bedöms tillfalla arbetsgivaren 
och försäkringskassan.  

Med anledning av detta föreslår socialförvaltningen att socialnämnden avslår motion 
om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab.  

 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-06-12 
Bilaga 2: Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab, 2019-09-
05  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden avstyrker motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön 
rehab i sin helhet. 
 
Beslutet justeras omedelbart.  
 
 
Ronald Caous (S) och Thomas Wijk (S) reserverar sig mot beslutet. 
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Öckerö 2020-06-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Veronica Tindvall 

Ärende: Motion om att anlägga en trädgård i syfte att  
genomföra grön rehab. 

Diarienummer: SOC 0009/20 

 

Svar på motion om att anlägga en trädgård i 
syfte att genomföra grön rehab.  
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden avstyrker motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön 
rehab i sin helhet. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 
Ärendet 
I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår Ronald Caous 
(S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och arbetsmarknadsenhet 
tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någonstans i kommunen, för att där 
bedriva grön rehab. Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform och ansöka 
om EU-medel för att finansiera projektet. I motionen nämns två olika målgrupper som 
projektet kan riktas till; rehabilitering vid sjukskrivning och arbetsträning för personer i 
behov av att närma sig arbetsmarknaden.  

Yttrande 
Det finns några exempel inom GR-området där trädgårdar för grön rehab och/eller 
arbetsträning finns. Jonsereds trädgårdar i Partille kommun har varit en uppskattad 
trädgård bland deltagare så väl som hos besökare i trädgården. Verksamheten har delvis 
lagts ner och kvar finns endast den del som erbjuder arbetsträning som en 
arbetsmarknadsinsats. Anledningen till att inriktningen på rehabilitering har lagts ner 
uppfattar vi är att insatsen inte hade förväntat resultat. I Tjörns kommun har man startat 
växtverkstaden. En verksamhet där man blandar deltagare med behov av rehabilitering och 
behov av arbetsträning till arbetsmarknaden. En verksamhet där man förmedlar att goda 
resultat uppnås.  
 
Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har i uppdrag att arbeta för sysselsättning och 
självförsörjning bland kommunens invånare. Behovet av arbetsträning och praktik finns 
löpande. Matchning och placering av individer sker hos såväl kommunala som privata 
arbetsgivare. Inom kommunen finns dessutom ett naturvårdslag med ett antal anställda 
genom offentligt skyddad anställning (OSA). Arbetslaget tar utöver dessa även emot 



 
 

 

personer för praktik och arbetsträning. Uppdragen till arbetslaget kommer från olika 
enheter inom kommunen med ansvar för naturvård; Kultur och fritid samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Det finns planer på att utveckla naturvårdslagets uppdrag i syfte att kunna matcha fler 
individers behov av arbetsträning och praktik inom gröna jobb. Frågan om möjligheten att 
inkludera mer trädgårdsinriktade uppdrag utreds kopplat till andra enheters behov. Ett 
exempel är om nya Solhöjdens trädgård kan inkluderas. Tanken med utvecklingen är att 
hitta möjligheter inom befintlig budget. Detta för att verksamheten ska kunna drivas på sikt. 
Dessutom finns en pågående kommunikation med Samordningsförbundet Älv & kust om 
möjligheten att tillsammans med dem starta upp och bygga en ny struktur vid en utveckling 
av verksamheten gröna jobb. (Öckerö kommun delfinansierar Samordningsförbundet Älv & 
kust tillsammans med kommunerna; Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn samt 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.) 
 
Ansvar för rehabilitering när en anställd är sjukskriven tillfaller arbetsgivaren och 
försäkringskassan. Öckerö kommun anlitar idag Previa när behov av stöd finns kring 
rehabiliteringsprocessen. Att bedriva grön rehab bygger på kunskap om trädgårdens och 
naturens goda förmåga att ge återhämtning och stressreduktion. Detta behöver därtill 
kombineras med väl avvägd sjukgymnastik, psykoterapi och arbetsterapi. 
Försäkringskassan finansierar vanligtvis dessa insatser för individen.   
 
 
Bedömning 
Del av motionen ligger helt i linje med redan planerade aktiviteter inom socialförvaltningens 
område. Här syftas till den del där målgruppen utan sysselsättning möjliggörs aktivitet inom 
gröna jobb. En blandning av uppdrag trädgård, park och natur. Planerade aktiviteter sker i 
samverkan med övriga förvaltningar inom kommunen, arbetsförmedlingen och psykiatrin. 
Planerade aktiviteter avser uppdrag i redan befintliga trädgårdar inom kommunens 
verksamheter.  
 
Den del av motionen som avser grön rehab gällande målgruppen personer med anställning, 
men i behov av rehabilitering åter i arbete, bedöms inte falla inom socialförvaltningens 
nuvarande uppdrag. Ansvaret för målgruppen bedöms tillfalla arbetsgivaren och 
försäkringskassan.  
 
Med anledning av detta föreslår socialförvaltningen att socialnämnden avslår motion om att 
anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab, 2019-09-05 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Socialnämndens diarium 
Förvaltningschef Socialförvaltningen, Malin Tisell 
Verksamhetschef IFO/FS, Angelica Francisca 
Enhetschef Etablering- och arbetsmarknad, Veronica Tindvall  
 
Underskrift av berörd chef 
 



 
 

 

 
______________________ 
Malin Tisell  
Socialchef, Socialförvaltningen  
2020-01-24 



 
 
 
 
 

Motion till Kommunfullmäktige Hönö 2019-09-05 
 
Anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab. 
 
Öckerö kommun är en fantastisk kommun att leva och bo i. Men precis som i resten av vårt 
land lever många människor ett osunt stressigt liv. Grön hälsa och rehabilitering ligger i 
tiden. De ökande problemen med psykisk ohälsa och olika stressrelaterade tillstånd kan 
mötas med en fokusering på positiva och stärkande ”gröna” hälsofaktorer.  
 
Ibland finns ett glapp mellan sjukskrivning och återgång till arbete. 
Det saknas en period där personer kan erbjudas en mindre kravfylld insats, tidigt i 
sjukskrivningsperioden. I det skedet kan Grön rehabilitering vara lämplig som 
rehabiliteringsinsats. 
 
Ett gott exempel är Jonseres trädgårdar i Partille. Där ligger trädgårdarna i framkant när 
det gäller ekologiskt odlande och socialt ansvarstagande. I trädgårdarna bedriver 
Partille kommun ett arbetsmarknadsprojekt där ett antal deltagare får möjligheten att 
närma sig arbetsmarknaden genom arbete i trädgårdarna.  
 
 
 
 
Mot bakgrund av detta föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 

• Att kommunens etableringsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en 
trädgård någonstans i kommunen där man bedriver grön rehab. 

 
• Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform och ansöka EU medel 

(Leader) 
 
För Socialdemokraterna 
 
Ronald Caous  Maria Brauer 
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Kommunstyrelsen 2020-04-28  

   
   
KS § 109 Dnr KS 202/19  
   
Svar på motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra 
grön rehab. 
 
Ärende 
I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår 
Ronald Caous (S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och ar-
betsmarknadsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård 
någonstans i kommunen, för att där bedriva grön rehab. Att kommunen utre-
der om man kan göra det i projektform och ansöka om EU-medel för att finan-
siera projektet. I motionen nämns två olika målgrupper som projektet kan rik-
tas till; rehabilitering vid sjukskrivning och arbetsträning för personer i behov 
av att närma sig arbetsmarknaden.  
 
Genomförandet av beskrivna föreslagna insatser bedöms kunna genomföras 
inom befintlig budgetram.  
 
Intentionen i motionen ligger helt i linje med redan planerade aktiviteter inom 
socialförvaltningens ansvarsområde. Planerade aktiviteter sker i samverkan 
med övriga förvaltningar inom kommunen.  Med anledning av beskrivningen 
av de aktiviteter som planeras föreslår socialförvaltningen att socialnämnden 
anser motionen besvarad. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Anders Kjellgren (M) föreslår att ärendet återremitteras, med motiveringen 
att-satserna inte är korrekt besvarade. 
 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärenden 2020-02-06, § 6 
Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23 
Motion 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras på sammanträdet eller återremit-
teras. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet åter-
remitteras.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras. 

 



Motivering för återremisser 

Motion angående gångfartsområde i Klova. 
 
Motionärerna menar att det är möjligt att successivt etablera ett gångfartsområde. Genom att 
dela upp det aktuella området i två eller flera etapper kan ett första område etableras utan 
omfattande utjämning av befintliga trottoarer. Möblering kan inledningsvis inskränkas till t ex 
cykelställ, som på bilden. 
 
Boende i närområdet och ett antal näringsidkare som motionärerna haft kontakt med, för att 
få ett första intryck från intressenter i området, har varit odelat positiva till förslaget. Även om 
en sådan kontakt måste göras, bland annat p g a ägarförhållanden i området, finns det inget 
som tyder på att detta skulle vara annat än främjande. 
 
Vi begär därför en återremiss, så att ett förslag kan tas fram på hur ett gångfartsområde kan 
etableras etappvis, med en låg kostnad i en första etapp. 
 
Bild 1. visar ett gångfartsområde i centrala Göteborg. Området saknar helt möblering, 
förutom en cykeluppställningsplats längre ner på gatan. 

 
 



Bild 2. Visar exempel på cykeluppställningsplats på Postgatan i Göteborg, som används 
som fartdämpande inslag/möblering. Postgatan är ett gångfartsområde. 

 
 

Motion angående anläggning av trädgård. 
I det svar som gavs på motionen uppfattar vi att utredaren fokuserat på metoden ”grön 
rehab” i betydligt större utsträckning än vad motionärerna avsett. Syftet med motionen var i 
första hand att utreda möjligheten att anlägga en trädgård, t ex med ekonomiskt stöd från 
samordningsförbundet Älv & Kust eller Leader, som både tidigare finansierat liknande 
projekt. Därför angav vi referensen Jonsereds trädgårdar, där målgruppen varit bred och 
ingen speciell modell eller metod varit drivande för verksamheten. I Partille talar man om 
rehab med gröna inslag. Verksamheten i Jonsered har, tvärtemot vad utredaren uppgivit, 
expanderat i omfattning enligt ansvarig förvaltningschef.  
 
En annan verksamhet, som också skulle kunna vara referensprojekt, är Västmanlands 
samordningsförbunds projekt ”Vägen in”, som gett stöd åt människor som behövt extra stöd 
att komma tillbaka till arbetslivet, genom bland annat naturupplevelser och andra gröna 
inslag. 
 
Motionärerna anser att utredaren haft fokus på metoden grön rehab, istället för på trädgård 
och därför inte utrett med rätt fokus. En trädgård är inte enbart en möjlighet till rehab med 
gröna inslag, som i Jonsered, utan kan vara en plats att bidra, om man saknar sin egen 



trädgård, eller ingen har. En trädgård kan även bidra till destinationen Öckerös 
attraktionskraft och locka besökare som är på besök i kommunen.  
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Kommunfullmäktige 2020-09-10 13 
   
   
KF § 75 Dnr 202/19  
   
Svar på motion om grön rehab 

 
Ärende 
I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår 
Ronald Caous (S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och arbets-
marknadsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någon-
stans i kommunen, för att där bedriva grön rehab. Att kommunen utreder om 
man kan göra det i projektform och ansöka om EU-medel för att finansiera pro-
jektet. I motionen nämns två olika målgrupper som projektet kan riktas till; reha-
bilitering vid sjukskrivning och arbetsträning för personer i behov av att närma 
sig arbetsmarknaden.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-09-01, § 179 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2020-06-25 § 41 
Socialnämndens tjänsteskrivelse, 2020-06-12 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-04-28, § 179 
Motion 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Ronald Caous (S) föreslår bifall till motionen. 
Ronald Caous (S) föreslår återremiss, med motiveringen ”Motionärerna anser 
att utredningen haft fokus på metoden ”grön rehab” och därmed inte utrett 
möjligheten att anlägga en trädgård”.  
Nicklas Attefjord (MP) föreslår bifall till Ronald Caous (S) förslag om återre-
miss. 
Maria föreslår bifall till Ronald Caous (S) förslag om återremiss. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller åter-
remitteras. Ordförande finner att ärendet avgöras på dagens sammanträde. 

Omröstning begärs och ska genomföras.  
Ja-röst för att avgöra ärendet på dagens sammanträde. 
Nej-röst för att återremittera ärendet.  

Omröstningsresultat 

Med 12 ja-röster mot 8 nej-röster finner ordförande att fullmäktige ska åter-
remittera ärendet. Omröstningsbilaga bifogas protokollet.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras. 
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Öckerö 2020-09-18 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Thomas Wijk, Annica Nykvist 

Ärende: Göteborgsregionen minskar avfallet- Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030 

Diarienummer: SB 0075/20   

 

Göteborgsregionen minskar avfallet- 
Avfallsplan för tretton kommuner till 2030  
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Avfallsplanen ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030” antas.  
 
Ärendet  
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av en 
avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål för långsiktig 
planering av förebyggande och hantering av avfall inom kommunen. 
Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetet fram en 
avfallsplan som respektive kommun har möjlighet att anta som sin egen. Genom en 
gemensam regional avfallsplan och samarbete för att uppnå målen i planen 
möjliggörs flera synergieffekter. Bland annat kring måluppfyllelse, kommunikation, 
projektutveckling och tydlighet gentemot regionens invånare som rör sig över 
kommungränserna. Avfallsområdet behöver, liksom övriga samhället, bidra till att 
minska klimatpåverkan. Detta är regionala utmaningar som med fördel hanteras i 
samverkan.  
 
Beredning 
”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” 
har tagits fram av arbetsgrupper med representation från alla GR:s 
medlemskommuner och från ett antal olika kommunala förvaltningar. I Öckerö 
kommun har tjänstepersoner från kommunstyrelsens kretsloppsenhet deltagit.  
Den 3 april 2020 antogs ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 
tretton kommuner till 2030” av Göteborgsregionens förbundsstyrelse. I beslutet 
rekommenderar GR:s förbundsstyrelse medlemskommunerna att anta den 
regionala avfallsplanen som sin egen.   
 



 
 

 

Utformningen och omfattningen av en avfallsplan regleras i Naturvårdsverkets 
föreskrifter om kommunala avfallsplaner (NFS 2017:2). I ”Göteborgsregionen 
minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” är det stort fokus på 
förebyggande och återanvändning i linje med nationella och internationella mål och 
visioner.  
Planen innehåller sex olika målområden:  

- Förebyggande 
- Återanvändning 
- Återvinning 
- Fysisk planering 
- Användarfokus 
- Nedskräpning 

I Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner tillkom under 2017 
nya områden och vissa områden har fått en tydligare innebörd i föreskrifterna 
jämfört med tidigare. Dessa områden är avfallsförebyggande, ökad återanvändning, 
nedskräpning och avfallshantering i samhällsplaneringen. För att uppnå målen i 
planen och framförallt inom de nya områdena är en samordning av kommunens 
förvaltningar och bolag nödvändig. Även i föreskrifterna lyfts samverkan inom 
kommunen som en viktig framgångsfaktor för att uppnå målen i avfallsplanen som 
är hela kommunens gemensamma plan. 
 
Omfattningen av den nya regionala avfallsplanen medför att genomförandet av 
planen, i större utsträckning än tidigare behöver finansieras från både avfallstaxan 
och skattemedel. Göteborgsregionen kommer att samordna framtagning av 
regionala handlingsplaner för att uppfylla målen i avfallsplanen. Dessa 
handlingsplaner kommer därefter att implementeras, anpassas och fördjupas i 
respektive medlemskommun.  
 
 
Ekonomi 
Det första steget på avfallstrappan är avfallsförebyggande. För de kommunala 
verksamheterna finns det ett mål: avfall från kommunens verksamheter ska minska 
med 40 % per heltidsanställd och tre delmål:  

1. Matsvinnet från kommunens verksamheter ska minska till maximalt 30 gram 
per serverat huvudmål; 

2. Livslängden på bärbar elektronik inom kommunens verksamheter ska öka; 
3. Mängden engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska med 50 %. 

 
Mål 3 kan initialt innebära vissa kostnader för inköp av flergångsartiklar. Minskat 
inköp av engångsartiklar medför lägre kostnader och minskade mängder avfall.                           
Dessa mål kommer att göra verksamheterna mer kostnadsmedvetna och därmed 
mindre kostnadsdrivande. 
                                                                                                                                                                 
Det andra steget på avfallstrappan är återanvändning. Här är målet: det skall 
finnas förutsättningar för kommunens verksamheter att återanvända produkter. 
Detta mål kommer inte att medföra några kostnader för kommunen, snarare lägre 
inköpskostnader om man återanvänder saker. 



 
 

 

När det gäller det tredje steget på avfallstrappan, insamling och återvinning, 
finns det 3 mål:  

1. Avfallstransporter ska vara 10 % mer energieffektiva; 
2. Fordon, maskiner och anläggningar inom kommunens avfallsverksamhet ska 

drivas fossilfritt samt; 
3. Minst 70 % av restavfallet ska vara rätt sorterat. Dessutom får inget av 

innehållet vara farligt avfall. Mål 3 är indelat i två delmål: 
a. Textil i restavfallet ska minska med 60 %; 
b. Alla kommunala arbetsplatser ska sortera sitt avfall.  

 
Personalen på kretsloppsenheten har s.k. YKB- utbildning vilket innebär att man får 
utbildning i Sparsam körning som gör avfallstransporterna mer energieffektiva. 
Många av transporterna, bl.a. skrot och krossat trä, från Kärrsviks ÅVC går nu med 
bil och släp vilket minskar antalet transporter. En omställning till fossilfritt pågår 
inom kommunen. Flera av kommunens fordon är eldrivna. 
   
När det gäller målet Minst 70 % av restavfallet ska vara rätt sorterat, krävs det 
initialt en intern informationsinsats så att alla inom verksamheterna arbetar åt 
samma håll och vet hur man sorterar avfallet. Om avfallet är rätt sorterat kommer 
det att innebära lägre kostnader för fraktionen restavfall. De kärlen som tidigare 
använts till restavfall kan användas till utsorterade förpackningar. Dessa kärl kan 
dock behöva kompletteras med nya som innebär en engångskostnad.  
  
T.ex. på Hedensskolan, Hönö sorterar man sitt avfall. Här finns två 660 liters kärl 
för restavfall som töms tre gånger/vecka till en kostnad av 47 tkr/år. Det finns 
dessutom tre 660 liters kärl för pappersförpackningar, två stycken 240 liters kärl för 
plastförpackningar, ett 140 liters kärl för metallförpackningar och ett 240 liters kärl 
för tidningar. Dessa töms en gång/vecka med en årskostnad på 12-15 tkr. Hade detta 
i stället körts bort som restavfall hade det motsvarat fyra st. 660 liters kärl 
ytterligare/vecka till en årskostnad av 31 tkr. En besparing på mellan 15-18 tkr/år. 
Det första året hade man kostnader för inköp av kärl och sorteringsvagn för ca 12-15 
tkr samt kostnader för mindre sorteringskärl i inomhusmiljön. Detta är upp till 
verksamheten själv att köpa in efter tycke och smak. På Hedenskolan finns miljörum 
men detta är inget krav. Vid nybyggnation kan man planera detta men i befintliga 
fastigheter får en dialog med ÖFAB föras.  
 
Initialt innebär alltså mål 3 (Minst 70 % av restavfallet ska vara rätt sorterat) vissa 
investeringskostnader men på sikt innebär mål 3 en besparing, både ekonomiskt och 
miljömässigt.  
 
När det gäller målområdet Nedskräpning finns det två mål:  

1. Kommunen skall säkerställa att kustlinjen städas regelbundet; 
2. Skräp på marken skall minska med 50 %. 

 
I alliansen mandatmål för 2019-22 fastställs att kommunen vill värna om miljön 
genom att kommunen samordnar strandstädning, planerar för en  
hälsofrämjande närmiljö och stödjer föreningar som bidrar till underhållet av  



 
 

 

skärgårdsmiljön. Etableringsenheten sköter en stor del av uppsamlingen av skräp 
från öar och kust runt våra öar. För detta arbete kan man ansöka om bidrag hos 
Naturvårdsverket. Gatuenheten och kretsloppsenheten anordnar årligen städdagar i 
samarbete med Håll Sverige Rent. Den totala kostnaden för omhändertagande av 
det uppsamlade skräpet är behandlingskostnader från Renova som tas ut av 
kretsloppsenheten. 2019 var kostnaderna för behandlingen 70 tkr som debiterades 
gatuenheten.  
 
För att minska skräpet på marken bör en skräpmätning göras. För detta finns 
material från Håll Sverige Rent att tillgå. Denna mätning kostar 54 tkr men kan 
genomföras gemensamt med övriga GR kommuner för att på så sätt få ner priset, ca 
25 %.   
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Inga konsekvenser utifrån jämställdhetsperspektivet eller andra 
diskrimineringsgrunder. 
 
Barnperspektiv 
Detta ärende bedöms inte medföra några konsekvenser utifrån barnperspektivet. 

 
Beslutsbehörighet 
Slutgiltigt beslut skall tas av kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
- Beslut om utställning och samråd av ”Göteborgsregionen minskar avfallet – 
Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” togs 2019-05-24 av kommunstyrelsen. 
 
- Avfallsplanen skickades till länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunens nämnder, 
större fastighetsägare och andra berörda samt ställdes ut till allmänheten under 
perioden 28 augusti till 1 oktober. Ett regiongemensamt remisseminarium 
anordnades på GR i juni 2019.  
 
- Inkomna synpunkter från samtliga GR:s medlemskommuner sammanställdes och 
hanterades av GR. Synpunkterna och hur de har hanterats i planen redovisas i en 
remissammanställning. Det nu föreliggande förslaget till regional avfallsplan är 
justerat efter inkomna synpunkter. 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 
Öckerö Bostads AB 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Göteborgsregionen minskar avfallet- Avfallsplan för tretton kom-
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Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av 
en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål för långsik-
tig planering av förebyggande och hantering av avfall inom kommunen. Göte-
borgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetet fram en avfalls-
plan som respektive kommun har möjlighet att anta som sin egen. Genom en ge-
mensam regional avfallsplan och samarbete för att uppnå målen i planen möjlig-
görs flera synergieffekter. Bland annat kring måluppfyllelse, kommunikation, 
projektutveckling och tydlighet gentemot regionens invånare som rör sig över 
kommungränserna. Avfallsområdet behöver liksom övriga samhället bidra till att 
minska klimatpåverkan. Detta är regionala utmaningar som med fördel hanteras i 
samverkan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, dnr 0075/20 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att ärendet återremitteras med motivering att en mer ge-
nomgående kostnadskalkyl ska tas fram.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller återre-
mitteras och finner att ärendet ska återremitteras.  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras.  
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Göteborgsregionen har växt. Fler och fler 
har lockats av att leva nära de saltstänkta 
klipporna, de frodiga skogarna och de 
blanka sjöarna. Fler och fler har lockats av 
kulturen, nöjena, arbetet och människorna. 
Vi har blivit fler i regionen - men ändå har 
avfallet minskat. För mitt i denna tillväxt 
har det hänt någonting. Brinnande skogar 
och en hotande klimatkris har påverkat oss 
och vi har förstått att vi behöver göra flera 
insatser tillsammans för att vända trenden. 
Avfallsmängderna var ett resultat av en 
lång tid av överkonsumtion och felhante-
ring av värdefulla resurser. Vi valde därför 
att möta problemet – och vi lyckades!  

Idag förstår vi värdet i våra saker, vi  
gillar det vi har och behöver inte alltid köpa  
nytt. När något går sönder så lagar vi det 
och när vi vill förnya så byter vi med  
varandra eller handlar begagnat. Våra gre-
jer har gått från att vara slit-och släng till 
att räcka livet ut och generationer vidare. 

De stora högarna med avfall represente-
rar en svunnen tid som vi nu har svårt att 
föreställa oss. Vi minns knappt tiden då 

plastflaskor flöt förbi när vi badade i havet. 
Idag hamnar inte plast i havet eftersom vi 
har slutat skräpa ner och städat upp efter 
oss. Vi minns knappt 
tiden då vi slängde mat som fortfarande 
gick att äta. Idag använder vi våra sinnen 
och tar tillvara på våra rester. Det lilla 
matavfall som blir över sorterar vi så att det 
kan komma till nytta.

Hur har vi kommit till den här insik-
ten? Kommunen har tagit en ledande 
roll genom att inspirera, utgöra ett gott 
exempel och göra det lätt för medborgare 
och verksamheter att förebygga att avfall 
uppstår. I hemmet, på jobbet, i skolan, i 
staden - var vi än befinner oss så finns det 
tjänster och hjälpmedel som gör det så 
enkelt att förebygga avfallet att det känns 
krångligt att låta bli. Det var en gemensam 
insats som ledde oss till den region vi ser 
idag. En region där allt är ett kretslopp och 
det egentligen inte finns något avfall, utan 
bara saker som hamnar på nya platser.  

En region utan avfall
Vision
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Avfall är en viktig fråga som både berör 
och engagerar. Enligt miljöbalken ska alla 
kommuner ha en avfallsplan som omfattar 
allt avfall i kommunen. En avfallsplan ska 
innehålla mål och åtgärder för hur kommu-
nen långsiktigt planerar för förebyggande 
och hantering av avfall inom kommunen. 

Den första gemensamma avfallsplanen 
(A2020) antogs av Göteborgsregionen 
(GR) 2010, och antogs efter det av  
respektive medlemskommun. 

Kommunerna har tillsammans med 
GR arbetat för att uppnå målen i planen. 
Under 2017 beslutades även att nästa 
avfallsplan skulle tas fram gemensamt då 
det värdefulla samarbetet med A2020 har 
bidragit till måluppfyllelse och utveckling 
av avfallsarbetet i kommunerna.

Arbetet med en ny avfallsplan (Göte-
borgsregionen minskar avfallet) påbör-
jades 2018 med en workshop där priori-
terade områden arbetades fram. Krav i 
lagstiftning och utvärdering av tidigare 
avfallsplan (A2020) togs hänsyn till vid 
planering av den nya planens målområ-
den. Utifrån dessa områden tillsattes sju 
arbetsgrupper med representanter från alla 
kommuner och flera olika förvaltningar och 
verksamheter. De fick i uppdrag att ta fram 
förslag till mål och åtgärder till den nya av-
fallsplanen. Arbetet med framtagandet av 
avfallsplanen har rapporterats till chefsnät-
verk för avfall, vatten och avlopp (VA) samt 
till den politiska styrgruppen för Miljö och 
samhällsbyggnad 
på GR. Det har även förts dialog med 
medlemskommunernas politiska 
församlingar. 

Tillsammans har arbetsgruppernas in-
satser resulterat i avfallsplanen Göteborgs-
regionen minskar avfallet som kommer att 
ligga till grund för kommunernas arbete 
med att hantera och förebygga avfall. Både 
gemensamt och i den egna kommunen, 
fram till 2030. 

 Planen är framåtsträvande och har ett 
stort fokus på förebyggande av avfall och 
innehåller mål för relevanta steg i avfall-
strappan (se figur på s.6).
Avfallsplanen utgör en av två delar i  
kommunens renhållningsordning, den 
andra delen är avfallsföreskrifter. 
 
Syftet med avfallsplanen är att förebygga 
avfall och utveckla hantering av det avfall 
som trots det uppstår.

Avfallsområdets styrning
Avfallsområdet styrs både av EU-lagstift-
ning och nationell lagstiftning. Sedan den 
tidigare avfallsplanen, A2020, togs fram 
har direktiv och program ändrats och till-
kommit på EU nivå. 

Avfallsdirektivet ställer krav på med-
lemsstaterna att förebygga avfall, främja 
återanvändning och materialåtervinning 
samt innehåller mål för materialåter- 
vinning av kommunalt avfall och bygg- 
och rivningsavfall. Under 2018 beslutades 
ändringar i avfallsdirektivet med bindan-
de avfallsmål som ska uppnås till 2025, 
2030 och 2035. Bland annat ställs krav på 
källsortering av farligt avfall från hushåll, 
textilavfall och biologiskt avfall. Det finns 
dessutom krav på att medlemsstaterna 
ska ha avfallsförebyggande program och 
EU har även antagit ett paket för cirkulär 
ekonomi som innehåller initiativ för att 
påverka produkters hela livscykel. 

Naturvårdsverkets föreskrifter om kom-
munala avfallsplaner om förebyggande 
och hantering av avfall (NFS 2017:2) har 
en större omfattning jämfört med tidigare 
föreskrifter för avfallsplaner. I föreskrif-
terna lyfts samverkan inom kommunerna 
som en viktig framgångsfaktor både i 
framtagande och genomförande av avfalls-
planer. En samordning inom kommunens 
förvaltningar och bolag är nödvändig för 

Bakgrund

Bakgrund
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att kunna uppnå mål kring avfallsföre- 
byggande, ökad återanvändning, nedskräp-
ning och avfallshantering i samhällspla-
neringen. Dessa områden är nya eller har 
fått en tydligare innebörd i föreskrifterna 
jämfört med tidigare. 

Den nya omfattningen innebär att av-
fallsplanens mål behöver hanteras på en  
kommunövergripande nivå. Avdelningar  
för avfall och återvinning har i stor  
utsträckning tidigare arbetat med  
avfallsplanens mål och genomförande, och 
detta arbete har finansierats av medel från 
avfallstaxan. De nya föreskrifterna medför 
att avfallsplanen nu även innehåller mål 
med åtgärder som behöver finansieras av 
skattemedel. 

Avfallshierarkin, även kallad avfall-
strappan, har en central roll inom avfalls-
området. Avfallstrappan återfinns i EU:s 
avfallsdirektiv och i miljöbalken. Den är en 
prioriteringsordning för hur EU:s med-
lemsstater ska arbeta med avfallsområdet. 
Ju högre upp i trappan, desto bättre för 
miljö och klimat. I Miljöbalkens 15e kapitel 
regleras att kommunerna ansvarar för han-
tering av kommunalt avfall samt avlopps-
fraktioner och bygg- och rivningsavfall från 
icke yrkesmässig verksamhet. Producenter 
ansvarar för vissa utpekade avfallslag med 
producentansvar. För allt annat avfall an-
svarar innehavaren.

Storstadsregionens  
utmaningar
Göteborgsregionen passerade en miljon 
invånare 2017 och regionen har de senaste 
åren växt med 15 000 invånare per år. Den 
snabba expansionen av storstadsregionen 

ställer stora krav på infrastruktur, inte 
minst på avfallshanteringen.

En storstadsregion är i stor utsträckning 
gränslös för invånarna. Genom samordning 
kan kommunerna underlätta för invånare 
genom att tillhandahålla liknande system 
och målsättningar. Inom regionen finns det 
redan idag samordning och samarbete som 
kan utvecklas ytterligare.

Avfallsområdet behöver liksom övriga 
samhället bidra till att minska klimatpå-
verkan och inte minst möta en ökad tillväxt 
och ökad konsumtion. Samtidigt som en 
stadigt växande folkmängd innebär öka-
de krav på tillräcklig plats för hantering 
av både hushållens och verksamheternas 
avfall. 

Avfallsområdet behöver därför vara 
anpassningsbart och hantera de utmaning-
ar och förutsättningar som följer ett ökat 
invånarantal och förtätning av samhällena. 

Disposition
Planen innehåller sex olika målområden 
som i den mån det är möjligt följer avfall-
strappans struktur. Till målområden finns 
mål och åtgärdsområden.

Antalet mål inom respektive målområde 
varierar. Åtgärdsområdena i planen visar 
inom vilka områden det krävs åtgärder för 
att uppnå målen. 

För att målen i planen ska uppnås behövs 
samverkan inom kommunens egna  
verksamhet men även med övriga aktörer. 
Inom varje målområde listas därför aktörer 
som under framtagandet av planen utpe-
kats vara viktiga för att bidra till områdets 
måluppfyllnad.  

Figur. Avfallstrappan

Bakgrund
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Målår och utgångsläge
För samtliga mål är målåret 2030 med 
basår 2020. Hur målen mäts och följs upp 
anges i avsnittet ”Så följs målen upp”. 

Genomförande
Genomförandet av Göteborgsregionen 
minskar avfallet kommer att skilja sig från 
tidigare avfallsplan, A2020, då den om- 
fattar alla kommunernas verksamheter.  
Respektive kommunledning ansvarar för 
att förankra genomförandet av avfallspla-
nen i berörda förvaltningar och bolag. I och 
med de utmaningar som avfallsområdet 
står inför finns ett stort behov av samver-
kan och kommunikation. Samverkan inom 
Göteborgsregionen (GR) är en förutsätt-
ning för att alla kommuner ska kunna 
arbeta med planens mål. Erfarenheter från 
tidigare arbete visar att kommunikation 
med användare och andra viktiga aktörer 
är en framgångsfaktor för att uppnå målen 
i planen. 

GR kommer att ha en samordnande roll 
för att stötta kommunerna i genomförandet 
av avfallsplanen. Medlemskommunerna 
kommer tillsammans med Göteborgsregio-
nen årligen arbeta fram förslag till 

tvååriga handlingsplaner för genomföran-
det av avfallsplanen.  Detta med utgångs-
punkt i det fördjupade regionala samarbe-
tet kring avfall och vatten och avlopp (VA) 
som redan är etablerat. 

Förslag till handlingsplaner ska innehålla 
åtgärder som ska bidra till uppfyllnad av 
avfallsplanens mål. Åtgärderna i hand-
lingsplanerna ska konsekvensbeskrivas 
avseende ekonomi, miljöeffekter och 
måluppfyllelse. Åtgärdernas genomförande 
och genomförandeansvar beskrivs i hand-
lingsplanerna.

Chefsnätverket för avfall och VA god- 
känner förslagen till handlingsplaner och 
lyfter dem sedan för beslut i respektive 
kommun. Det är respektive representant i 
chefsnätverk för avfall och VA som ansva-
rar för att förankra handlingsplanerna i 
kommunledning, berörda förvaltningar  
och bolag i sin kommun. 

Handlingsplanerna införlivas i övergri-
pande kommunal budget för respektive 
kommun och beslutas på så sätt politiskt i 
samtliga medlemskommuner. 

Avfallsplanen följs upp årligen. Planen 
aktualitetsprövas efter halva planperioden.

Bakgrund



Göteborgsregionen minskar avfallet

8

Styrmedel som planeras att användas

Lokala avfallsföreskrifter 
Enligt Miljöbalken ska det för varje 
kommun finnas en renhållningsordning 
som består av en avfallsplan och loka-
la föreskrifter för hantering av avfall. 
Renhållningsföreskrifterna är ett av de 
viktigaste styrmedlen för den kommunala 
avfallshanteringen och de innehåller de 
lokala bestämmelserna för hanteringen 
av avfall som kommunen ansvarar för. I 
föreskrifterna beskrivs bland annat vilka 
skyldigheter fastighetsinnehavare och 
verksamhetsutövare har för det avfall de 
genererar. Där beskrivs även hur avfall ska 
sorteras och lämnas. Avfallsföreskrifterna 
är ett komplement till gällande lagstiftning 
på området och det dokument som ligger 
till grund för hur frågor hanteras i det 
dagliga arbetet och vid tvister.

Avfallstaxan
I avfallstaxan finns avgifter för hämtning 
och behandling av kommunalt avfall. Lik-
som för renhållningsordningen fattar res-
pektive kommuns fullmäktige beslut om 
att anta taxan. Likställighetsprincipen är 
en viktig grund för taxan och den innebär 
att alla kommuninvånare ska behandlas 
på samma sätt. Exempelvis ska en viss typ 
av sophämtningstjänst kosta lika mycket 
oavsett var i kommunen invånaren bor. 
Taxan ska vara konstruerad enligt själv-
kostnadsprincipen, vilket innebär att de 
avgifter som totalt sett tas ut för hantering 
av kommunalt avfall inte får vara större 
än de totala kostnaderna. Avgifterna kan 
ändå vara ett viktigt ekonomiskt styrmedel 
för att påverka invånare och verksamheter 
att exempelvis sortera ut matavfall för 
separat hämtning. Enligt miljöbalken får 
avfallstaxan miljöstyras.

Kommunikation och  
information
Väl fungerande kommunikation och 
information omfattar både att invånare 
och verksamhetsutövare enkelt ska kunna 
få svar på sina frågor och att den informa-
tion de behöver för att kunna hantera sitt 
avfall på rätt sätt når ut till dem och att de 
förstår den. Det sker en mängd kom-
munikationsinsatser och informations-
kampanjer för att påverka invånare och 
verksamhetsutövare att hantera sitt avfall 
på ett miljöriktigt sätt och låta avfallshan-
teringen klättra i avfallstrappan. Informa-
tionsinsatser kommer få ökad betydelse 
framöver.

Tillsyn
De kommunala tillsynsmyndigheter-
na (miljö- och hälsoskyddskontor eller 
motsvarande) utövar tillsyn över företag 
och andra verksamheter. Tillsynsmyndig-
heterna kan ge råd, men vid behov också 
förelägga verksamhetsutövare att förbättra 
sin avfallshantering. 

Fysisk planering 
Genom att avfallsfrågor lyfts tidigt i den 
kommunala planprocessen säkerställs att 
avfallsfrågor beaktas under planering av 
nya områden och vid ny- och ombyggnad. 
Det är viktigt att representanter med 
avfallskompetens följer projekten under 
hela planeringsprocessen och att bygglov 
granskas utifrån ett avfallsperspektiv. 

Upphandling 
Offentlig upphandling och offentliga inköp 
är viktiga styrmedel där kommunerna har 
stora möjligheter att påverka. Genom att 
ställa miljökrav vid upphandlingar och 
skapa rutiner för avfallsförebyggande  
arbete i samband med inköp och upphand-
ling kan kommunerna aktivt förebygga 
avfall och bidra till hållbar utveckling.

Bakgrund
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Avfallet ska minska -
då minskar miljöpåverkan 
och kostnader

Förebyggande
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En stor del av miljöbelastningen i en  
produkts liv sker vid tillverkningen av  
produkten och utvinningen av de råvaror 
den består av. Att förebygga avfall är att 
minska avfallets mängd och farlighet. 
Det är det högst prioriterade steget i 
avfallstrappan, som är en del av EU:s och 
Sveriges lagstiftning. Även om materialet 
i avfallet kan återvinnas är det bättre för 
klimatet och miljön att undvika att avfallet 
överhuvudtaget uppstår. Det förebyggande 
arbetet handlar alltså inte om avfallssor-
tering utan om åtgärder som görs innan 
avfallet uppstår. När avfallet minskar 
sjunker också kostnaderna för inköp och 
avfallshantering.

Kommunerna har möjlighet att påverka 
både hushållens och verksamheternas av-
fallsmängder. Det är kommunerna som  
sätter avfallstaxan och utformar vissa 
insamlingssystem. Kommunerna kan också 
vidta åtgärder i kommunalt ägda bostads-
bolag, bedriva miljötillsyn och näringslivs-
utveckling för att skapa förutsättningar 
som gör det enkelt förebygga avfall i  
hushåll och verksamheter.

För ett enskilt hushåll finns det många små 
och stora åtgärder att välja mellan, allt 
ifrån att sätta upp en reklam nej tack-skylt 
på dörren till att välja att byta ut köket 
mindre ofta. Kommunerna kan i sin kom-
munikation underlätta för invånarna att 
hitta åtgärder som passar dem. 

Avfallsplanen innehåller både mål för det 
samlade avfallet i hushåll och för olika pri-
oriterade avfallsslag. Elavfallet är priorite-
rat eftersom det är det avfallsslag som har 
högst klimatpåverkan per viktenhet.

Mängden plast ökar ständigt. Många oro-
as över ökade plastmängder och vill minska 
plastavfallet såväl i den egna soppåsen som 
i miljön. Plastavfallet är prioriterat både på 
nationell och EU-nivå. 

Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan 
men hushållen står för den absolut störs-
ta delen. Att minska matsvinnet är högst 
prioriterat ända upp på FN-nivå och är ett 
utpekat område i Klimat 2030. 

Avfallsförebyggande i hushåll

Förebyggande 2020-2030
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Övriga aktörer
• Civilsamhället
• Göteborgsregionen (GR)
• Hushåll
• Privata fastighetsägare
• Producentansvarsorganisationer
• Universitet och högskolor

I den kommunala organisationen
• Avfallsverksamheter 
• Business Region Göteborg 

(BRG)
• Kommunala bostadsbolag
• Kommunikationsenheter 
• Näringslivskontor
• Pedagogiska verksamheter

Viktiga aktörer för att uppnå målen

Mål Avfall från hushåll ska minska  
med 30 % per invånare

Plastavfallet från hushåll ska minska 
med 50 % per invånare

Matsvinnet från hushåll ska minska 
med 50 % per invånare

Elavfallet från hushåll ska minska 
med 50 % per invånare

Delmål

Avfallsförebyggande i hushåll

Delmål

Delmål

Förebyggande 2020-2030
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När verksamhetens avfall minskar, mins-
kar också påverkan på klimat och miljö. 
Kostnaderna för inköp sjunker och avfalls-
avgifterna reduceras. Det går åt mindre 
arbetstid för att ta emot leveranser och att 
hantera avfall vilket i sin tur förbättrar  
arbetsmiljön. Verksamhetens utrymmen 
kan utnyttjas effektivare då avfall och varu-
lager tar mindre plats. Med minskade 
utgifter för inköp och avfall kan en större 
andel av resurserna läggas på kärnverk-
samheten, vare sig det handlar om äld-
reomsorg, parkförvaltning eller annan 
kommunal service.

Kommunerna är stora organisationer 
med betydande avfallsmängder och stor 
miljöpåverkan. Det gör dem till viktiga ak-
törer för att minska sitt eget avfall och för 
att föregå med gott exempel för kommun-
invånarna. Därför går målet för att minska 
kommunens eget avfall lite längre än målet 
för avfall från hushåll. Att förebygga avfall 
är ett sätt att minska klimatpåverkan och 
kommunen kan vara föregångare på flera 
sätt. För att nå bästa möjliga miljöeffekt 
behöver kommunerna konsumera annor-
lunda och på så sätt påverka produktion via 
inköp. Att minska matsvinnet från kommu-
nala kök och serveringar är ett nationellt 

och internationellt prioriterat område med 
goda möjligheter till resultat. 

Genom flera olika åtgärder kan livsläng-
den på bärbar elektronik i kommunerna 
öka. Mycket elektronik kasseras trots att 
den är fullt fungerande. Genom rätt han-
tering, ominstallation och uppgraderingar 
kan den bärbara elektroniken få ett längre 
liv. 

I en kommun används många olika typer 
av engångsartiklar, alltså saker som bara 
används en gång innan de slängs. Att mins-
ka mängden engångsartiklar, framförallt 
sådana av plast, är prioriterat inom EU. 
Flera av engångsartiklarna i kommunen 
kan minskas rejält utan att påverka funk-
tion eller hygien. 

Vare sig det handlar om måltidsverksam-
het, förskolor eller kommunala evenemang 
visar erfarenheter att kommunala verksam-
heter har stora möjligheter att minska sitt 
avfall. 

Åtgärderna handlar om vad som köps in 
och upphandlas, om hur lokaler förvaltas 
och inreds, om stödsystem som IT-utrust-
ning och skrivare, om rutiner och styrdoku-
ment och om att ge medarbetarna kunskap 
och motivation. Många små, och ofta enkla, 
åtgärder ger tillsammans stora vinster.

Avfallsförebyggande i  
kommunens verksamheter

Förebyggande 2020-2030
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Avfall från kommunens verksamheter ska 
minska med 40 % per heltidsanställd

Mål

Avfallsförebyggande i
kommunens verksamheter

Matsvinnet från kommunens verksamheter ska  
minska till maximalt 30 gram per serverat huvudmål

Livslängden på bärbar elektronik inom kommunens 
verksamheter ska öka

Mängden engångsartiklar i kommunens 
verksamheter ska minska med 50 %

• Måltidsenheter
• Näringslivskontor
• Omsorgsenheter
• Pedagogiska verksamheter

Övriga aktörer
• Göteborgsregionen (GR)

I den kommunala organisationen
• Avfallsverksamheter 
• Inköp och upphandlingsen-

heter
• IT-enheter
• Kommunala bostadsbolag 

och lokalförvaltare
• Kommunikationsenheter 
• Kommunledning
• Miljötillsyn 

Viktiga aktörer för att uppnå målen

Delmål

Delmål

Delmål

Förebyggande 2020-2030
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Åtgärdsområden förebyggande 
för hushåll och kommunens 
verksamheter
Följande åtgärdsområden har identifierats för målområdet. Åtgärder förverkligas genom regionala 
handlingsplaner som beslutas i varje kommun och finansieras i huvudsak av skattemedel. 

Avfallsförebyggande i styrdokument

Anta rutiner för avfallsförebyggande i den kommunala organisationen  

Inköp och upphandling

Tillgänglighet

Näringslivsutveckling

Kunskap och motivation

Sprida gemensam metod för avfallsförebyggande vid inköp och upphandling i regionen

Skapa förutsättningar för boende hos kommunala bostadsbolag att förebygga avfall

Genomföra näringslivsutveckling genom bland annat BRG för fler och nya företag, 
affärsidéer och affärsmodeller inom avfallsförebyggande och cirkulära samarbeten

Ge användare och avfallskunder råd om enkla åtgärder för att minska sitt avfall och  
utbilda tjänstepersoner om hur den egna verksamheten kan förbygga avfall

Förebyggande 2020-2030
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Allt som kan återanvändas 
ska återanvändas

Återanvändning
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Återanvändning av befintliga produkter 
innebär att nyköp kan undvikas. Då 
minskar påverkan på klimat och miljö som 
produktionen gett upphov till. Återanvänd-
ningen minskar dessutom miljöbelastning-
en från avfallshanteringen eftersom det blir 
mindre avfall att behandla. 

Många aktörer i samhället, både från ci-
vilsamhället och näringslivet, är engagera-
de i återanvändning. Det finns till exempel 
digitala marknadsplatser och loppisar som 
drivs av företag, organisationer eller 
privatpersoner. Under perioden som  
avfallsplanen gäller så kommer marknaden 
för återanvända produkter att förändras. 
På så vis påverkas återanvändningen och 
därmed vad som finns i det kommunala 
avfallet. 

En betydande del av grovavfallet består 
tyvärr idag av fullt fungerande produkter. 
Kommunen är ansvarig för insamling av 
det kommunala avfallet och kan se till att 
dessa produkter istället tas om hand och 
förbereds för återanvändning. För att det 
ska få någon positiv miljöeffekt krävs det 
att det finns en avsättning för produkter-
na och aktörer som kan ta hand om dem. 
Kommunen behöver därför vara lyhörd för 
behov hos aktörer som vill utveckla och 
möjliggöra återanvändning. 

Genom att förbättra förutsättningarna 
för invånarna att lämna produkter till 
återanvändning kan ännu mer återanvän-
das. Kommunens avfallsverksamhet och 
kommunala bostadsbolag är viktiga aktörer 
som kan bidra till att göra det enkelt att 
lämna produkter till återanvändning, även 
för de som inte har tillgång till bil. 

Kommunens egna verksamheter har 
möjlighet att styra vad som köps in och vad 
som händer med det som förbrukats. Det 
finns en stor potential att öka återanvänd-
ningen men i dagsläget saknas förutsätt-
ningar för att återanvända i större skala. 
Därför behöver system för återanvändning 
utvecklas och mer kunskap om vilka  
produkter som är lämpliga att återanvända  
utifrån miljönytta och hälsoaspekter 
behövs. Systemen kan vara en kombina-
tion av att återanvända inom kommunens 
verksamheter och samtidigt kunna köpa in 
och sälja av andrahandsprodukter.  
Exempelvis har behovet av återanvända 
möbler i Göteborgs Stad lett till att det 
tagits fram ramavtal för både återanvända 
möbler och tjänster kopplat till återan-
vändning. Fler ramavtal kan tas fram 
utifrån behov. Kommunen, som är en stor 
inköpare, kan därför påverka utbudet av 
tjänster och produkter för ökad återan-
vändning på hela marknaden. 

Allt som kan återanvändas 
ska återanvändas

Återanvändning 2020-2030
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Minst 20 % av det grovavfall som kommunen 
samlar in ska förberedas för återanvändning

Mål

Alla invånare ska ha fastighetsnära möjligheter 
att lämna produkter till återanvändning

Mål

Det ska finnas förutsättningar för kommunens 
verksamheter att återanvända produkter

Mål

Återanvändning

Övriga aktörer
• Civilsamhälle
• Göteborgsregionen (GR)
• Hushåll
• Idéburen verksamhet
• Näringsliv
• Privata fastighetsägare
• Universitet och högskolor

I den kommunala organisationen
• Avfallsverksamheter 
• Business Region Göteborg 

(BRG)
• Inköp och upphandlingsen-

heter 
• Kommunala bostadsbolag
• Kommunledning
• Lokalförvaltning
• Näringslivskontor 

Viktiga aktörer för att uppnå målen

Återanvändning 2020-2030
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Åtgärdsområden återanvändning
Följande åtgärdsområden har identifierats för målområdet. Åtgärder förverkligas genom regionala  
handlingsplaner som beslutas i varje kommun och finansieras i huvudsak med medel från avfallstaxan  
och skattemedel.

Återanvändning 
i styrdokument

Inköp och upphandling

Näringslivsutveckling Tillgänglighet

Säkerställa att inköp och användning 
av återanvända produkter finns i  
kommunens riktlinjer och policys  
för inköp

Ställa krav på återanvändning vid  
upphandling av bygg- och rivnings- 
entreprenader

Tjänste-och system-
utveckling i kommunen

Kunskap och motivation

Identifiera aktörer och föra dialog 
med viktiga samarbetsparter inom 
näringsliv och civilsamhälle

Skapa förutsättningar för boende i komm- 
unala bostadsbolag att återanvända till  
exempel genom återanvändningsrum

Teckna avtal med återanvändnings-
organisationer som tillhandahåller 
fastighetsnära återanvändning och 
utveckla mobil ÅVC

Utveckla ett regionalt samarbete  
med bygg- och rivningsbranschen

Återanvändning 2020-2030
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Avfallshantering på bästa 
möjliga vis 

Insamling & återvinning
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Göteborgsregionen minskar avfallet ska 
bidra till att avfallet minskar men även att 
det avfall som ändå uppstår ska tas om 
hand på bästa möjliga sätt med avseende 
på miljö, resurseffektivitet och ekonomi. 
Kommunerna inom Göteborgsregionen 
strävar efter att flytta avfallet uppåt i av-
fallstrappan i enlighet med EU:s avfallshie-
rarki. Det avfall som inte kan förebyggas, 
ska återanvändas, materialåtervinnas och i 
sista hand energiåtervinnas.

Kommunen har ansvar för att samla in 
kommunalt avfall och för att informera 
användare om hur avfall ska tas om hand 
på bästa möjlig vis.

Matavfall kan flyttas uppåt i avfalls- 
trappan genom att samlas in och behandlas 
separat. Då kan till exempel biogas ut- 
vinnas och näringsrik biogödsel produce-
ras. Biogas kan ersätta fossila bränslen och 
biogödsel kan ersätta mineralgödsel som 
är en ändlig resurs. För att så mycket som 
möjligt av matavfallet ska kunna tas tillvara 
krävs det att det är rätt sorterat och be-
handlas i en optimerad anläggning. 

Textil har en stor påverkan på miljön, 
särskilt vid produktionen. En stor andel 

av den textil som idag slängs i restavfal-
let hade kunnat leva vidare men slängs i 
onödan. Det är därför viktigt att arbeta 
förebyggande med textil men även förbätt-
ra förutsättningarna för att samla in textil 
separat. 

Mycket förpackningar och tidningar 
hamnar i restavfallet istället för att lämnas 
till återvinning. Att förbättra användarnas 
möjligheter att lämna förpackningar och 
tidningar, till exempel nära sina hem,  
bidrar till bättre utsortering med ökad 
materialåtervinning som följd. Ju bättre 
sorterat avfall desto effektivare återvinning. 

Kommunens egna verksamheter bör vara 
föregångare och visa vägen, både inom 
sin egen avfallsverksamhet och genom att 
se till att alla kommunala arbetsplatser 
sorterar ut sitt avfall. När avfallet hanteras 
bör det ske på ett så effektivt och miljörik-
tigt sätt som möjligt. Det innebär bland 
annat att fordon för avfallshantering samt 
maskiner, arbetsredskap och anläggningar 
ska drivas fossilfritt och så energisnålt som 
möjligt. 

Avfallshantering på bästa 
möjliga vis

Insamling & återvinning 2020-2030
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Mål

Mål

Insamling och återvinning

Minst 90 % av allt inlämnat avfall på  
återvinningscentraler ska vara rätt sorterat,  
varav inget farligt avfall i fel fraktion

Minst 70 % av uppkommet matavfall ska gå till 
näringsåtervinning och biogasproduktion eller 
annat miljömässigt motsvarande ändamål

Mål

Mål

Avfallstransporter ska vara 10 % mer  
energieffektiva

Fordon, maskiner och anläggningar inom 
kommunens avfallsverksamhet ska drivas fossilfritt

Insamling & återvinning 2020-2030
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Övriga aktörer
• Göteborgsregionen (GR)
• Hushåll
• Idéburen verksamhet
• Privata fastighetsägare
• Producentansvarsorganisationer
• Renova
• Universitet och högskolor

I den kommunala organisationen
• Avfallsverksamheter
• Inköp och upphandlingsenheter
• Kommunala bostadsbolag
• Samtliga kommunala  

förvaltningar och bolag

Viktiga aktörer för att uppnå målen

Mål

Delmål

Minst 70 % av innehållet i restavfallet ska vara 
rätt sorterat. Dessutom får inget av innehållet 
vara farligt avfall

Textil i restavfallet ska minska med 60 %

Alla kommunala arbetsplatser ska  
sortera sitt avfall

Delmål

Insamling & återvinning 2020-2030
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Åtgärdsområden insamling 
och återvinning
Följande åtgärdsområden har identifierats för målområdet. Åtgärder förverkligas genom 
regionala handlingsplaner som beslutas i varje kommun och finansieras i huvudsak med 
medel från avfallstaxan.

Optimera och effektivisera

Tillgänglighet

Främja optimering och effektivisering vid transport och på behandlingsanläggningar

Kunskap och motivation

Utreda hur tillgänglighet på återvinningscentraler kan förbättras genom 
till exempel bättre flöde och skyltning 

Utbilda personal inom kommunala verksamheter i avfallshantering

Skapa förutsättningar för separat textilinsamling

Tjänste-och systemutveckling i kommunen

Insamling & återvinning 2020-2030
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Avfallshanteringen ska ha en 
självklar roll i alla skeden av 
samhällsplaneringen

Fysisk planering
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Avfallshanteringen är en viktig sam-
hällsfunktion som bidrar till att göra vårt 
samhälle mer resurseffektivt. För att av-
fallshanteringen ska fungera och tillgodose 
användarnas behov finns en infrastruktur 
med behållare, avfallsutrymmen, fordon, 
angöringsplatser, transportvägar, omlast-
ningsstationer och sorterings- och behand-
lingsanläggningar för olika avfallsslag. 
Under de senaste femtio åren har avfalls-
mängderna ökat, avfallet har sorterats i fler 
fraktioner och aktörerna som ansvarar och 
hanterar avfall har blivit fler. Detta innebär 
att avfallshanteringen är mer komplex och 
tar mer plats än någonsin förr. 

Om avfallshanteringen finns med i alla 
skeden av samhällsplaneringen, från 
översiktsplan till bygglov, uppnås många 
fördelar. Det ger en avfallshantering med 
effektiva transporter, säker arbetsmiljö och 
ökad återvinning. Avfallshanteringen blir 
även mer tillgänglig och säker för använ-
darna. Samhällsplaneringen ska också 
möjliggöra minskade avfallsmängder och 
ökad återanvändning. Bättre planering kan 
förhindra intressekonflikter och ge mer 
nöjda användare.

Inom Göteborgsregionen finns ett behov av 
att säkra plats för stora regionala anlägg-
ningar som hanterar avfall. Genom sam-
ordnad fysisk planering kan lokalisering av 
stora anläggningar bli möjlig. 

Planeringsprocessen och bygglovshante-
ringen går snabbare om det görs rätt från 
början och man slipper bygga om för att 
lösa avfallshanteringen. Om avfalls- 
hanteringen tas hänsyn till tidigt i  
processen (från översiktsplan till färdigt 
bygglov) blir det lättare för användare  
och utförare att göra rätt och därför bidra 
till ett mer hållbart samhälle. 

Genom ändringar i plan- och bygglagen 
(PBL) 2011 fick avfallshanteringens plats i 
samhällsplaneringen ett starkare lagstöd, 
däremot saknas reglering av avfallsföre- 
byggande. I Boverkets byggregler (BBR) 
och respektive kommuns avfallsföreskrifter 
finns ytterligare regleringar. Det som 
återstår är att förbättra tillämpningen. 
Avfallsplanens mål och åtgärder för avfalls-
hantering i samhällsplaneringen stärker 
processerna i dessa regelverk. 

Avfallshanteringen ska ha en 
självklar roll i alla skeden av 
samhällsplaneringen

Fysisk planering 2020-2030
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Viktiga aktörer för att uppnå målen  

I den kommunala organisationen
• Avfallsverksamheter
• Bygglovsenheter
• Kommunala bostadsbolag
• Kommunledning
• Markägarfunktioner
• Planmyndigheter
• Tillsynsmyndigheter

Övriga aktörer
• Exploatörer
• Göteborgsregionen (GR)
• Privata fastighetsägare
• Producentansvarsorganisationer
• Universitet och högskolor

Mål
Lokalisering av större avfallsanläggningar  
för både dagens och framtidens behov säkras  
genom fysisk planering

Mål

Fysisk planering

Plats för avfallets infrastruktur, från uppkomst 
till mottagningsanläggning, säkras i detalj- 
planer och bygglov 

Fysisk planering 2020-2030
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Åtgärdsområden fysisk  
planering
Följande åtgärdsområden har identifierats för målområdet. Åtgärder förverkligas genom 
regionala handlingsplaner som beslutas i varje kommun och finansieras i huvudsak 
med skattemedel.

Styrdokument

Samverkan

Ställa krav på utrymmen för avfallshantering och avfallsförebyggande vid 
markanvisning och tecknande av exploateringsavtal

Kunskap och motivation

Skapa ett regionalt samarbete för att samordna hantering av schaktmassor

Genomföra återkommande utbildning för dem som arbetar med planering och tillstånd

Fysisk planering 2020-2030
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Användare ska vara nöjda 
och tycka att det är enkelt  
att bidra till en hållbar  
avfallshantering

Användarfokus
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Gott bemötande och god service är en 
förutsättning för att de som använder av-
fallssystemen i Göteborgsregionen ska vara 
nöjda. De som är nöjda är mer benägna att 
göra rätt, alltså hantera sitt avfall på kor-
rekt sätt genom att exempelvis sortera det.  

Kommunen möter invånare och företag 
dagligen och ska vara en självklar förebild 
inom hållbar avfallshantering, konsum-
tion och miljöarbete. Både som offentlig 
verksamhet och som arbetsgivare. Genom 
tydlig kommunikation och genom att föra 
dialog med användare kan kommunen 
positivt bidra till en mer hållbar avfallshan-
tering, bland annat genom att utveckla bra 
system och tjänster som är anpassade efter 
användarnas behov. För att lyckas med det-
ta krävs samverkan mellan olika aktörer, 
invånare, kommunen och fastighetsägare. 

Alla ska ha samma möjlighet att använda 
tjänster för avfallshantering. Fysiska och 
digitala platser för avfallshantering ska 
vara tillgängliga för användaren oavsett 
funktion, språk, boendeförhållande eller 
ekonomiska förutsättningar. Alla ska också 
känna sig trygga när de använder avfalls-
systemen. Det är viktigt att information och 
service är förtroendegivande och transpa-
rent för att användare ska förstå hur och 
varför avfall förebyggs och hanteras. 

Genom ökad kunskap och tillgänglighet, 
tjänster som uppfyller användarnas behov 
och ett gott bemötande blir det enkelt för 
användarna. Då ökar nöjdheten och moti-
vationen att göra rätt.

Användare ska vara nöjda  
och tycka att det är enkelt  
att bidra till en hållbar  
avfallshantering

Användarfokus 2020-2030
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Viktiga aktörer för att uppnå 
målen  

I den kommunala organisationen
• Avfallsverksamheter
• Kommunala bostadsbolag

Övriga aktörer
• Idéburen verksamhet
• Näringsliv
• Privata fastighetsägare
• Producentansvarsorganisationer
• Universitet och högskolor

Minst 90 % av användarna ska vara nöjda 
med avfallshanteringen

Mål

Minst 90 % av användarna ska tycka att det  
är enkelt att förebygga, återanvända och  
hantera avfall på rätt sätt

Mål

Minst 90 % av användarna ska uppleva ett 
bra bemötande i kontakt med kommunens 
avfallsverksamhet

Mål

Vad menas med  
användare?

Användare är de som använder och 
kommer i kontakt med avfallshante-
ringen i kommunen. Begreppet är 
bredare än kunder eftersom det 
innefattar till exempel boende i 
flerbostadshus och anställda inom 
verksamheter i kommunen.

Användarfokus

Användarfokus 2020-2030
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Åtgärdsområden användarfokus
Följande åtgärdsområden har identifierats för målområdet. Åtgärder förverkligas genom  
regionala handlingsplaner som beslutas i varje kommun och finansieras i huvudsak med  
medel från avfallstaxan.

Bemötande

Tillgänglighet

Genomföra utbildningar i bemötande för avfallspersonal

Tjänste-och systemutveckling i kommunen

Arbeta för att utrymmen är trygga och tillgängliga både för användare och utförare

Utveckla och anpassa tjänster bland annat genom digital kommunikation

Användarfokus 2020-2030
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Stränder, naturområden och 
bebyggda områden ska vara 
attraktiva miljöer utan skräp

Nedskräpning
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Nedskräpning skadar miljön, djur och 
människor. De negativa effekterna av 
nedskräpning påverkar alla aspekter av 
hållbarhet - miljömässig, social och ekono-
misk. Exempelvis kan nedskräpning skapa 
en känsla av otrygghet och redan nedskrä-
pade områden skräpas ofta ner ännu mer 
och leder till skadegörelse. Dessutom ser 
det tråkigt ut. 

I denna avfallsplan behandlas två typer 
av nedskräpning: skräp på marken och 
marint skräp. 

Skräp på marken orsakas bland annat 
av invånare och besökare i Göteborgsre-
gionens kommuner som slänger skräp på 
marken och i naturen. Verksamheter, vind 
och djur kan också bidra till nedskräpning, 
då ofta kopplat till bristfällig avfallshan-
tering. Skräpet på marken kan förebyggas 
men måste även hanteras genom städinsat-
ser. Skräp på marken innefattar både skräp 
i stadsmiljö och naturområden. 

Marint skräp är skräp som finns i havet 
och som sköljs upp på kusten. Marint skräp 

är svårt att förebygga eftersom att det ofta 
kommer med strömmar från andra delar av 
världen. Likväl måste det marina skräpet 
städas upp för att stränderna och naturen 
ska vara fria från skräp.

Vem som ska städa i samhällena, i 
naturen och på kusten är en fråga som 
ofta saknar ett tydligt svar. I Lagen med 
särskilda bestämmelser om gaturenhåll-
ning och skyltning (1998:814) framgår att 
kommunen har ansvar för att det ska vara 
rent och snyggt i naturen där allmänheten 
får färdas fritt. Många upplever trots detta 
att det är otydligt vem som har städansvar. 
En förutsättning för att nå målen i denna 
avfallsplan, och minska nedskräpningen 
både i våra samhällen och längs kusten är 
en tydlig ansvarsfördelning och budget för 
städning. 

Förebyggande av nedskräpning samt stä-
dinsatser på marken, i naturområden och 
längst kusten kan bidra till skräpfria och 
attraktiva miljöer i Göteborgsregionen. 

Stränder, naturområden och 
bebyggda områden ska vara 
attraktiva miljöer utan skräp

Nedskräpning 2020-2030
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Viktiga aktörer för att uppnå målen  

I den kommunala organisationen
• Gatu- och parkenheter
• Kommunala bostadsbolag
• Kommunledning
• Kultur och fritidsenheter
• Miljöenheter
• Pedagogiska verksamheter

Övriga aktörer
• Civilsamhället
• Göteborgsregionen (GR)
• Hushåll
• Håll Sverige Rent
• Privata fastighetsägare
• Producentansvarsorganisationer
• Tobaksindustrin
• Universitet och högskolor

Mål

Mål

Nedskräpning

Kommunen ska säkerställa att kustlinjen 
städas regelbundet

Skräp på marken ska minska med 50 %

Nedskräpning 2020-2030
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Åtgärdsområden nedskräpning
Följande åtgärdsområden har identifierats för målområdet. Åtgärder förverkligas genom 
regionala handlingsplaner som beslutas i varje kommun och finansieras i huvudsak  
med skattemedel.

Ansvarsfördelning och genomförande

Samverkan

Tydliggöra ansvarsfördelning och budget för städning i naturområden 
och längs kusten i respektive kommun

Kunskap och motivation

Engagera skolelever, idrottsföreningar, båtägare, båthamnar, 
företag och allmänheten i städaktiviteter

Informera och kommunicera med allmänheten om skräpets farlighet, 
miljöpåverkan och kostnader för nedskräpning

Nedskräpning 2020-2030
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Mål Uppföljningsmått
Förebyggande 
Avfallet ska minska – då minskar miljöpåverkan och kostnader

Avfall från hushåll ska minska med 30 %  
per invånare

Kg kommunalt avfall/invånare.  
Mängd hemkomposterat hushållsavfall är 
inte att anse som förebyggd mängd avfall.

Delmål: Plastavfallet från hushåll ska 
minska med 50 % per invånare

Kg plastavfall/invånare.
Beräkning grundad på plockanalysresultat 
av plast i restavfallet, statistik över insam-
lat plastförpackningsavfall från producen-
tansvarsorganisationer, samt mängd plast 
(exklusive förpackningar) som samlas in 
på återvinningscentraler. 

Delmål: Matsvinnet från hushåll ska mins-
ka med 50 % per invånare

Kg matsvinn/invånare.
Beräkning grundad på plockanalysresultat 
av matavfall i restavfallet, statistik över 
insamlat mat- och restavfall samt nationell 
schablon över andel av matavfallet som 
utgörs av matsvinn, schablonen kan även 
grundas i lokala plockanalysresultat.

Delmål: Elavfallet från hushåll ska minska 
med 50 % per invånare

Kg elektriskt och elektroniskt avfall/
person.
Statistik från Elkretsen och plockanalyser 
av restavfall.

Avfall från kommunens verksamheter ska 
minska med 40 % per heltidsanställd

Kg avfall från andra källor som till 
sin art och sammansättning liknar 
avfall från hushåll och verksamhets-
specifikt avfall/heltidsanställd.
Statistik från de kommunala avfallsorga-
nisationerna resp. ramavtalade insam-
lingsentreprenörerna. Antal anställda och 
timmar per anställd räknas om till heltids-
tjänster. Vilket verksamhetsavfall som in-
går avgörs efter en inledande kartläggning 
om vilka verksamhetsavfall samt mängder 
som förekommer i varje kommun.

Så följs målen upp
Målen kommer att följas upp årligen enligt nedanstående uppföljningsmått.* 
Metoder som kommer att användas är inhämtning av avfallsstatistik från 
branschorganisationen Avfall Sveriges databas, Avfall Web, plockanalyser, 
enkät till verksamheter och invånare samt inhämtning av statistik från  
berörda kommunala verksamheter.

*Vissa parametrar kan komma att följas upp mer sällan.

Så följs målen upp
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Delmål: Matsvinnet från kommunens 
verksamheter ska minska till maximalt  
30 gram per serverat huvudmål

Gram matsvinn/serverat huvudmål.
Gemensam mätmetod genom vägning och 
digital sammanställning. Synkas med Livs-
medelverkets nya nationella metod för svinn-
mätning i storkök.

Delmål: Livslängden på bärbar elektro-
nik inom kommunens verksamheter ska 
öka

Mätning av livslängd. 
På surfplattor, datorer, mobiltelefoner

Delmål: Mängden engångsartiklar i 
kommunens verksamheter ska minska 
med 50 %

Antal inköpta engångsartiklar per år

Återanvändning 
Allt som kan återanvändas ska återanvändas

Minst 20 % av det grovavfall som 
kommunen samlar in ska förberedas 
för återanvändning

Andel som tas om hand för återan-
vändning av totalt insamlat grovavfall. 
Inklusive sådant som lämnas till återanvänd-
ning, i kommunens system.

Alla invånare ska ha fastighetsnära  
möjligheter att lämna produkter till  
återanvändning

Andel invånare.  
Som har fastighetsnära möjlighet att lämna 
produkter och material till återanvändning.

Det ska finnas förutsättningar för  
kommunens verksamheter att 
återanvända produkter

Andel förvaltningar och bolag.  
Som har förutsättningar, genom enkät.

Insamling och återvinning 
Avfallshantering på bästa möjliga vis

Minst 90 % av allt inlämnat avfall på  
återvinningscentraler ska vara rätt sorte-
rat, varav inget farligt avfall i fel fraktion

Plockanalyser i brännbar fraktion. 
Följer utvecklingen kring alternativa 
uppföljningsmetoder.

Minst 70 % av uppkommet matavfall ska 
gå till näringsåtervinning och biogas- 
produktion eller annat miljömässigt  
motsvarande ändamål

Kg insamlat matavfall/potentialen för 
total matavfallsmängd. 
Matavfall i rejekt på behandlingsanläggning 
ingår ej i kg insamlat matavfall men i poten-
tialen för total matavfallsmängd. Mängden 
matavfall som hälls i avlopp är exkluderat i 
målet.

Avfallstransporter ska vara 10 % mer  
energieffektiva

kWh/ton
Målet avser avfallstransporter inom  
kommunalt ansvar. 

Fordon, maskiner och anläggningar 
inom kommunal avfallsverksamhet ska 
drivas fossilfritt

Inköpt fossil energi, omräknat till 
kWh. Inköpt fossilfri energi, omräknat 
till kWh. Avser driften i avfallsverksamhet. 
Målet avser drift av fordon/maskin/anlägg-
ning, ej själva avfallet.

Så följs målen upp
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Fysisk planering 
Avfallshanteringen ska ha en självklar roll i alla skeden av samhällsplaneringen

Lokalisering av större avfalls- 
anläggningar för både dagens och framti-
dens behov säkras genom fysisk planering

Finns med i översiktsplan, ja/nej.

Plats för avfallets infrastruktur, från bo-
stad till mottagningsanläggning, säkras i 
detaljplaner och bygglov

Andel bygglov som inte behöver 
kompletteras efter granskning av 
avfallsavdelningen.

Användarfokus 
Användare ska vara nöjda och tycka det är enkelt att bidra till en hållbar avfallshantering

Minst 90 % av användarna ska vara nöjda 
med avfallshanteringen

Andel nöjda användare.  
Mäts genom enkät. 

Minst 90 % av användarna ska tycka att 
det är enkelt att förebygga, återanvända 
och hantera avfall på rätt sätt

Andel användare som upplever att 
det är enkelt.
Mäts genom enkät.

Minst 90 % av användarna ska uppleva ett 
bra bemötande i kontakt med kommunens 
avfallsverksamhet

Andel nöjda användare som upple-
ver sig bra bemötta.
Mäts genom enkät.

Nedskräpning 
Stränder, naturområden och bebyggda områden ska vara attraktiva miljöer utan skräp

Kommunen ska säkerhetsställa att  
kustlinjen städas regelbundet

Andel av kustlinjen och öarna som 
städats varje år. 
Mätmetod kommer att utvecklas.

Skräp på marken ska minska med 50 % Mätmetod enligt Håll Sverige Rent.

Minst 70 % av innehållet i restavfallet ska 
vara rätt sorterat. Dessutom får inget av 
innehållet vara farligt avfall

Andel restavfall i restavfall
Andel farligt avfall i restavfall. 
Plockanalyser.

Delmål: Textil i restavfallet ska minska 
med 60 % 

Kg textil i restavfall 
Mäts genom plockanalys

Delmål: Alla kommunala arbetsplatser ska  
sortera sitt avfall

Genomfört/ej genomfört.

Så följs målen upp



Göteborgsregionen minskar avfallet

40

Ordlista och definitioner
Avfall
Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med, avser eller är skyldig att göra 
sig av med.

Avfallshierarkin/Avfallstrappan
Prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör 
användas för att minimera miljöpåverkan. Avfallshierarkin regleras i ramdirektivet om 
avfall och är implementerad i svensk lagstiftning genom olika bestämmelser i miljölag-
stiftningen. Styrmedel som förbuden mot att deponera brännbart och organiskt avfall 
verkar också för att uppfylla avfallshierarkin. Översta steget är att förebygga – minska 
avfallets mängd och farlighet, därefter följer förberedelse för återanvändning,  
återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning – exempelvis energiåtervinning 
och sist bortskaffande – exempelvis genom deponering.

Avfallstaxa
Avgift som kommunen tar ut för att finanisera hantering av det avfall som kommunen 
ansvarar för. Avfallstaxa får endast finansiera hantering av det kommunala avfallet som 
kommunen ansvarar för enligt miljöbalken.

Engångsartiklar
Engångsartiklar är produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle och därefter 
kasseras.

Farligt avfall
Ett ämne eller ett föremål som är avfall och som är markerat med en * i bilaga 4 till  
avfallsförordningen, som innehåller en förteckning över egenskaper som gör att avfall ska 
anses vara farligt avfall, eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 
12 § avfallsförordningen. Det gäller exempelvis ämnen som kan vara hälsoskadliga,  
smittförande, miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva.

Fastighetsnära insamling (FNI)
Insamling vid fastighetsgränsen eller vid överenskommen eller anvisad plats inom rimligt 
avstånd från fastigheten.

40
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Förberedelse för återanvändning
Förberedelse för återanvändning är ett återvinningsförfarande. Enligt definitionen inne-
bär det att kontrollera, rengöra eller reparera något som är avfall så att det kan återanvän-
das utan ytterligare behandling. Detta kan ske genom mottagningshall eller containrar för 
återanvändning på ÅVC och andra återanvändningstjänster.

Förebyggande av avfall
Åtgärder som vidtas för att förebygga att det över huvud taget uppkommer avfall  
exempelvis genom minskad konsumtion eller delat ägande. Förebyggande är det över- 
sta steget i EU:s avfallshierarki. Definieras som åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett 
material eller en produkt blivit avfall och innebär en minskning av: mängden avfall, den 
negativa påverkan av miljön och människors hälsa genom det genererade avfallet, eller 
halten av skadliga ämnen i material och produkter.

Grovavfall
Kommunalt avfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i 
säck eller kärl.

Kommunalt avfall
Kommunalt avfall avser avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som
till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.

Kommunens verksamhetsavfall
Sådant avfall som uppstår vid kommunens verksamheter (till exempel förskolor, skolor, 
äldreomsorg, kommunkontor, reningsverk) som inte är kommunalt avfall.

Matavfall
Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och 
livsmedelsindustrin). Omfattar såväl ätbar mat (se matsvinn) som icke ätbart, exempelvis 
ben, kärnor och skal.

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

41
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Producentansvar
Skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, åter-
används eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en miljö- och hälsomässigt godtagbar 
avfallshantering. Producentansvar finns till exempel för förpackningar, returpapper, bilar, 
däck, elavfall och läkemedel.

Skräp

Marint skräp
Marint skräp är skräp som finns i havet och som sköljs upp på kusten. Marint skräp  
är svårt att förebygga eftersom att det ofta kommer med strömmar från andra delar  
av världen.

Skräp på marken
Skräp på marken orsakas av människor som slänger skräp på marken och i naturen. Verk-
samheter, vind och djur kan också bidra till nedskräpning, då ofta kopplat till bristfällig 
avfallshantering. Skräp på marken innefattar både skräp i stadsmiljö och naturområden.

Rejekt
Avfallsfraktion som uppkommer vid sortering av avfall. Rejekt kan uppstå på grund av att 
den inkommande avfallsfraktionen innehåller felsorterat material, på grund av förluster i 
sorteringsprocesserna eller på grund av att avfall av olika anledningar inte sorteras ut till 
materialåtervinning och behandling.

Restavfall
Det avfall som normalt uppstår i hushållet och som inte kan sorteras och materialåtervinnas 
på annat sätt. Det vill säga efter att matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elav-
fall, grovavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar sorterats ut. Restavfallet 
kan samlas in genom säck, kärl, underjordsbehållare, sopsugsystem, eller containers.

Återanvändning/återbruk
En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är avfall används igen för 
att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för.

Återvinning
En avfallshantering som beskrivs i bilaga 2 till Avfallsförordningen eller som på annat sätt 
innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material eller förbereds för 
att komma till sådan nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för återan-
vändning.
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Framtagande av avfallsplan

Göteborgsregionen (GR) beslutade 2008 att upprätta en gemensam avfallsplan. Avfalls-
planen A2020 antogs 2010 av GR och har därefter antagits av regionens kommuner. På 
GR tillsattes i samband med antagandet av A2020 en gemensam resurs för att samordna 
arbetet. 

Samverkan med genomförandet av A2020 har gett synergieffekter då många utmaning-
ar inom avfallshantering i Göteborgsregionen har kunnat lösas gemensamt. Samverkan 
har även möjliggjort en ökad uppväxling av tillsatta medel genom externfinansierade 
utvecklingsprojekt. 

Under 2017 togs beslut om att den nya avfallsplanen, Göteborgsregionen minskar 
avfallet, skulle tas fram i samverkan. Projektdirektiv beslutades i chefsnätverket för avfall 
och VA i november 2017. Samtliga av Göteborgsregionens medlemskommuner deltog 
under 2017 i en utvärdering av A2020 och gav inspel till vad en ny avfallsplan borde inne-
hålla och hur den skulle kunna utformas. 

Beslutet om att fortsatt samverka och ta fram en gemensam avfallsplan förankrades 
i Göteborgsregionen genom verksamhetsmål 2018 och 11 januari 2018 informerades 
Göteborgsregionens styrgrupp för Miljö och samhällsbyggnad om tidplan och upplägg för 
framtagande. 

Arbetet med framtagande av ny avfallsplan startades med en workshop i januari 
2018. Inbjudna var chefsnätverket för avfall och VA samt avfallsnätverket. Till grund för 
workshopen låg Naturvårdsverkets reviderade föreskrifter för avfallsplaner och utvärde-
ringen av A2020. Workshopen resulterade i att ett antal prioriterade målområden valdes 
ut. 

Utifrån de prioriterade målområdena tillsattes sju arbetsgrupper. Deltagare i chefs- och 
avfallsnätverk bemannade de olika arbetsgrupperna med personal från sina egna förvalt-
ningar samt från andra förvaltningar i kommunerna. Förutom kompetens från kommu-
nernas avfallsavdelningar har arbetsgrupperna bestått av kompetens från följande avdel-
ningar hos kommunerna: gata, kommunikation, kommunledning, konsumentvägledning, 
kultur och fritid, miljö, måltid, park, plan och upphandling. Övriga kommunala aktörer 
som deltagit i arbetsgrupperna är Bostads AB Poseidon och Renova.

Samtliga kommuner har medverkat i utformningen av ny avfallsplan, Göteborgsregio-
nen minskar avfallet genom medverkan i arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna har haft to-
talt 69 deltagare och haft regelbundna möten, mellan 4 – 11 gånger per grupp. Grupperna 
har vid behov bjudit in externa föreläsare och deltagare samt gjort studiebesök på bland 
annat äldreboende och förskola. 

I varje arbetsgrupp utsågs en arbetsgruppsledare. Samtliga arbetsgruppsledare har 
träffats regelbundet i en ledningsgrupp. Under sista delen av framtagandet, arbetade 
ledningsgruppen med att väva samman arbetsgruppernas arbete till en sammanhängande 
avfallsplan. 

Framtagande av avfallsplan
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Avfallsnätverket har fungerat som förankringsgrupp och har följt arbetet samt gett 
värdefulla inspel. 

Arbetet har rapporterats i chefsnätverket vid ordinarie möten och vid möten för chefs-
nätverkets arbetsutskott, som även varit styrgrupp för projektet. I mars 2018 godkände 
chefsnätverket föreslagna arbetsgrupper och i maj 2018 föreslog styrgruppen en  
revidering av tidplanen för projektet.

Göteborgsregionen har tillsammans med avfallsnätverket arbetat aktivt med förankring 
av planen. Bland annat har arbetet presenterats för berörda nätverk på GR och Göte-
borgsregionen har deltagit vid presentationer för politiska nämnder och andra samman-
hang i kommuner som önskat detta.

Ett färdigt remissförlag av avfallsplanen godkändes 25 april 2019 av Göteborgsregio-
nens (GR) styrgrupp för Miljö- och Samhällsbyggnad. Därefter översändes planförslaget 
till kommunerna för utställning och samråd vilka skedde mellan maj och oktober. Ett 
gemensamt remisseminarium anordnades på GR 14 juni 2019. Till kommunen inkomna 
synpunkter sammanställdes och bearbetades av GR med stöttning ledningsgruppen.

Framtagande av avfallsplan
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Projektorganisation
Göteborgsregionen (GR) har varit projektägare. Styrgrupp, ledningsgrupp, projekt- 
ledning, förankringsgrupp, arbetsgrupper samt en politisk styrgrupp har varit kopplade 
till projektet.

Styrgrupp
Styrgruppen har bestått av arbetsutskott för chefsnätverket avfall & VA samt  
avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad på GR. Styrgruppen har haft övergripande 
ansvar för projektets framskridande.  

Avdelningschefen för Miljö och samhällsbyggnad ansvarade för projektet gentemot den 
politiska styrgruppen för Miljö och samhällsbyggnad och förbundsstyrelsen inom GR. 

Ledningsgrupp
En ledningsgrupp bestående av projektledare, biträdande projektledare samt arbets-
gruppsledare från projektets arbetsgrupper har haft ansvar för sammanställning av 
arbetsgruppernas underlag. 

Avfallsnätvek
Avfallsnätverket består av medlemskommunernas ansvariga för avfall och återvinning. 
Avfallsnätverkets representanter har utgjort förankringsgrupp i projektet. Arbetet har 
bestått av två delar, dels att kontinuerligt inkomma med synpunkter och återkoppling på 
arbetet med avfallsplanen och dels att förankra och informera om arbetet med ny avfalls-
plan i den egna kommunen. 

Arbetsgrupper
Sju prioriterade målområden för framtagandet av den nya avfallsplanen beslutades vid 
uppstarten av arbetet. För varje målområde har en arbetsgrupp tillsatts. Arbetsgrupperna 
har utgjorts av representanter från kommuner och organisationer. Arbetsgruppernas hu-
vuduppdrag har varit att sammanställa underlag till mål och arbeta fram mål och uppfölj-
ningsmått för respektive målområde. Varje arbetsgrupp har haft en arbetsgruppsledare 
som ingått ledningsgruppen. Arbetsgrupperna har haft tät dialog, dels mellan arbetsgrup-
perna och dels med ledningsgruppen.

Arbetsgrupper:
• Avfallshanteringen i samhällsplaneringen
• Nedskräpning
• Individ- och kundfokus
• Förebyggande
• Återanvändning
• Återvinning
• Logistik och transport

Framtagande av avfallsplan
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Referensgrupper
Under planframtagningen har bland annat några av Göteborgsregionens nätverk fungerat 
som referensgrupper. Särskilt viktiga under projektet har nätverken för samhällsbygg-
nadschefer och miljöchefer, samt miljöstrateggruppen varit.

Samråd och utställning
Remissförslag av Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för 13 kommuner 
skickades i april 2019 från Göteborgsregionen till medlemskommunerna. Kommunerna 
ansvarade för samråd och utställning av planen i enlighet med 15 kap. 42 § miljöbalken 
ställdes ut under perioden maj till oktober 2019. Ett gemensamt remisseminarium ar-
rangerades på GR 14 juni 2019. 

Samtliga inkomna synpunkter skickades till Göteborgsregionen som bearbetade och 
sammanställde synpunkterna. Synpunkter och svar finns redovisade i en remissamman-
ställning. 

Politisk hantering
Göteborgsregionens (GR) styrgrupp för Miljö- och Samhällsbyggnad har utgjort projek-
tets politiska styrgrupp. Projektets har avrapporterats till den politiska styrgruppen vid 
deras ordinarie möten. Styrgruppen för Miljö och samhällsbyggnad är beredande inför 
förbundsstyrelsen på GR och tog 2020-03-06 beslut om att föreslå förbundsstyrelsen 
besluta att anta ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner 
till 2030” samt rekommendera medlemskommunerna att anta planen som sin egen.

Göteborgsregionens förbundsstyrelsen beslutade 2020-04-03 om att anta planen och 
rekommenderar medlemskommunerna att anta planen som sin egen. 

Respektive kommun beslutar om samråd, utställning och antagande i den egna kommu-
nen. Under hösten 2020 beslutar respektive kommuner om antagande i den egna kom-
munen. 

Framtagande av avfallsplan
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Mål inom avfallsplanen, bakgrund och motivering 
av målnivåer

Göteborgsregionen minskar avfallet består av sex olika områden som 
innehåller mål och i vissa avsnitt delmål. Målen har arbetats fram av ar-
betsgrupper bestående av tjänstepersoner med olika kunskaper från olika 
kommunala förvaltningar. Nedan följer mycket kortfattade beskrivningar av 
varför målen i avfallsplanen valts ut och hur målnivåerna motiveras.

Avfall från hushåll ska minska med 30 % per invånare
• Avfallsmängderna måste minska, det är tydligt i både lagstiftning 

och målsättningar på såväl global som lokal nivå. Till exempel är ett 
delmål i de globala målen för hållbar utveckling, mål nr 12.5 ”Avfalls-
mängderna måste minska markant” och översta steget i avfallshierar-
kin är att förebygga avfall.   

• Göteborg Stad har arbetat fram material som visar på 30 åtgärder för 
hushåll att minska sin avfallsmängd med 30 % till 2030. Det är indelat 
i tre olika nivåer, basic, mellan och avancerad beroende på svårhets-
grad. Åtgärderna har studerats utifrån ett klimat- och kostnadsper-
spektiv och visar att det går att minska avfallet med 30 %. Dessa 
åtgärder skulle kunna kommuniceras på lämpligt vis till hushåll inom 
regionen.

• I tidigare projekt som Göteborgsregionen drivit har hushåll utmanats 
att under ett år minska sitt avfall. Deltagande hushåll minskade sitt 
avfall med 50 % på ett år vilket då visar på att det finns goda möjlig- 
heter för hushåll att minska sitt avfall. 

• En nivå på 30 % kan av många anses ambitiöst men utifrån erfaren-
heter inom Göteborgsregionen bedöms det nåbart. 

• Frågan om avfallsförebyggande är även starkt kopplad till hållbar 
konsumtion som är en fråga som fått mer och mer utrymme de senaste 
åren och förväntas fortsätta vara aktuell under hela planperioden. 

• Arbetsgruppen tror att en beteendeförändring som kommer medfö-
ra minskade avfallsmängder till följd av en mer hållbar konsumtion  
kommer att ske innan 2030. 

Förebyggande
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Matsvinnet från hushåll ska minska med 50 % per invånare
• Matsvinn är ett prioriterat område i Naturvårdsverkets förebyggande-

program samt ett mål inom de globala målen för hållbar utveckling. 
Målet är ett delmål under mål 12 och lyder: Halvera matsvinnet i 
världen.

• Att minska matsvinnet har stora miljöfördelar och kommuniceras  
redan idag på många olika sätt. Matsvinn är dessutom mycket  
aktuellt i samhällsdebatten och nationella strategier och mål för  
matsvinn håller på att tas fram. 

• Målnivån på en minskning med 50 % är vald för att gå hand i hand 
med det globala målet för hållbar utveckling. 

Plastavfallet från hushåll ska minska med 50 % per invånare
• Plast orsakar stora problem i natur och hav och har också uppmärk- 

sammats rejält i media. 
• Hushåll och företag är alltmer medvetna om de problem som uppstår vid 

användning av plast och efterfrågar alternativa produkter eller tjänster. 
• Arbetsgruppen anser att tiden är mogen att fokusera ytterligare på detta 

avfallsslag och kommunen kan påverka genom att informera hushåll om 
plast samt lyfta upp goda exempel på minskad konsumtion av plast- 
förpackningar, exempelvis förpackningsfria butiker, flergångssystem etc. 
Detta tillsammans med ett skifte i samhället och en generellt mer negativ 
inställning till plast leder sannolikt till en minskad förbrukning av plast. 

Elavfallet från hushåll ska minska med 50 % per invånare
• Elavfall är ett fokusområde i Naturvårdsverkets förebyggandeprogram, 

utpekat för sin stora klimatpåverkan vid produktion och svåra arbets-
förhållande vid återvinningen.

• Arbetsgruppen anser att det är viktigt att lyfta upp denna kategori.
• En trend är att elavfallsmängden (vikt) går ner men att det beror på att 

prylarna väger mindre men till antalet är de inte färre.  
• Kommunen kan, likt för matsvinn och plast, framförallt påverka  

genom kommunikation men även att lyfta upp och främja tjänster som 
arbetas fram av framförallt näringslivet som exempelvis innebär mer 
delande.  

• Målet bedöms som ambitiöst men bör kunna nås både genom längre 
livslängd på elprodukter och delningsekonomi men även genom att 
vikten på elavfallet som uppstår blir allt lägre. 

Framtagande av avfallsplan
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Avfall från kommunens verksamheter ska minska med 40 % per 
heltidsanställd
• I föreskrifterna från Naturvårdsverket lyfts kommunens egna  

verksamheter särskilt upp. 
• Kommunen ska agera föregångare och inom förebyggande finns det 

stora chanser att lyckas då kommunen har full bestämmanderätt över 
de inköp som görs och hur befintliga resurser tas om hand. 

• Göteborg Stad har arbetat fram riktlinjer och guider för hur olika slags 
verksamheter kan minska sin avfallsmängd. Det handlar bland annat 
om att planera bättre så att exempelvis matsvinnet minskar, om att 
byta ut engångs- till flergångsartiklar samt nya inköps- och upphand-
lingsrutiner. 

• Målnivån motiveras genom att resultaten från försöken inom  
Göteborgs Stad pekar på att en minskning på 40 % är nåbar. 

Matsvinnet från kommunens verksamheter ska minska till  
maximalt 30 gram per serverat huvudmål
• Kommunen förser barn, unga och äldre med mat och inom  

kommunens kök finns idag ofta ett stort matsvinn. 
• Matsvinn är ett slöseri av fullt ätbart mat. Förebyggs svinnet minskar 

klimatpåverkan och när matsvinn förebyggs är det vanligtvis positivt 
även ut ett  ekonomiskt perspektiv då pengar kan sparas och istället 
användas till att höja kvaliteten i kommunens verksamheter.

• Lyckade satsningar inom både Göteborg Stad, Härryda kommun och 
övriga delar av Sverige visar på att genom ett systematiskt förändrings-
arbete är det rimligt att uppnå en matsvinnsmängd om max 30 gram/
portion. 

• Eftersom satsningarnas resultat är tydliga och kommunen har full be-
stämmanderätt över den mat som köps in och tillagas anses 30 gram/
portion var fullt nåbart och mycket önskvärt. 

Framtagande av avfallsplan



Göteborgsregionen minskar avfallet

53

Livslängden på bärbar elektronik inom kommunens  
verksamheter ska öka
• Elektronik är ett utpekat område inom Naturvårdsverkets förebygg- 

andeprogram på grund av dess stora miljöpåverkan. Till exempel ger 
tillverkning av en mobiltelefon ger upphov till 86 kilo avfall, till exem-
pel i form av gruvavfall och slaggprodukter. Det visar en beräkning av 
Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet.

• Inom kommunens verksamheter förbrukas stora mängder elektronik. 
• Ökad livslängd innebär mindre klimatpåverkan men är också ett sätt 

att föregå med gott exempel. 
• I målet är livslängdens ökning är inte siffersatt.  Det beror på att  

utvecklingen inom området går mycket snabbt varför ett siffersatt  
mål snabbt kan bli inaktuellt.

Engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska med 50 %
• Inom kommunens verksamheter används mycket engångsartiklar av  

olika slag. Vissa är nödvändiga inom t.ex. vård och omsorg men många  
används helt i onödan då andra alternativ finns. 

• Inom Göteborgs stad har tio olika typer av engångsprodukter som skulle 
kunna ersättas med flergångsartiklar eller inte behövas alls identifierats. 

• Om alla dessa engångsprodukter minskade med 70 % skulle det inne- 
bära en minskning med 50 % totalt för alla engångsprodukter. 

• Eftersom kommunen har full bestämmanderätt över sina inköp bedöms 
det rimligt att dessa utpekade artiklar skulle kunna minska med 70 % och 
då innebära en totalt minskning på totalt 50 %.
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Återanvändning

Minst 20 % av det grovavfall som kommunen samlar in ska  
förberedas för återanvändning
• Grovavfall är den fraktion som ökar mest inom regionen. 
• Enligt IVLs studie om potential för ökad återanvändning skulle 23 %  

av avfallet i tio fraktioner på ÅVC kunna förberedas för återanvändning, 
18% av detta skulle kunna återanvändas kommersiellt, övriga 5 %  
bedömdes funktionellt men med obetydligt ekonomiskt värde.

• Enligt Göteborg Stads egna studie på kretsloppsparken är potentialen 
lägre när man ser till samtliga fraktioner. Det sammanvägda resultatet  
av Göteborg Stad och IVL har satt målnivån. 

• Målet avser allt som inkommer till ÅVC, även sådant som lämnas direkt 
till återanvändning och det anses därför vara både önskvärt och rimligt 
att uppnå 20 % fram till 2030.

Alla invånare ska ha fastighetsnära möjligheter att lämna  
produkter till återanvändning
• Att kunna göra sig av med saker på ett enkelt sätt nära hemmet är  

något många önskar.
• Regeringen vill att bostadsnära insamling av avfall ska vara regel och då 

behöver återanvändningen hänga med. För att återanvändning ska öka 
krävs att det är lika lätt att göra sig av med återanvändbart som avfall. 

• Kommunen kan bidra till att öka takten upp i avfallstrappan genom att se 
till att samtliga invånare har fastighetsnära möjligheter att lämna  
produkter till återanvändning. 

Det ska finnas förutsättningar för kommunens verksamheter  
att återanvända produkter
• Idag är det svårt att säga hur mycket som återanvänds i kommunens 

verksamheter. På grund att att det saknas tillräcklig kunskap inom områ-
det har målet ej varit möjligt att siffersätta. 

• Kommunerna saknar rutiner och kunskapen att återanvända, lag- 
stiftningen är snårig men forskning och projekt bedrivs inom områdena. 

• Inom planperioden ska samtliga kommuner se till att det finns förut-
sättningar för att återanvända produkter. Under planperioden kommer 
utredningar och handlingsplaner tas fram för att försäkra detta. 
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Minst 90 % av allt inlämnat avfall på återvinningscentraler ska 
vara rätt sorterat och inget farligt avfall i fel fraktion
• Målet och målnivån baseras på plockanalyser som Renova har utfört för 

ett flertal kommuner som visar innehållet i 4-5 fraktioner av grovavfall. 
Resultatet visar att endast 22 procent av det som idag hamnar i fraktio-
nen fint brännbart är det som faktiskt ska hamna där. Hela 55 % beräk-
nades kunna gå som återvinnings- eller återbruksmaterial. Motsvarande 
siffra för grovt brännbart är att 60 %. 

• Andra kommuner i landet har genomfört projekt som syftar till att få 
renare fraktion med fantastiska resultat vilket visar att det är fullt möjligt 
med ökad renhet.

• Att fraktionerna blir renare innebär att det blir lättare att finna bästa 
möjliga miljömässiga avsättning av materialet. 

Insamling och återvinning

Minst 70 % av innehållet i restavfallet ska vara rätt sorterat.  
Dessutom får inget av innehållet vara farligt avfall
• I genomsnitt idag är restavfallet inom Sverige 39 % rätt sorterat. Plock- 

analyser visar att det är mycket matavfall och förpackningsmaterial kvar 
i restavfallet. Om dessa fraktioner sorteras ut bedömer arbetsgruppen att 
70 % renhet är fullt möjligt och önskvärt att nå. 

• Med en ännu bättre möjlighet att sortera förpackningar och matavfall så 
erhålls ett ännu renare restavfall. Detta innebär både ett bättre sorterat 
mat- och förpackningsavfall men även en mindre mängd fel slags avfall 
till förbränning. 

• Detta mål innebär att kommunerna behöver arbeta ännu mer med  
kommunikation och få användarna att göra rätt samt utveckla och  
främja system som underlättar sortering. 

Textil i restavfallet ska minska med 60 %
• Textil är ett komplext material som förbrukar mycket naturresurser vid 

tillverkning. Att förebygga att textilavfall uppkommer ska i enlighet med 
EU:s avfallshierarki prioriteras i första hand. Därefter kommer insatser 
för att det textilavfall som ändå uppstår i så stor utsträckning som möjligt 
ska återanvändas och i nästa steg materialåtervinnas.

• Målformuleringen och målnivån utgår från ett förslag på nationellt mål 
som uppkom som ett resultat av Regeringsuppdraget Hantering av textil 
som redovisades av Naturvårdsverket 2016. 
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Minst 70 % av uppkommit matavfall ska gå till näringsåtervinning 
och biogasproduktion eller annat miljömässigt motsvarande  
ändamål
• Idag sorteras drygt 50 % av matavfallet ut till biogasproduktion inom  

Göteborgsregionen. 
• Men vid dagens behandlingsanläggning sorteras en ganska stor mängd 

matavfall bort i form av rejekt (vilket får subtraheras från de 50 %). 
• I de bästa kommunerna i Sverige är andelen matavfall till näringsåter- 

vinning upp emot 70 % vilket bedöms som en fullt rimlig nivå att nå inom 
regionen. Detta i samarbete med aktuella behandlingsanläggningar. 

Alla kommunala arbetsplatser ska sortera sitt avfall
• Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter ska kommunen föregå med  

gott exempel. Här är ett utmärkt sätt att visa på detta. 
• Alla kommunala arbetsplatser ska sortera sitt avfall.  

Detta är också lagstadgat.

Avfallstransporter ska vara 10 % mer energieffektiva
• Kommunerna är duktiga på att arbeta med avfallstransporter men skulle 

kunna arbeta ännu mer med optimering av transporter, framtagning av 
nya tjänster m.m.  

• För att få igång arbetet med förbättringar enligt punkten ovan har 10 % 
av arbetsgruppen bedömts som en önskvärd och rimlig målnivå. 

• Förbättringsarbete från andra regioner och kommuner visar på att det är 
fullt rimligt att nå en nivå på 10 % genom bland annat bättre planering, 
nyare smarta hämtsystem och energisnålare fordon.

Fordon, maskiner och anläggningar inom kommunal avfallsverk-
samhet ska drivas fossilfritt
• Minskade fossila utsläpp är ett mycket viktigt område och är helt i  

linje med både globala såväl som regionala mål, exempelvis inom  
Klimat 2030. 

• Kommunen har stor påverkan på val av drivmedel, såväl som inköpare 
som upphandlare, och därför har fordon, maskiner och anläggningar 
inom kommunal sektor valts ut.
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Fysisk planering

Lokalisering av större avfallsanläggningar för både dagens och 
framtidens behov säkras genom fysisk planering
• Det är ett problem att finna lokalisering för större avfallsanläggningar 

i kommunerna.
• Genom att säkra dess plats i bland annat översiktsplaner i kommunerna 

skulle detta problem minska markant.

Plats för avfallets infrastruktur, från bostad till mottagningsan-
läggning, säkras i detaljplaner och bygglov
• Det är ett problem att det inte tas hänsyn till avfallets infrastruktur när 

ny- och ombyggnation av områden och bostäder planeras och byggs. 
• Att få med avfallet redan i ett tidigt stadium skulle underlätta detta och 

säkra en god avfallshantering och service till användarna. 

Minst 90 % av användarna ska vara nöjda med avfallshanteringen

Minst 90 % av användarna ska tycka att det är enkelt att förebyg-
ga, återanvända och hantera avfall på rätt sätt

Minst 90 % av användarna ska uppleva ett bra bemötande i kontakt 
med kommunens avfallsverksamhet

Alla tre målnivåerna medan kan motiveras tillsammans.
• Kommunen ska förse sina invånare med god service. Om avfallshante- 

ringen håller god service förväntas invånarna vara nöjda. 
• Att invånare tycker att det är enkelt att göra rätt är ett kvitto på att  

kommunen tillhandahåller tillfredställande och tillgängliga system och 
god information. 

• I begreppet god service är bemötande en viktig del. Flera kommuner  
upplever att de behöver arbeta mer med bemötande och att det är  
en viktig fråga. 

• Alla användare kommer inte alltid att vara nöjda men det är av stor vikt 
att de flesta är nöjda. Idag finns en hög nöjdheten som kommunerna  
önskar bibehålla och höja. 

• Idag en hög nöjdhet. 
• Arbetsgruppen bedömer att 90 % är en ambitiös men uppnåbar nivå  

gällande samtliga tre mål. 

Användarfokus
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Nedskräpning

Kommunen ska säkerställa att kustlinjen städas regelbundet
• Kommunen har skyldighet att städa platser där allmänheten får färdas fritt. 
• Finns mycket oklarheter om vem både inom och utanför den kommunala 

organisation som bär ansvar för städning. 
• Platser som är nedskräpade, upplevs som oattraktiva och mindre trygga. 
• Kommunerna i arbetsgruppen ansåg att det är av största vikt att avfalls- 

planen tydliggör att kommuner ska säkerställa att kustlinjen städas. 

Vad regelbundet innebär kommer att utredas och tydliggöras i handlingsplaner 
och kan få olika innebörd beroende på platsers användning och tillgänglighet.

Skräp på marken ska minska med 50 %
• Skräp på marken behöver minska både genom att det förebyggs och städas. 
• Målet är formulerat på ett sådant sätt att det öppnar upp både för före- 

byggande av nedskräpning och städning av faktiskt nedskräpning. 
• Göteborgsregionens kommuner arbetar i olika hög grad med  

nedskräpning. Vissa i hög grad och andra inte alls. 
• Diskussioner i arbetsgruppen kring av att formulera målet som en  

minskning i procent eller målvärde kopplat till Håll Sverige Rents (HSR) 
mått skräpföremål per 10 m². 

• Efter diskussioner och rekommendation från HSR landade arbetsgruppen 
på en procentuell minskning. 

• En minskning med 50 % valdes utifrån att det är en rekommenderad nivå 
från HSR samt att det upplevs rättvist. Enligt HSR kan en kommun som 
inte tidigare arbetat med nedskräpning relativt enkelt uppnå en minskning 
med 50% medan det är mer svåruppnåeligt för de kommuner som redan 
arbetar med frågan. 

• Utifrån att avfallsplanen ska gälla i 10 år ansågs 50 % ändå vara en rimligt 
att uppnå även för de som är duktiga idag.

• Det diskuterades även ifall ett mål om dumpning skulle tas fram men i brist 
på lämpliga och fungerande uppföljningsmetoder valdes det bort.  
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Målområden som valts bort

I arbetet med framtagandet av Göteborgsregionen minskar avfallet har 
några områden aktivt valts bort. Ett önskemål i utvärderingen av A2020 var 
att minska mängden mål i framtagandet av ny avfallsplan. Arbetsgrupperna, 
avfallsnätverket och referensgrupperna har enats om att följande områden 
inte ska ingå i Göteborgsregionen minskar avfallet.

Arbetsmiljö
• Regleras i lagstiftning 
• Kommunerna arbetar aktivt med frågan och har inte behov av mål i 

avfallsplanen för att det arbetet ska vara prioriterat. 
• Erfarenheter från avfallsplanen A2020 visade att det är mycket svårt 

att följa upp mål om arbetsmiljö och att dessa inte bidrog i arbetet med 
arbetsmiljöfrågorna.

Deponier
• Avfallsplanen har fokus på förebyggande och återanvändning och am-

bitionen är att följa gällande lagsstiftning för deponier och därför har 
detta inte prioriterats i denna avfallsplan.

Farligt avfall
• Avfallsplanen har fokus på förebyggande och återanvändning och 

ambitionen är att följa gällande lagsstiftning för farligt avfall och därför 
har detta inte prioriterats i denna avfallsplan.

Slam
• I planen har förebyggande och återanvändning prioriterats varför vissa 

fraktioner, såsom slam, har fått prioriterats bort. Arbete med denna 
fraktion pågår ändå inom regionen i en arbetsgrupp.

Framtagande av avfallsplan
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Mål och lagstiftning som berör avfallsplanen
Avfallsplanen påverkas av såväl globala som nationella och regionala mål och strukturer. 
I framtagandet av planen har dessa beaktats för att ta fram en plan som samverkar med 
övriga strukturer och bidrar till måluppfyllelse inte bara för denna avfallsplan utan även 
för nationella miljömål och globala mål. Kommunernas lokala miljömål och andra lokala 
styrande dokument har hanterats under framtagning. Dessa styrande dokuments kopp-
lingar till Göteborgsregionen minskar avfallet redovisas dock inte i denna bilaga.

Avfallsplanens koppling till globala mål och nationella miljömål redovisas nedan.

Lagstiftning
Avfallsområdet styrs från både EU-direktiv och nationella lagar och förordningar.  
Avfallsdirektivet beslutades inom EU 2008 och implementerades i svensk lagstiftning 
2011. Avfallsdirektivet lyfter avfallshierarkin som prioriteringsordning. Direktivet  
betonar avfallsförebyggande genom att ställa krav på medlemsstaterna att ta fram avfalls-
förebyggande program. Direktivet innehåller även krav på medlemsstaterna att främja 
återanvändning och materialåtervinning samt mål för materialåtervinning av kommunalt 
avfall och bygg- och rivningsavfall.

EU:s paket för cirkulär ekonomi antogs 2015 och innehåller initiativ för att påverka 
produkters hela livscykel. Avfallspaketet är ett av dessa initiativ. Paketet ska bidra till en 
mer cirkulär ekonomi och beslutades 2018. Det innebär ändringar i avfallsdi rektivet och 
andra direktiv för avfall och återvinning. Ändringarna i direktiven ska bidra till minskade 
avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter och komponenter, ökad återvinning 
samt en förbättrad avfallshantering. Dessutom fastställs bindande avfallsmål som ska 
uppnås till 2025, 2030 och 2035. Bland annat ställs krav på källsortering av farligt avfall 
från hushåll, textilavfall och biologiskt avfall.

Sverige införde 2011 ett nytt kapitel 15 i miljöbalken och en ny avfallsförordning. 
Avfallshierarkin fick därmed en tydligare roll i svensk avfallshantering. En förändring i 
avfallsförordningen infördes 2019 där det framgår att återvinningsmaterial ska samlas in 
fastighetsnära. 

Miljöbalken
I miljöbalken 15 kap. 41§ anges det att i varje kommun ska finnas en renhållningsordning 
som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av en avfallsplan 
och föreskrifter för avfallshantering. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall 
inom kommunen och om kommunens mål och åtgärder för att minska avfallets mängd 
och farlighet. Krav anges i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2). I miljöbalkens 
andra kapitel anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska minska: 
mängden avfall, mängden skadliga ämnen i material och produkter, de negativa effek-
terna av avfall samt återvinna avfall. I Miljöbalkens 15e kapitel regleras att kommunerna 
ansvarar för hantering av kommunalt avfall samt avloppsfraktioner och bygg- och riv-
ningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet. Producenter ansvarar för vissa utpekade 
avfallslag med producentansvar. För allt annat avfall (som är det mesta avfallet i Sverige) 
ansvarar innehavaren. Det mesta av detta avfall uppstår vid utvinning samt vid produk-
tion av varor och tjänster. 
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Producentansvaret är lagstiftat för följande åtta produktgrupper: batterier, bilar, däck, 
elutrustning (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur), förpackningar, returpap-
per, läkemedel, radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor. Producenterna har för 
flera av avfallsslagen samarbete med kommunerna för hantering av avfallet. 

Målen för producenterna hanterar följande avfallsslag: returpapper, förpackningar, 
elavfall, bygg och rivningsavfall, skrotbilar.

Producentansvaret för förpackningar har en viktig koppling till avfallshanteringen som 
kommunerna ansvarar för. I förordning (2018:1462) om producentansvar för förpack-
ningar är det reglerat att insamling av förpackningar ska ske fastighetsnära från och med 
2025. Systemet för att samla in förpackningar har i dagsläget en nära koppling till kom-
munernas avfallsverksamhet och kommer att påverka kommunernas insamling av avfall 
vid införande av fastighetsnära hämtning av förpackningar.

Globala målen - Agenda 2030

• Avfallsplanen påverkar mål 
6 genom målområden för 
avfallsförebyggande, återan-
vändning samt avfalls- 
behandling på bästa möjliga 
vis. Målområdena hanterar 
frågor kring ökad återanvänd-
ning och ökad återvinning. 

• Avfallsplanen påverkar mål 7 
genom målområde för avfalls-
behandling på bästa möjliga 
vis. Genom energiproduk-
tion från rest och matavfall 
och genom energieffektivare 
transportarbete.

• Avfallsplanen påverkar mål 
8 genom målområden för av-
fallsförebyggande samt ökad 
återanvändning.

• Avfallsplanen påverkar mål 
9 genom målområde avfalls-
hanteringen i samhälls- 
planeringen. 

• Avfallsplanen påverkar mål 
11 genom målområde avfalls-
hanteringen i samhälls- 
planeringen. 

• Avfallsplanen påverkar mål 12 
genom målområde avfallsfö-
rebyggande, återanvändning 
samt avfallsbehandling på 
bästa möjliga vis.

• Avfallsplanen påverkar mål 13 
genom målområde avfallsfö-
rebyggande, återanvändning 
samt avfallsbehandling på 
bästa möjliga vis. 

• Avfallsplanen påverkar mål 14 
genom målområde Stränder, 
naturområden och bebyggda 
områden ska vara attraktiva 
miljöer utan skräp.

Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer 2015 och samlar de globala målen för hållbar 
utveckling. Flera av målen har stark koppling till avfallsplanen vilka redovisas nedan.
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Sveriges miljömål
Sverige har antagit ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål.
 Generationsmålet är ett inriktningsmål som vägleder miljöarbetet i Sverige. 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser”.

Miljökvalitetsmålen inklusive preciseringar beskriver det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen är mål på vägen mot att nå generationsmålet 
och miljökvalitetsmålet. Under planens framtagande har hänsyn tagits till etappmålen 
trots att de enbart gäller till och med 2020. Avfallsplanen har kopplingar till såväl gene-
rationsmålet, flera miljökvalitetsmål och etappmål. Kopplingen är tydligast till följande 
tre miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö samt God bebyggd miljö. 
Det finns också två etappmål för avfallsområdet Etappmål om ökad resurshushållning i 
livsmedelskedjan och Etappmål om byggnads- och rivningsavfall.

Målet ”God bebyggd miljö” har den tydligaste kopplingen till avfall, under preciseringarna 
av miljömålet återfinns ”Hållbar avfallshantering”

”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att 
avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad 
som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.”

Kopplingen till avfallsplanen är också tydlig för miljömålet begränsad klimatpåverkan 
som anger 

”Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att 
därefter uppnå negativa utsläpp.”

Miljömålet en giftfri miljö påverkas framför allt genom förebyggande av avfall.

Etappmål om ökad resurshushållning i byggsektorn hanteras genom planens mål kring 
avfallsförebyggande, ökad återanvändning och avfallsbehandling på bästa möjliga vis.
Etappmålet anger att insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materi-
alåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall 
är minst 70 viktprocent senast år 2020.

Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan hanteras i mål om insamling 
och behandling av matavfall under målområde avfallsbehandling på bästa möjliga vis. 
Etappmålet anger att insatser ska vidtas så att senast år 2020 sorteras minst 50 procent 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt 
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så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även 
energi tas tillvara.

Regionala miljömål

I Västra Götaland finns åtgärdsprogram till miljömålen och de globala målen. Åtgärds-
programmet gäller från 2017-2020 och är en vägledning för att driva utvecklingen mot ett 
mer hållbart samhälle. 

Åtgärdsprogrammet fokuserar på fyra utmaningar för Västra Götaland:
• Minskad klimatpåverkan och ren luft
• Hållbar användning av vattenmiljöer
• Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
• God boendemiljö och hållbar konsumtion

Avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet har kopplingar till fokusområdena 
Minskad klimatpåverkan och ren luft samt God boendemiljö och hållbar konsumtion.

Viss koppling finns även till hållbar användning av vattenmiljöer (Förorenade områ-
den/nedlagda deponier). Åtgärder för att nå miljömålet God bebyggd miljö inom avfalls-
hantering finns i planen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

Klimat 2030 Västra Götaland ställer om
Planen har sin grund i att det i Västra Götaland 2009 antogs ett regionalt klimatmål att 
Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region senast 2030. Det har sedan pre-
ciserats med regionala tilläggsmål: - Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska 
minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå. - Utsläppen av växthusgaser från 
västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent 
jämfört med 2010. 

Klimatmålet har fyra fokusområden  
för att nå målet:
• Hållbara transporter
• Klimatsmart och hälsosam mat
• Förnybara och resurseffektiva produkter  

och tjänster
• Sunda och klimatsmarta bostäder  

och lokaler

Hållbara transporter hanteras i avfallsplanen genom mål för fossilfria transporter och 
energieffektiv avfallsinsamling.

Klimatsmart och hälsosam mat hanteras i avfallsplanen genom mål och åtgärder för 
minskat matsvinn.

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster hanteras i avfallsplanen genom 
mål och åtgärder för insamling av matavfall och biogasproduktion, ökad återanvändning, 
ökad återvinning.
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Miljöbedömning
Avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet omfattas av reglerna för miljöbedöm-
ning. Planen bedöms inte ge upphov till en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5 § 
miljöbalken samt 2-4 §§ miljöbedömningsförordningen och behov av en strategisk miljö-
bedömning av planen föreligger inte. Planen bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan 
då planen inte anger nya förutsättningar för kommande tillståndspliktiga anläggningar. 
Naturområden eller andra områden bedöms inte påverkas så att negativa effekter uppstår 
till följd av planens genomförande.

Planens totala effekt kommer ge en positiv påverkan på miljön. Det på grund av att 
miljövinsterna med avfallshanteringen ofta är större än avfallssystemets egen miljöbelast-
ning, ger avfallshanteringen som helhet en miljövinst.  Även de regionala överenskom-
melserna och angreppssättet har en positiv påverkan.

Planens mål syftar i huvudsak till att minska miljöpåverkan från avfallssystemet. De po-
sitiva miljökonsekvenserna bedöms överstiga de negativa. Avfallsplanens inriktning ligger 
i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till nationella miljömål.

Bedömningen att avfallsplanen inte medför en betydande miljöpåverkan har kommun-
icerats till länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland. Länsstyrelsen i Västra Götaland 
meddelade 2019-02-11: Länsstyrelsen har inga synpunkter på behovsbedömningen. 
Eventuellt skulle behovsbedömningen behöva kompletteras med är en kapacitetsbedöm-
ning, det vill säga kommer avfallsmängderna växa (10-15 år) och finns kapacitet att ta 
hand om avfallet inom eller utanför kommunen? 

Kapacitetsbedömning finns med i avfallsplanen under området om avfallshanteringens 
framtida utveckling.

Länsstyrelsen i Halland meddelade 2019-02-20: GR:s bedömning är att planen inte 
har en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Hallands län delar GR:s uppfattning.

En kortfattad bedömning av planens miljöpåverkan för planens målområden redovisas. 

Förebyggande: Avfallsmängderna ska minska
Målområdet syftar till att minska avfallsmängderna. Det ger en minskad miljöpåverkan 
från minskat nyttjande av energi- och materialresurser vid produktion. Samt att avfalls-
systemet behöver hantera mindre avfallsmängder, vilket ger mindre transportarbete, 
minskade utsläpp till luft, minskad klimatpåverkan och minskad spridning av miljö- 
skadliga ämnen.

Återanvändning: Allt som kan återanvändas ska  
återanvändas
Målområdet syftar till att öka resursutnyttjandet på uppkommit avfall genom att åter-
använda mer av uppkommit avfall. Miljöpåverkan väntas i bli positiv genom ett ökat 
resursutnyttjande. Ökad återanvändning innebär en längre livslängd på produkter och en 
minskad resursförbrukning. Ökat nyttjande av befintliga produkter kommer att ge mindre 
avfallsmängder, vilket har positiv miljöpåverkan i hela behandlingsprocessen.

1 (Hållbar avfallshantering – Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram, rapport 6523, 
Tomas Ekvall & Sara Malmheden (red.), oktober 2012.)
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En ökad reglering av återanvändning kan också ge positiva effekter för en giftfri miljö 
genom att produkter och material med utfasningsämnen som inte bör återanvändas om-
händertas. Nya anläggningar för återanvändning hanteras inte inom planen, tillstånd för 
dessa verksamheter söks enligt ordinarie process.

Återvinning: Avfallsbehandling på bästa möjliga vis
Målen för området styr mot ökad återvinning med minskade avfallsmängder till förbrän-
ning och renare avfallsfraktioner vilket ger en positiv miljöpåverkan genom ökat materi-
al- och resursutnyttjande samt minskad miljöpåverkan från avfallsförbränning. En säker 
hantering av farligt avfall stärks genom planens mål. Säker hantering av farligt avfall är 
av stor vikt för att undvika spridning av skadliga ämnen och undvika risk för negativ på 
verkan på människor. Avfallsbehandlingen inom regionen har påverkan på miljön genom 
utsläpp till luft vid förbränning. Planens påverkan på utsläppen är endast indirekt via 
behandlingsanläggningar som nyttjas och kommer genom planens åtgärder att minska 
både i omfattning och farlighet. Den direkta miljöpåverkan från anläggningarna hanteras 
genom de tillstånd som gäller för respektive anläggning.

Avfallstransporternas miljöpåverkan ska minska
Målen är framtagna för att minska miljöpåverkan från det transportarbete som är kopp-
lade till avfallshanteringen. Miljöpåverkan från transportarbetet är utsläpp till luft av 
kväveoxider, koldioxid och partiklar samt buller. Det påverkar klimatet och luftkvalitet. 

Avfallshanteringen genererar ett stort transportarbete. Planen styr transporter till att 
bli mer energieffektiva och drivas av fossilfria bränslen, detta är samma inriktning som 
tidigare avfallsplan. Miljöeffekterna från transporter kommer att minska vid planens ge-
nomförande. Kommunerna har i stor utsträckning fasat ut fossila drivmedel inom avfalls-
området, planen styr transporterna mot att ersätta den sista andelen fossila drivmedel 
med fossilfria alternativ. 

Fysisk planering: Avfallshanteringen ska ha en självklar 
roll i alla skeden av samhällsplaneringen
Avfallsplanens mål och åtgärder för området stärker processerna för samhällsplanering-
en. Det ger en avfallshantering med mer effektiva transporter, ökad återvinning som är 
tillgänglig och säker. Planens mål inom området syftar till att samhällsplaneringen ska 
möjliggöra minskade avfallsmängder och ökad återanvändning, effekter som har en posi-
tiv påverkan på miljön.

Målområdet bidrar till en god bebyggd miljö, effektiva transporter, minskade utsläpp 
till luft. Det har en positiv påverkan på markanvändning, då vi kan utnyttja marken i regi-

onen optimalt baserat på behovet av anläggningar för avfallshantering. 

Miljöbedömning
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Användarfokus: Användare ska vara nöjda och tycka att 
det är enkelt att bidra till en hållbar avfallshantering
Målområdet syftar till att möta behoven från invånare för att optimera avfallssystemet, 
både genom att förändra systemet och att skapa förståelse för detsamma. Målområdet 
väntas ge en positiv miljöpåverkan då avfallsresurserna kan tillvaratas bättre när utsorte-
ringen ökar och material och produkter kommer högre upp i avfallstrappan.

Nedskräpning: Stränder, naturområden och bebyggda 
områden ska vara attraktiva miljöer utan skräp
Målen och åtgärderna under området syftar till en renare miljö. Detta åstadkoms genom 
att städa nedskräpade miljöer och motverka att nedskräpning sker.

Målen har en positiv miljöpåverkan genom minskad spridning av förorenande ämnen i 
miljöer på land och i vatten. Målen har även en positiv påverkan på miljömålet god  
bebyggd miljö genom att skapa renare och tryggare miljöer. 

Miljöbedömning
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Beskrivning av avfallshantering 
i Göteborgsregionen
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Beskrivning av avfallshantering i Göteborgsregionen
Nulägesbeskrivningen är framtagen för att beskriva de förhållanden i kommunerna som 
påverkar avfallets mängd och farlighet. Nulägesbeskrivningen omfattar alla kommuner 
i regionen och har begränsats i omfattning och detaljeringsgrad jämfört med tidigare 
avfallsplan i enlighet med Naturvårdsverkets reviderade föreskrifter (NFS 2017:2).

Demografi
Kommunerna i Göteborgsregionen har en befolkningsutveckling i tillväxt, befolknings- 
ökningen under 2016-18 har varit 1,5 % per år. Nedan redovisas respektive kommuns 
antal hushåll och fördelning på boendetyper.  

Kommun
Antal 

hushåll
Andel  

lägenhet
Andel 

småhus
Andel okänd
boendetyp

Antal  
fritidshus

Säsongs-
variation

Skärgård/ 
landsbygd/tätort

Ale 12 142 32% 66% 2% 386 Landsbygd

Alingsås 17 549 39% 56% 5% 1120 Landsbygd

Göteborg 250 744 75% 21% 4% 4429 Tätort

Härryda 14 210 22% 74% 4% 725 Landsbygd

Kungsbacka 32 003 24% 74% 2% 3024

Kungälv 18 580 34% 62% 5% 2337 Fritids- 
boende

Tätort

Lerum 15 890 20% 78% 2% 694 Landsbygd

Lilla Edet 6 048 21% 73% 5% 781 Fritids- 
boende

Landsbygd

Mölndal 27 662 50% 47% 3% 324 Fritids- 
boende

Tätort

Partille 15 088 49% 47% 4% 107 Tätort

Stenung-
sund

10 958 27% 67% 6% 1029 Turism Tätort/Landsbygd

Tjörn 6 807 7% 84% 8% 4169 Turism Skärgård/
landsbygd/Tätort

Öckerö 4 939 9% 87% 4% 730 Turism Skärgård

Summa 432 620 39 % 57 % 4% 19 855

Tabell. Demografi i Göteborgsregionens kommuner. Data från SCB 2017.
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Allmänt om avfallsansvar
I miljöbalken (1998:808) 15 kap. 11 § står det att: ”Den som hanterar avfall ska se till att 
hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön.” 
Detta innebär en grundläggande skyldighet beträffande hanteringen av avfall. Därtill finns 
särskilt utpekade aktörer med ansvar i olika omfattning. 

Kommunen ansvarar enligt 15e kapitlet i miljöbalken för det som definieras som 
kommunalt avfall, vilket avser avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som 
till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll samt visst annat avfall enligt 
lagstiftningen. Kunskapen om var hushållsavfall uppkommer samt hur det samlas in och 
behandlas är god.

Övrigt avfall är avfallsinnehavarens ansvar. De har ansvar för att avfallet transporteras 
av en godkänd transportör och omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt. Detta gäller 
även för farligt avfall.

Ansvarsfördelningen i kombination med en allt mer komplex marknad som avfalls-
branschen utgör innebär att kommunen har svårt att få en samlad kunskap om var 
verksamheternas avfall genereras och hur det omhändertas. Det finns en skyldighet att 
tillhandahålla sådana uppgifter på begäran, men det saknas resurser att samla in och 
sammanställa uppgifterna. Även hushåll ger upphov till visst avfall som inte definieras 
som hushållsavfall, till exempel bygg och rivningsavfall.

Avloppsvatten 
från hushåll och

verksamheter

Kommunalt avfall 
och därmed

jämförligt avfall

Verksamhets-
avfall inkl. 

farligt avfall

Verksamhets-
utövaren

Kommunen

Avfall från hushåll
inkl. grovavfall och

farligt avfall

Avfall som
omfattas av

producentansvar

Materialbolagen

HushållPrivat/o�entlig verksamhet
t.ex. handel, kontor, industri, 

restaurang, skola, sjukhus
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Uppgifter om avfall som kommunen ansvarar för

Insamlingssystem i Göteborgsregionen
Inom Göteborgsregionen finns fler olika system för insamling av avfall. 
Verksamhetsavfall samlas in genom entreprenörer. 

Rest-och matavfall sorteras huvudsakligen ut fastighetsnära. Möjlighet att sortera ut 
matavfall finns i alla kommuner förutom Lilla Edet. Däremot har det fattats beslut om 
att införa matavfallsinsamling i Lilla Edet. Det innebär att när denna plan träder i kraft 
kommer möjlighet att sortera ut matavfall finnas inom hela Göteborgsregionen. 

Ett kärl för rest- och matavfall
Rest- och matavfall läggs i samma kärl

Separata kärl för rest- och matavfall
Två olika avfallskärl eller säckar för att sortera ut 
rest- och matavfall. Mat- och restavfall samlas i 
vissa fall in i tvåfackskärl. 

Fyrfacksinsamling
Ett eller två kärl som har fyra stycken olika fack 
i varje. I facken sorteras restavfall, matavfall och 
förpackningar och tidningar. 

Tvåfackskärl för viss källsortering
Ett kärl med två fack för att sortera ut plast- och 
pappersförpackningar.

Sopsug
En lösning för rest- och matavfall där avfallet 
lämnas genom en lucka som leder till ett rör. 
Behållaren töms genom sugning.

Underjordsbehållare
En stor och delvis nedgrävd lösning där avfall 
lämnas genom en lucka. Behållaren töms med 
hjälp av en kran.

Dessa fastighetsnära insamlingssystem för hushållsavfall 
finns i Göteborgsregionen:

Beskrivning av avfallshantering i Göteborgsregionen
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I samtliga Göteborgsregionens kommuner finns bemannade återvinningscentraler.  Sju av 
kommunerna har dessutom ett gemensamt inpasseringssystem där invånarna kan nyttja 
åtvervinningscentraler i alla kommuner med samma system. 
 
Återvinningscentralerna är huvudsakligt insamlingssystem för: 

• grovavfall
• farligt avfall
• fett och matolja
• metallavfall (exklusive förpackningar)
• plastavfall (exklusive förpackningar)
• träavfall
• gipsavfall
• trädgårdsavfall

Många återvinningscentraler har även mottagning av saker och material för återanvänd-
ning, då ofta i samarbete med idéburna organisationer. Andra insamlingssystem som 
finns i Göteborgsregionen är bland annat behållare för mindre farligt avfall i butiker, 
fastighetsnära insamling i kärl för trädgårdsavfall och budad tömning eller enligt schema 
för slam. 

Förpackningsmaterial sorteras främst ut på återvinningsstationer som tillhandahålls av 
Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). I flerbostadshus är det även vanligt att 
förpackningsinsamling finns fastighetsnära. 

För detaljerad redovisning av anläggningar för att hantering och behandling av olika 
typer av se tabell på sida 63 under rubriken Anläggningar för att hantera avfall i  
Göteborgsregionen. 

Avfallsmängder Göteborgsregionen
Mängden hushållsavfall och producentansvarsmaterial i Göteborgsregionen uppgick år 
2017 till 530 000 ton. Behandlingsmetoderna för uppkommet hushållsavfall var enligt 
diagram nedan. På nästkommande sida finns utförligare statistik kring de olika avfallssla-
gens behandlingsform.

Diagram. Behandling av hushållsavfall och producentansvarsmaterial som kommunerna ansvarar för i Göteborgsregionen

Deponering 3%

Annan behandling 4%
Materialåtervinning 9%

Biologisk 
behandling 31%Energiutvinning 

53%
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Avfallsbehandling Göteborgsregionen
Hälften av avfallet gick till energiutvinning, cirka trettio procent gick till biologisk  
behandling och tio procent till materialåtervinning. I uppföljningen är återanvändning 
ej inkluderat. Avfallsmängderna för avfall som kommunerna ansvarar för fördelat på 
avfallsslag och behandlingsmetod redovisas i tabell nedan.

Avfallslag (ton)
Material- 

återvinning
Biologisk  

behandling
Energiutvinning Deponering

Annan  
behandling

Totalt

Farligt avfall, 
inklusive elut-
rustning utanför 
producentans-
varet

4 693   - 3 915   18 955 12 760   

Matavfall - 43 618   - - - 43 618   

Restavfall 
(brännbar frak-
tion som samlas 
in i kärl o. dyl.)

- - 173 776   - - 173 776

Fett och matolja 3   2 2  - - 7

Fettavskiljarslam -                                     
10 888   

- - - 10 888   

Latrinavfall - - 5 0 - 5

Slam från enskil-
da avloppsan-
läggningar

- 95 335   - - 17 833   113 168   

Textilavfall                                        
272   

- 7 - 333 612  

Metallavfall (ex-
klusive förpack-
ningar)

11 526   - - - - 11 526   

Plastavfall (ex-
klusive förpack-
ningar)

769 - 445 - - 1 335   

Träavfall (ex-
klusive förpack-
ningar)

711 - 33 382 - - 36 498   

Gipsavfall 4 415   - - 147 - 4 562   

Trädgårdsavfall - 13 439 2764 - 468 18 074   

Övrigt grovavfall                            
25 313    

- 59 244   11 300   2 210   100 546   

Deponirest - - -  1 737   - 1 737   

Summa 47 701   163 281   273 541   13 202   21 798   529 110   

Tabell. Avfallsmängder för avfall som kommunerna ansvarar för i Göteborgsregionen fördelat på avfallsslag och behandlingsmetod
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Avfall från kommunernas verksamheter 
Kommunens verksamhetsavfall är sådant avfall som uppstår vid kommunens verksam-
heter bland annat från skolor, äldreomsorg och kommunkontor. Vidare tillkommer andra 
avfallstyper som slam från kommunala reningsverk, aska och rejekt från kommunal 
avfallshantering samt avfall som uppstår vid bygg- och anläggningsarbeten som utförs på 
uppdrag av kommunen.

Denna avfallsplan innehåller flera mål om avfall som uppkommer i kommunernas verk-
samheter. Det finns mål kring såväl förebyggande, ökad återanvändning och ökad återvin-
ning. Målen syftar till att kommunerna ska bli föregångare i att minska avfallsmängderna 
och hantera det avfall som trots det uppstår på bästa möjliga vis.

Det finns inte sammanställda data om uppkommet verksamhetsavfall i regionen. Flera 
av planens mål som berör kommunernas verksamheters avfall kommer att följas upp 
vid genomförandet av planen varvid dataunderlag kommer skapas. Vilka avfallsslag som 
kommer ingå i målet om minskade avfallsmängder från kommunens egna verksamheter 
kommer  beslutas efter en kartläggning av mängderna avfall från kommunens verksamhe-
ter har genomförts. 

Uppgifter om avfall som kommunen inte ansvarar för
Inom Göteborgsregionen finns många olika branscher representerade. Det är bland annat 
kemi- och plastindustrier, livsmedelsproduktion, centrallager för livsmedel och detaljhan-
del. Det finns även mer havspecifika branscher såsom varvsverksamheter och fiskindustri. 
Då regionen lockar många turister är även turistverksamhet, exempelvis hotellverksam-
het, stor. Inom regionen finns även många sjukhus. 

Olika verksamheter har olika sammansättning av avfall. Här redovisas ett exempel, 
avfallsmängder och behandlingsmetod från sjukhus inom Göteborgsregionen. 

Avfall Mängd (ton) Behandling

Brännbart verksamhets- 
och hushållsavfall

3 184  Energiutvinning

Förpackningar, wellpapp, 
tidningar och trä

676 Materialåtervinning

Elektronik, batterier 
m.m.

60 Materialåtervinning

Blandat avfall som har 
sorterats till återvinning

180  Materialåtervinning

Matavfall och fettavskil-
jare

371   Biogasproduktion

Farligt avfall 764   Farligt avfall

Summa 5 235   

Tabell. Avfallsmängder samt behandling från sjukhus inom Göteborgsregionen från 2018
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Avfall som omfattas av producentansvar
Obligatoriskt producentansvar finns för förpackningar, bilar, däck, returpapper och elek-
triska och elektroniska produkter. Det finns också frivilliga åtaganden för kontorspapper, 
byggavfall och lantbruksplast. Ansvaret innebär att den som tillverkar eller importerar en 
produkt ska se till att avfallet minskar och att det avfall som uppkommer samlas in och 
behandlas. Syftet med producentansvar är att det ska motivera producenterna att ta fram 
produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfar-
liga ämnen. 

Producent-
ansvarsfraktion

Mängd (ton) Mängd/kg per person

Pappersförpackningar 4 688 13,80

Plastförpackningar 3 554 7,52

Metallförpackningar 1 695 1,96

Glasförpackningar 5 685 19,40

Returpapper 5 544 16,76

Däck 682

Bärbara batterier 249

Bilbatterier 330

Elutrustning 9 003

Bilar *

Läkemedel *

*Från Avfallweb erhålls statistik vad gäller förpackningar, returpapper, däck samt batterier. Men vad gäller skrotbilar och 
läkemedel är kommunen endast marginellt inblandad i insamlingen vilket medför att där inte finns någon statistik att tillgå  
på regional nivå. 

År 2017 återvanns 95 procent av skrotbilarna i vikt räknat enligt uppgifter från Bil 
Sweden, varav 86 procent motsvarade återanvändning och materialåtervinning och  
resten energiåtervinning. 

Allmänheten uppmanas att lämna tillbaka överblivna läkemedel till apotek. Alla öp-
penvårdsapotek tar emot överblivna läkemedel för att kassera på ett korrekt sätt. 2017 
lämnades totalt 1 200 ton överblivna läkemedel tillbaka till apoteken.

Under 2017 återvanns 88 500 ton däck i hela Sverige. Återvinningsgraden för 2017  
ligger på över hundra procent då det samlades in fler däck till återvinning än vad som 
hade satts på marknaden under året. Eftersom inga däck numera deponeras uppfyller  
producenterna kraven enligt förordningen för producentansvar för däck.

Tabell. Mängder av producentansvarsfraktioner från 2018
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Anläggningar för avfallsförebyggande och  
avfallshantering i Göteborgsregionen
Runt om i Göteborgsregionen finns det återvinningscentraler vilka tar emot saker som ska 
förberedas för återanvändning. Regionens kommuner genomför ett utvecklingsarbete av 
återvinningscentralerna så att de i större omfattning ska kunna hantera återanvändning 
av saker. Produkter och material ska tas tillvara på och så mycket som möjligt ska återan-
vändas. I Göteborgsregionen minskar avfallet finns mål för ökad återanvändning. 

Ytterligare anläggningar för avfallsförebyggande är bland annat reparatörer och  
second hand-aktörer i kommunerna. Det finns en ökande trend kring att laga och  
reparera i regionen. 

Anläggning Kommun Plats Avfallstyper

Behandling Göteborg /  
H Jessen  
Jürgensen AB

Backa Farligt avfall: 
• Behandling
• Köldmedier 
• Omtappning och rening 

av köldmedia till en 
mängd av sammanlagt 
1300 ton rent och 400 
ton begagnat köldmedi-
um per år.

Biogasanläggning Göteborg/Gryaab Ryaverket Avloppsslam,  
fettavskiljarslam

Biogasanläggning Lilla Edet Ellbo Avloppsslam

Deponi Alingsås Bälinge IFA – Verksamhetsavfall, 
hushållsavfall (grovavfall)

Deponi, Mellanlager Härryda/Renova Fläskebo Schaktmassor, industri- 
avfall, obrännbart avfall. 
Både icke farligt avfall och 
farligt avfall.

Deponi, mellanlager, 
sortering, omlastning

Göteborg/Renova Tagene Deponering av rest- 
produkter, obrännbart 
avfall, asbest. Sortering 
av slagg. Mellanlagring av 
brännbart avfall. Avvattning 
av slam. Omlastning fint 
brännbart avfall från hus-
håll och verksamheter.

Deponi, sortering Kungsbacka Klovsten Deponering av schaktmas-
sor och lermassor. Omlast-
ning av byggavfall, trä och 
ris.

Energiutvinning Göteborg/ 
Renova

Sävenäs Brännbart avfall. Risk och 
sekretessavfall.

Tabell. Anläggningar för att hantera avfall i Göteborgsregionen

Beskrivning av avfallshantering i Göteborgsregionen



Göteborgsregionen minskar avfallet

78

Farligt avfall Göteborg Ringön Oljeavfall, blybat-
terier, elprodukter, 
impregnerat trä, mo-
tordrivna fordon eller 
annat

Fartygsgenererat avfall Öckerö Björnhuvudet, 
Öckerö

Farligt avfall

Förbehandling, kom-
postering

Göteborg/Re-
nova

Marieholm Biologiskt avfall 
(matavfall), park- och 
trädgårdsavfall

Kompostering Ale Sörmossen Avloppsslam,  
hästgödsel, park & 
trädgårdsavfall

Kompostering Alingsås Bälinge Park- & trädgårdsav-
fall, gödsel

Kompostering Lerum Hultet Trädgårdsavfall

Kompostering Partille Öjersjö Park- & trädgårds-
avfall

Kretsloppspark Göteborg Alelyckan Byggmaterial,  
bruksföremål

Krossning/Mellanlager Partille  
(Ragn-Sells)

Mellby Träavfall

Mellanlager Ale Sörmossen Blandat avfall, schakt-
massor, utsorterat 
skrot, utsorterat trä

Mellanlager Alingsås Bälinge Farligt avfall, bränn-
bart avfall, förorenade 
massor

Mellanlager Göteborg / Göte-
borg Energi Nät 
AB

Tuve Farligt avfall: Lagring

Mellanlager Göteborg / 
Fortum waste 
solution

Angered Farligt avfall - styck-
egods: Lagring
Farligt avfall - flytan-
de: Lagring
Avfall - flytande: 
Lagring

Mellanlager Göteborg / Järn-
malmer AB

Utby Metallskrot
Lagring av 50 ton FA 
vid samma tillfälle, 
blybatterier

Mellanlager Göteborg / MVG 
Miljöåtervinning 
i Västra Götaland 
AB

Färgestaden Farligt avfall: Lagring

Beskrivning av avfallshantering i Göteborgsregionen
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Mellanlager Göteborg/Stena 
Recycling

Brännoljegatan Farligt avfall

Mellanlager Göteborg/Stena 
Recycling

Salsmästaregatan Järn och metall, 
Farligt avfall, Papper, 
Plast, Wellpapp

Mellanlager Göteborg/Stena 
Recycling

Ringön Farligt avfall; olja, 
bilbatterier, elavfall, 
impregnerat trä, for-
don och annat

Mellanlager Göteborg/SUEZ 
Recycling AB

Gamlestaden Lagring; oljeavfall, 
blybatterier, elproduk-
ter, impregnerat trä, 
motordrivna fordon 
eller annat

Mellanlager Kungsbacka Barnamossen Returpapper, glas

Mellanlager Kungälv Ängegärde Lagring; bygg-eller 
anläggningsändamål 
eller annat icke-farligt 
avfall

Mellanlager Tjörn/Scartab Svanvik Järn och metall,  
Farligt avfall

Mellanlager,  
behandling

Göteborg / Fog-
specialisten AB

Högsbo Behandling av iso-
lerglasrutor
Lagring av 3 ton FA 
vid samma tillfälle

Mellanlager,  
behandling

Göteborg /  
Ragn-Sells AB

Gamlestaden Avfall: Lagring och 
återvinning
Farligt avfall: lagring 
och behandling

Mellanlager,  
behandling

Göteborg / Lilla 
Rödjan, avfalls-
hantering
RGS Nordic

Arendal Avfall och Farligt 
avfall: mellanlagring, 
sortering, mekanisk 
bearbetning, behand-
ling och kompostering

Mellanlager,  
kompostering

Göteborg / Kom-
postering Vikan
Kuskatorpet 
Entreprenad & 
Lantbruk AB

Biskopsgården Avloppsslam: Biolo-
gisk behandling
Slam och bioaska: 
Lagring

Mellanlager,
sortering

Göteborg /  
Lerjedalens  
Golfklubb

Angered Återvinning för  
anläggningsändamål. 
Maximalt 550 000 m3 
avfallsmassor totalt 
under 12 år från 2017
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Mellanlager, sortering Göteborg / 
Skrotfrag AB

Gårdsten Avfall (skrot): Me-
kanisk bearbetning, 
lagring
Uttjänta tunga fordon: 
demontering
Farligt avfall: lagring
Elavfall: förbehand-
ling

Mellanlager, sortering Göteborg / Stena 
Recycling AB

Sävenäs Avfall: Lagring, sor-
tering och mekanisk 
bearbetning
Farligt avfall: Lagring
Elavfall: Förbehand-
ling

Mellanlager, sortering Göteborg / Veo-
lia Recycling

Backa Avfall: Sortering och 
bearbetning
Lagring
Farligt avfall: Lagring
El-avfall: Sortering

Mellanlager, sortering Kungsbacka Höglanda Barna-
mossen

Omlastning av trä och 
ris som flisas

Miljöstation Ale Sörmossen Farligt avfall

Miljöstation Ale Älvängen Farligt avfall

Miljöstation Alingsås Bälinge Farligt avfall

Miljöstation Alingsås Cirkel K, Nolby Farligt avfall

Miljöstation Alingsås Preem, Hedvigs-
berg

Farligt avfall

Miljöstation Alingsås Sollebrunn Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Askims stations-
väg

Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Asperö Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Björlanda kile Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Brännö Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Donsö hamn Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Fiskebäck Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Hinsholmskilen Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Hovås Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Saltholmen Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Styrsö Skäret Farligt avfall
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Miljöstation Göteborg Styrsö Tången/
Sandvik

Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Torslanda lagun Farligt avfall

Miljöstation Göteborg Vrångö Farligt avfall

Miljöstation Härryda Bråta Farligt avfall

Miljöstation Kungsbacka Barnamossen Farligt avfall

Miljöstation Kungsbacka Klovsten Farligt avfall

Miljöstation Kungsbacka Åsa Farligt avfall

Miljöstation Kungälv Kode Farligt avfall

Miljöstation Kungälv Koön Farligt avfall

Miljöstation Kungälv Kärna Farligt avfall

Miljöstation Kungälv Marstrandsön Farligt avfall

Miljöstation Kungälv Munkegärde Farligt avfall

Miljöstation Kungälv Ytterby Farligt avfall

Miljöstation Mölndal Kållered Farligt avfall

Miljöstation Mölndal Nedanvägsgatan Farligt avfall

Miljöstation Öckerö Grötö Farligt avfall

Miljöstation Öckerö Kalvsund Farligt avfall

Omlastningsstation, 
mellanlager, sortering

Göteborg/Re-
nova

Sävenäs Farligt avfall, batte-
rier, elektronik

Omlastningsstation Alingsås Bälinge Brännbart hushållsav-
fall, matavfall, för-
packningar, gips, skrot

Omlastningsstation Göteborg/Re-
nova

Högsbo Fint brännbart avfall 
från hushåll och verk-
samheter, biologiskt 
avfall

Omlastningsstation Kungsbacka Klovsten Insamlat brännbart 
avfall samt matavfall

Omlastningsstation Kungälv/Renova Munkgärde Fint brännbart avfall 
från hushåll och verk-
samheter, biologiskt 
avfall

Omlastningsstation Lerum/Renova Stenkullen Fint brännbart avfall 
från hushåll och verk-
samheter, biologiskt 
avfall

Omlastningsstation Lilla Edet Göta Fint brännbart hus-
hållsavfall
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Omlastningsstation Mölndal/Renova Åbro Fint brännbart avfall 
från hushåll och verk-
samheter, biologiskt 
avfall

Omlastningsstation Mölndal Kikås Förpackningar och 
tidningar, restavfall 
och matavfall

Omlastningsstation Stenungsund/
Larsson gräv & 
transport-Ragn-
sells)

Gröteröd, Ödsmål Verksamhetsavfall

Omlastningsstation Tjörn/Suez Svanvik Verksamhetsavfall

Samlaren Göteborg Coop Avenyn Farligt avfall

Samlaren Göteborg Coop Forum  
Backaplan

Farligt avfall

Samlaren Göteborg Coop Forum  
Bäckebol

Farligt avfall

Samlaren Göteborg Coop Forum 
Sisjön

Farligt avfall

Samlaren Göteborg Hemköp  
Kortedala Torg

Farligt avfall

Samlaren Göteborg Hemköp 
Mastuggstorget

Farligt avfall

Samlaren Göteborg Hemköp  
Stigbergstorget

Farligt avfall

Samlaren Göteborg ICA Hjällbo  
Centrum

Farligt avfall

Samlaren Göteborg ICA Kvantum 
Munkebäck

Farligt avfall

Samlaren Göteborg ICA Kvantum 
Sannegården

Farligt avfall

Samlaren Göteborg ICA Maxi  
Torslanda

Farligt avfall

Samlaren Göteborg ICA Nära Nya 
Varvet

Farligt avfall

Samlaren Göteborg ICA Supermarket 
Olskroken

Farligt avfall

Samlaren Härryda Hindås (ICA) Farligt avfall

Samlaren Härryda Mölnlycke (Coop) Farligt avfall

Samlaren Härryda Mölnlycke (Hem-
köp)

Farligt avfall

Samlaren Härryda Rävlanda (Tempo) Farligt avfall

Samlaren Kungälv ICA Maxi Ljuskällor/elavfall/
batterier
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Samlaren Kungälv ICA Nära-Skaffe-
riet

Ljuskällor/elavfall/
batterier

Samlaren Kungälv Kareby, Tempo Ljuskällor/elavfall/
batterier

Samlaren Kungälv Kode, ICA Nära Ljuskällor/elavfall/
batterier

Samlaren Kungälv Willys Ljuskällor/elavfall/
batterier

Samlaren Kungälv Ytterby, City 
Gross

Ljuskällor/elavfall/
batterier

Samlaren Lerum ICA Servett Farligt avfall

Samlaren Lerum ICA Hulan Farligt avfall

Samlaren Lerum ICA Floda Farligt avfall

Samlaren Lerum Bonum Gråbo Farligt avfall

Samlaren Lerum Hultet Farligt avfall

Samlaren Öckerö Öckerö Farligt avfall

Samlaren Partille Göteborgsvägen Farligt avfall

Samlaren Partille ICA Allum Farligt avfall

Samlaren Stenungsund ICA, Kvantum Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Stenungsund ICA, Supermarket Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Stenungsund Willys Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Stenungsund Hemköp, Stora 
Höga

Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Stenungsund Coop Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Tjörn Ica Nära, Hövik-
snäs

Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Tjörn Handlarn, Klädes-
holmen

Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Tjörn Kommunhus, 
Skärhamn

Ljuskällor/småelek-
tronik/batterier

Samlaren Öckerö Hönö Farligt avfall

Samlaren Öckerö Hönö Farligt avfall

Sortering Alingsås Ragn-Sells sorte-
ringsanläggning

Ickefarligt avfall 
om>10 000 ton/år. 
Ej bygg-eller anläggn-
ingsändamål

Sortering Göteborg/Stena 
Recycling

Stenkolsgatan Papper, Plast, Well-
papp
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Sortering Göteborg/SUEZ Marieholm Verksamhetsavfall

Sortering Kungsbacka Klovsten Omlastning av osor-
terat och brännbart 
avfall, trä, tryckim-
pregnerat trä, gips, 
wellpapp, metall och 
förpackningar

Sortering Mölndal Kikås Grovavfall, Bygg- och 
verksamhetsavfall

Sortering Partille (Ragn-
Sells)

Mellby Verksamhetsavfall

Sortering, Krossning, 
Mellanlager

Göteborg/Re-
nova

Högsbo Bygg- och rivnings-
avfall verksamheter, 
producentansvarsma-
terial

Sortering, Krossning, 
Mellanlager

Göteborg/ 
Renova

Skräppekärr Bygg- och rivnings-
avfall verksamheter, 
producentansvarsma-
terial

Sortering, Krossning, 
Mellanlager

Göteborg/Re-
nova

Rödingen Schaktmassor, Bygg- 
och rivningsavfall 
verksamheter

Sortering, Krossning, 
Mellanlager

Kungälv Munkegärde Bygg- och rivnings-
avfall verksamheter, 
producentansvars-
material. Omlastning 
av fint brännbart och 
biologiskt avfall

Sortering, Krossning, 
Mellanlager

Stenungsund/
Renova

Kläpp Bygg- och rivnings-
avfall verksamheter, 
producentansvars-
material. Omlastning 
av fint brännbart och 
biologiskt avfall. Åter-
vinningsmaterial m.m.

Återvinningscentral Ale Sörmossen Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Alingsås Bälinge Återvinningsmaterial, 
verksamhetsavfall

Återvinningscentral Alingsås Sollebrunn Återvinningsmaterial, 
verksamhetsavfall

Återvinningscentral Göteborg Alelyckan Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Göteborg Bulycke Återvinningsmaterial 
m.m.
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Återvinningscentral Göteborg Högsbo Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Göteborg Skarvik Återvinning el. bort-
skaffning > 10 ton/
dygn eller 2500 ton/år

Återvinningscentral Göteborg Styrsö Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Göteborg Tagene Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Göteborg/ 
Renova

Sävenäs Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Härryda Bråta Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungsbacka Barnamossen Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungsbacka Klovsten Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungsbacka Åsa Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungälv Kode Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungälv Kärna Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungälv Mobil ÅVC, Di-
seröd

Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungälv Mobil åvc, Koön Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungälv Munkegärde Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Kungälv Ytterby Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Lerum Hultet Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Lilla Edet Göta Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Mölndal Kikås Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Mölndal Lindome Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Partille Öjersjö Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Stenungsund/
Renova

Kläpp Återvinningsmaterial 
m.m.

Återvinningscentral Tjörn Heås Återvinningsmaterial 
m.m.
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Återvinningscentral Öckerö Björkö Återvinningsmaterial 
+ FA

Återvinningscentral Öckerö Hyppeln Återvinningsmaterial 
+ FA

Återvinningscentral Öckerö Knippla Återvinningsmaterial 
+ FA

Återvinningscentral Öckerö Rörö Återvinningsmaterial 
+ FA

Återvinningscentral Öckerö Öckerö Återvinningsmaterial 
+ FA
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Framtida avfallshantering
i Göteborgsregionen
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Framtida avfallshantering i Göteborgsregionen
På tio år händer det mycket, inte bara inom avfallsbranschen utan i samhället i stort. Det 
är svårt att förutse hur framtidens avfallshantering kommer se ut men regionens utred-
ning visar på både befolkningsökning och ökning av avfallsmängderna under de komman-
de tio åren. 

Det ställer nya krav på avfallshanteringens utveckling av både nya system och tjänster 
för att tillgodose användares behov och samtidigt nå de globala, nationella och regionala 
mål som kommuner och verksamheter strävar mot. 

När man ser bakåt på avfallshanteringen går det att se att behandlingsmetoder under 
de senaste 50 åren förändrats mycket i takt med att avfallsmängderna har ökat och deras 
sammansättning förändrats. Exempelvis har deponering nästan helt försvunnit som 
behandlingsmetod, energiåtervinningen har fått en stor roll och materialåtervinning och 
biologisk behandling har ökat mycket och utgör idag behandlingsmetod för ungefär hälf-
ten av det insamlade kommunala avfallet.

Hur avfallet kommer att hanteras framöver går inte att säga men i och med globala, na-
tionella och regionala målsättningar finns en tydlig riktning att sträva mot: högre återvin-
ningsgrad, mer återanvändning och framförallt förebyggande av avfall. Trots detta går att 
anta att energiåtervinning fortsatt kommer vara en av de använda behandlingsmetoderna. 
Restprodukten från energiåtervinning används i dagsläget som konstruktionsmaterial på 
deponier och det som inte blir konstruktionsmaterial deponeras. Därför förutses behovet 
av deponikapacitet i region bestå och nya ytor för deponering kommer att behövas. 

Under framtagandet av denna avfallsplan har det kommit nya krav för insamling av 
förpackningar och tidningar där producenterna ska samla in återvinningsmaterial fast-
ighetsnära. Det innebär att det kommer behövas tillkommande fastighetsnära insamling 
i flera av regionens kommuner. Fastighetsnära insamling är något som blivit allt mer 
populärt i och med att det höjer servicegraden för användare och troligtvis kommer det 
i framöver krävas mer och mer fastighetsnära insamling för att möta användares behov 
och önskemål. Det kommer att krävas ytor för lokala omlastningsstationer och regional 
mellanlagring. 
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Avfallsförebyggande och 
återanvändning

• Cirkulär handelsplats
• Anläggning för upcycling
• Kretsloppsparker
• Bytesrum
• Verkstäder 
• Gemensamhets- 

utrymmen

Återvinning

• Ökad materialåtervinning ger  
behov av en eller två nya  
sorteringsanläggningar i regionen 

• Sorteringsanläggning av restavfall
• Behov av nya omlastningsstationer
• Mellanlagring av förpackningar  

och tidningar
• Mobil återvinningscentral 
• Masshantering

Deponi

• Ny deponi som ska  
ersätta befintlig aktiv deponi.  

Inom följande områden ser kommunerna ett behov av nya anläggningar

Återanvändning är ett annat område som förväntas växa. Hur behovet av anläggningar för 
en ökande återanvändning ser ut är ännu inte tydligt men kommunerna har en viktig roll i 
och med möjligheterna till förberedelse för återanvändning. Återvinningscentraler hanterar 
idag i ökande utsträckning material och saker för återanvändning och det byggs kretslopp-
sparker och kvartersnära återanvändningscentraler runt om i landet. I Göteborgsregionen 
innebär en ökad återanvändning att nuvarande återvinningscentraler behöver moderni-
seras. Inte enbart för att öka återanvändningen utan även för att förbättra insamlingen av 
grovavfall och tillgodose användarnas behov. 

 Ett område som sannolikt kommer att vara i fokus under avfallsplanens livslängd är tex-
til. Textil är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och hanteras även i denna 
avfallsplan. En separat insamling och ökad återvinning av textil är en del av Naturvårds-
verkets förslag för att möta krav i EU -lagstiftningen. Kraven på ökad materialåtervinning 
innebär ett ökat behov av ytor för sorteringsanläggningar av utsorterat material i regionen. 
Beroende på hur källsorteringen hos användarna fungerar kan en sorteringsanläggning för 
att kunna sortera ut återvinningsbart material ur restavfallet vara en lösning.

För att nå målen i avfallsplanen och för att möta krav på förebyggande av avfall kommer 
nya system och tjänster behövas samt nya moderna samarbeten mellan kommun, näringsliv 
och akademi. Nya anläggningar behövs, både lokalt och regionalt och de behövs till avfalls-
hanteringens alla delar, från att förebygga avfall till deponering. Identifierade behov redovi-
sas nedan. 
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Framtida avfallsmängder
Avfallsmängder i Göteborgsregionen år 2030 har beräknats av IVL på uppdrag av Krets-
lopp och Vatten i Göteborgs Stad. Studien omfattar dels kommunalt avfall, dels ”allt 
avfall” (inklusive verksamhetsavfall, byggavfall, energiavfall och så vidare). 

För kommunalt avfall har kommuners rapportering i Avfall Web använts som källa. För 
”allt avfall” har en nedräkning av Naturvårdsverkets nationella avfallsstatistik använts för 
att få ett aktuellt ”nuläge” av avfallsuppkomsten. Det år som ligger till grund för dagsläget 
är år 2016. 

Uppskattningar av framtida avfallsuppkomst har gjorts separat för Göteborgsregionen 
där regionen beräknas ha en högre tillväxt jämfört med riket som helhet. Tre beräknade 
scenarier har tagits fram. Ett tillväxt- och ett referensscenario av framtida avfallsmängder 
har räknats upp enligt prognoser från konjunkturinstitutet. Det tredje, cirkulär ekonomi 
utgår från lägre totala avfallsmängder som följd av avfallsförebyggande och från ytterliga-
re ökad utsortering för materialåtervinning. 

En grundläggande förutsättning i studien har varit att avfallsmängderna följer den 
ekonomiska utvecklingen, i enlighet med en studie från Konjunkturinstitutets som bygger 
på den ekonomiska utvecklingen i varje bransch. Det kan dock konstateras att avfalls-
utvecklingen inte följer BNP-utvecklingen, utan att ökningen i avfallsmängder är lägre 
än ökningen i BNP i framtiden. Det beror på att avfallsintensiva branscher, till exempel 
”papper och massa” samt ”järn och stål”, förväntas ha lägre tillväxt än branscher med  
lägre avfallsuppkomst, som till exempel tjänstesektorn. I varje bransch är avfallsalstring-
en kopplad till den ekonomiska utvecklingen, men det är till stor del de branscherna där 
små mängder avfall uppkommer som kommer att växa mest. 

Även för hushållens avfall kan noteras att avfallsökningen är lägre än BNP-ökningen. 
Detta beror på att Konjunkturinstitutet antagit att konsumtionen kommer förändras i 
framtiden, och att en stor del av den ökade konsumtionen, jämfört med dagsläget, kom-
mer att gå till exempelvis tjänster och produkter med liten mängd avfall per konsumerad 
krona. Det finns dock än så länge inga resultat från forskning och praktisk verksamhet 
att kopplingen mellan avfall och ekonomi går att bryta generellt. Däremot finns det goda 
exempel för specifikt avfall och specifika produkter, men de slår igenom ganska lite på de 
totala avfallsmängderna. 

I studien för kommunalt avfall framgår att materialåtervinningsgraderna är ganska 
låga idag. Endast ungefär 35 procent av det kommunala avfallet i Göteborgsregionen, går 
till materialåtervinning idag. Om regionen ska uppnå de mål som satts på nationell nivå 
måste insamlingen av återvinningsbart avfall öka markant de närmaste åren och i fram-
tiden. Detta är utgångspunkten i referens- och tillväxtscenerierna, medan scenariot med 
cirkulär ekonomi når längre än uppsatta mål.

Referensscenariot bygger på en bruttoavfallstillväxt enligt Konjunkturinstitutets studie 
där framtida återvinningsmål och mål för förebyggande av avfall uppnås. Antagandet för-
utsätter att Göteborgsregionen ska ha samma återvinningsgrader som gäller på nationell 
nivå. 

I tillväxtscenariot antas att den ekonomiska tillväxten och avfallsmängderna blir högre 
än i referensscenariot. Avfallsmängderna är 10 procent högre än i referensscenariot men 
återvinningsgrader och utsorteringsgrader är samma. Scenariot Cirkulär Ekonomi bygger 
på antagande om ännu hårdare krav om återvinningsgrader och förebyggande av avfall.
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Resultat framtida avfallsmängder ”allt avfall”
Studiens resultat visar på att de totala mängderna avfall ”allt avfall” kommer att öka med 24%-49% i de olika scenarierna enligt nedan.

Scenario Avfallsmängd 
2016

Avfallsmängd 
2030

Förändring 
jämfört med 

2016

Referens

2,5 miljoner 
ton/år

3,4 miljoner ton 3,5%

Tillväxt 3,8 miljoner ton 49%

Cirkulär ekonomi 3,1 miljoner ton 24%

Resultat framtida avfallsmängder kommunalt avfall
Det kommunala avfallet förväntas också öka med 19%-38% mellan 2016 och 2030 enligt nedan

Scenario Avfallsmängd 
2016

Avfallsmängd 
2030

Förändring 
jämfört med 

2016

Referens

480 000
ton/år

610 000 ton 27%

Tillväxt 660 000 ton 38%

Cirkulär ekonomi 570 000 ton 19%

Resultat framtida avfallsmängder materialåtervinning

Mängden avfall som samlas in för materialåtervinning var 2016 ungefär 170 000 ton/
år och förutses i referensscenariot 2030 bli ungefär 370 000 ton/år. Medan restavfallet 
förväntas minska från ungefär 310 000 ton/år 2016 till 240 000 ton/år 2030. 

För att alla återvinningsmål ska uppnås krävs att mängden insamlat avfall för materia-
låtervinning redan år 2025 ökat till ungefär 300 000 ton/år. 
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Kommun
Avfallsanläggningar i 

översiktsplanen

Avfallshantering 
beskriven i översikts- 

planen

Besluts- 
år

Ale Sörmossen är kommunens 
centrum för avfallshantering. 
Inom området finns deponi, 
komposteringsanläggning, 
mellanlager samt återvin-
ningscentral och miljöstation. 
I kommunen finns 21 kom-
pletta återvinningsplatser.

Arbeta för att man vid ny- 
och ombyggnation av sam-
manhållen bebyggelse ska ha 
gemensam avfallshantering. 
Detta är en satsning för att 
förbättra arbetsmiljön för 
personalen samtidigt som 
man kan öka medvetenheten 
hos medborgarna med käll-
nära hämtning av källsorterat 
hushållsavfall och återvin-
ningsmaterial.

2007

Alingsås I kommunen finns åter-
vinningscentraler dels vid 
Bälinge avfallsanläggning, 
dels i Sollebrunn vid Torps 
industriområde. I kommunen 
finns sex kända avslutade 
deponier.

Kommunens viljeinriktning 
vid planering
• Avfallshanteringen ska 

beaktas i alla skeden av 
samhällsplaneringspro-
cessen. 

• Avfallets mängd ska 
minska och återvinning-
en ska öka

• Tillgängligheten till in-
samlingssystem ska öka

• Antalet offentliga insam-
lingssystem på strate-
giska platser ska öka i 
kommunen

2012

Tabell. Avfallsanläggningar och avfallshantering i de kommunala översiktsplanerna

Anläggningar för att hantera avfall i översiktsplaner
Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur behov av platser för anläggningar för 
att hantera avfall tillgodoses i kommunernas översiktsplaner och i kommunernas övriga 
arbete med fysisk planering. De tretton medlemskommunerna har i varierande utsträck-
ning tagit med anläggningar för avfall i sina översiktsplaner och tillgodoser även behov i 
övrig fysisk planering i varierande grad. Med anledning av detta har mål formulerats i av-
fallsplanen för att öka samarbetet med planförvaltningar/enheter i samtliga kommuner. 
En redovisning av hur respektive kommuns översiktsplan hanterar avfallsanläggningar 
och avfallshantering finns sammanställd i nedan tabell. Kartläggning av översiktsplaner 
i Göteborgsregionen. Observera att flertalet av kommunerna inom Göteborgsregionen 
arbetar i detta nu med att ta fram nya översiktsplaner varför innehållet nedan kan verka 
något ouppdaterat.

Framtida avfallshantering i Göteborgsregionen



Göteborgsregionen minskar avfallet

93

Göteborg Kartor visar deponier som 
inte är i bruk. Det nämns att 
det förts diskussioner om 
en rötningsanläggning för 
matavfall. Hushållsavfall 
som inte är återvinningsbart 
bränns i Sävenäs avfallskraft-
värmeverk. Aska och slagg 
förs till deponi i Tagene. 
Avfallskraftvärmeverket i 
Sävenäs är av riksintresse. 
Vid Skräppekärr och Högsbo 
sorterar Renova AB ut bygg-, 
rivnings- och verksamhets-
avfall.

Hushåll och verksamheter i 
Göteborg producerar stora 
mängder avfall och över-
skottsmassor i form av: hus-
hållsavfall, verksamhetsav-
fall, bygg- och rivningsavfall, 
skrot, schaktmassor, mudder, 
avloppsslam, slagg och farligt 
avfall. Kretsloppsnämnden 
har ett övergripande ansvar 
för Göteborgs Stads vatten, 
avlopps- och avfallshan-
tering, vilket inkluderar 
planering, upphandling, 
taxesättning och åtgärder på 
nedlagda deponier.

2010

Härryda Kommunerna inom Gö-
teborgsregionen har ge-
mensamt tagit fram en 
Avfallsplan … Ett av planens 
övergripande mål är ”Robust 
avfallshantering” vilket berör 
den fysiska planeringen. I 
den fysiska planeringen är 
avfallshantering i många 
avseenden en infrastruk-
turfråga där placering av 
behandlingsanläggningar, 
publika insamlingsplatser 
och påverkan från och på 
trafikplaneringen är centrala 
frågor. Det är viktigt att att 
soputrymmen och sopkärl 
placeras så att sopfordonen 
kommer fram på ett trafik-
säkert sätt. Det är viktigt att 
avfallshantering beaktas i 
inledningsskedet av plane-
ringsprocessen.

2012
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Kungsbacka Privatpersoners hushållsso-
por tas om hand vid Klovstens 
omlastningsstation för vidare 
transport till Renovas för-
bränningsstation i Göteborg. 
I framtiden kan Barnamossen 
bli mellanlager för byggavfall, 
återvinningsmaterial, kom-
posterbart material, hushålls-
sopor med mera.

Kommunens övergripande 
målsättning för avfall är att 
skapa ett miljömässigt bra 
system vars kostnad premie-
rar sortering och miljömed-
vetenhet. Avfall skall kunna 
tas om hand antingen vid 
fastigheten eller vid av-
lämningsplats, till exempel 
återvinningsstation.

2006

Kungälv Mark- och vattenområden 
som är särskilt lämpliga för 
anläggningar för industriell 
produktion, energiproduk-
tion, energidistribution, 
kommunikationer, vattenför-
sörjning eller avfallshantering 
ska så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan på-
tagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av sådana 
anläggningar.

2010

Lerum Avfallsdeponering och 
återvinningscentral finns på 
Hultet, i den sydvästra delen 
av kommunen. Deponiav-
fall kommer hänvisas till en 
annan deponi i regionen men 
det är inte än bestämt var det 
blir. Det finns planer på att 
skapa ytterligare en återvin-
ningscentral i ett mer centralt 
läge i kommunen. Platsen för 
detta är under utredning.

2008
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Lilla Edet Dagens behov av anlägg-
ningar har tillgodosetts i ÖP 
genom att märka ut plats för 
anläggningar.
Återvinningscentral i Göta: 
Omlastning av hushållsavfall
Deponi i Hjärtum: Nedlagd.
Deponi i Högstorp: Nedlagd
Deponi i Överbol: Nedlagd

Insamling av sopor, skötsel 
och drift av Återvinnings-
centrum i Göta (ÅVC) samt 
slamsugning utförs på 
entreprenad och upphandlas 
regelbundet. Hushållsav-
fall samlas in via kärl hos 
abonnenterna. Göteborgsre-
gionens kommunalförbund 
har tagit fram en gemensam 
avfallsplan för de 13 kom-
munerna i regionen. Planen 
anger de mål som medlems-
kommunerna ska arbeta mot 
för år 2020. Handlingsplaner 
med konkreta åtgärder kom-
mer att tas fram vartannat år 
som en del i kommunernas 
verksamhetsplanering. Pla-
nen ska vara vägledande bl a 
vid planering av nya bostads- 
eller verksamhetsområden 
och vid prövning av bygglov.

2012

Mölndal I nuvarande ÖP beskrivs de-
ponier, både vad gäller Kikås 
som är i drift och nedlagda, 
samt vilka täkter som finns i 
kommunen.

Ett effektivt resursutnytt-
jande, återanvändning och 
återvinning är centralt för 
en hållbar utveckling. Lag-
stiftningen, främst genom 
miljöbalken är mycket tydlig 
i avseende för långsiktig håll-
barhet. Ett effektivt resurs-
utnyttjande, återanvändning 
och återvinning är centralt 
för en hållbar utveckling. 
Lagstiftningen, främst genom 
miljöbalken är mycket tydlig 
i avseende för långsiktig håll-
barhet. Genom miljöbalken 
blir kretsloppstänkande och 
resurshushållning en skyldig-
het vid tillämpningen av alla 
regler i balken. Kommunen 
har det övergripande plane-
ringsansvaret för allt avfall 
som uppkommer.

2006
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Partille Behovet av platser för avfalls-
anläggningar hanteras mer i 
detalj vid detaljplanering.

I Partille kommuns ÖP 
2035 beskrivs kommunens 
översiktliga planeringsförut-
sättningar. Partille går från 
förort till förstad vilket bety-
der att Partilles intentioner 
är att bygga tätare i befintliga 
bebyggelsemiljöer eller som 
nya årsringar invid ny bebyg-
gelse, vilket gör att man kan 
nyttja befintlig infrastruktur 
och kommunal servis, så även 
platser för avfallshantering.

2017

Stenungsund Kommunen har ingen egen 
deponi i drift. Hushållens 
grovavfall lämnas och tas 
emot på Återvinningscentra-
len Kläpp. På Kläpp ligger 
även Renovas omlastnings-
station för hushållsavfall. Hit 
körs hushållens avfall innan 
det transporteras vidare till 
Sävenäs värmekraftverk och 
Marieholms matavfallsan-
läggning. I kommunen finns 
cirka 13 återvinningsstationer 
där man kan lämna tidningar 
och förpackningar av glas, 
plast, metall och papper.

Kommunen har tillsam-
mans med resterande 
medlemskommuner i GR 
(Göteborgsregionens kom-
munalförbund) arbetat fram 
och antagit en gemensam 
avfallsplan för alla kommu-
ner, A2020. Avfallsplanen är 
en del av den lokala renhåll-
ningsordningen där avfalls-
plan och lokala föreskrifter 
ingår. I renhållningsord-
ningen beskrivs kommunens 
renhållningsansvar. Kom-
munens ansvar är att samla 
in hushållsavfall på ett sätt 
så att olägenhet för männ-
iska och miljö inte uppstår 
samt i enlighet med gällande 
bestämmelser. Vid planlägg-
ning för ny sammanhållen 
bebyggelse för bostäder bör 
områdena förses med lämp-
ligt placerade gemensamma 
utrymmen för avfallshan-
tering och där så är möjligt 
även för källsortering.

2006
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Tjörn Idag går de brännbara 
sopfraktionerna till förbrän-
ningsanläggningen i Sävenäs 
(Göteborg). De komposterba-
ra delarna går till 60% hem-
kompostering och till 40% 
till en kompostanläggning i 
Göteborg. Återvinningscen-
tralen vid Heås kommer att 
ses över och möjligheter till 
en ny lokalisering ska under-
sökas.

Hantering av avfall regleras 
i miljöbalken. Göteborgsre-
gionen tog år 2010 fram en 
regional avfallsplan, A2020. 
syftet med avfallsplanen är 
att få ett tydligt gemensamt 
styrdokument för avfallshan-
teringen i göteborgsregionens 
kommuner fram till år 2020.

2013

Öckerö Alternativa lägen för om-
lastnings- och avfallssta-
tioner kommer i framtiden 
undersökas både inom och 
utanför kommunen. Idag 
sköter Renova AB återvinning 
av avfallsmängder från den 
kommunala omlastningssta-
tionen.

Öckerö kommun är en 
ö-kommun i Göteborgs norra 
skärgård som, ur flera aspek-
ter, är beroende av Göteborg. 
Bland annat får kommunen 
sin vattenförsörjning och 
avfallshantering tillgodosedd 
i Göteborg.

2018
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Nedlagda deponier i  
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Nedlagda deponier i Göteborgsregionen
I Göteborgsregionen finns 143 identifierade nedlagda avfallsdeponier. Äldre, nedlagda 
deponier som har avslutats enligt tidigare lägre krav för deponering eller innan krav på 
skyddsåtgärder fanns återfinns i de flesta av regionens kommuner. 

Nedlagda deponier kan påverka människors hälsa och miljön negativt genom förorening 
av mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av deponigas. Dessutom har äldre, nedlagda 
deponier ofta en sämre placering utifrån miljösynpunkt. Dessa deponier behöver därför 
identifieras och riskklassas. Vidare behöver de områden som innebär en risk för människ-
ors hälsa och för miljön åtgärdas.

Nedlagda deponier i Göteborgsregionen är redovisade med information om kommun, de-
poninamn/plats, kommentar, om det finns kontrollprogram för deponin samt MIFO-klass.

Kommun Deponi
MIFO 

-klass
Kontroll-program Kommentar

Ale Jennylund 2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes fram till 
1960-tal som kommunal 
tipp för hushålls- och 
industriavfall. Upplagets 
storlek är ca 4 000 m3.

Ale Rapenskår 2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes fram till 
1970-talet, som  
kommunal tipp för 
hushållsavfall. Upplagets 
volym är ca 4500 m3. 

Ale Syd Vimmer-
sjön

2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes fram till 
1970 för schaktmassor. 
Upplagets volym är ca 
20 000 m3. Fördjupad 
undersökning (kontroll 
av lakvattenspridning) är 
genomförd under 1997.

MIFO klassning (Metodik 
för Inventering av Förorena-
de Områden) är en nationell 
metod för riskklassning av 
förorenade områden. 

Det finns fyra riskklasser: 

Klass 1 - Mycket stor risk
Klass 2 - Stor risk
Klass 3 - Måttlig risk
Klass 4 - Liten risk

Det deponerade avfallet har varierat 
genom åren beroende på konsumtionsvanor 
och produktionsmetoder i samhället samt av 
vilka verksamheter som funnits på platsen 
och införda deponeringsförbud. I och med 
införandet av miljöskyddslagen 1969 omfat-
tades deponeringsverksamheter av till-
ståndsplikt vilket ledde till färre men större 
och mer kontrollerade deponier.
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Ale Valås 2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes fram till 
1960-talet som  
kommunal tipp för  
hushålls- och industri- 
avfall. Upplagets volym 
är ca 89 000 m3. 

Fördjupad undersökning 
(kontroll av lakvatten-
spridning) är genomförd 
under 1997.

Alingsås Avfallsdeponi 
Östads Säteri

2 ? Privat deponi.

Alingsås Hemsjö 3 ? Användes fram till 
1950-talet för trä- och 
rivningsavfall. Skrotbilar 
har påträffats. Området 
ska enligt uppgift ha 
täckts med schaktmassor 
från vägbygge (E 20) och 
slutkontrollerats av läns-
styrelsen på 1950-talet. 
Inga synliga vegetations-
skador har påträffats. 

Alingsås Västra Bodarna 3 Kontrollprogram 
finns

Användes 1956-1973 för 
hushållsavfall och viss 
mängd oljeskadad jord. 
Ingen uppsamling av lak-
vatten sker. Tippen åter-
ställd och slutbesiktigad 
(1981-05-14). Rensades 
från synligt avfall 2016. 
Skyddsskickt kan behöva 
kompletteras.

Alingsås Mariedal 3 Kontrollprogram 
finns

Användes 1940-73 för 
hushålls- och verksam-
hetsavfall, samt slam 
från reningsverk.
Lakvatten samlas upp 
i ett dräneringssystem 
som avleds till det kom-
munala reningsverket. 
Deponin är sluttäckt 
2015-2017.
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Alingsås Bjärke 3 Kontrollprogram 
finns

Användes 1966-1973 för 
aska, hushålls- indu-
stri- och trädgårdsavfall. 
Ingen uppsamling av 
lakvatten, täckningen bör 
kompletteras.

Göteborg Angered 2:20 3 Pågående ut-
fyllnad, kontroll 
utförs. Viss efter-
behandling har 
utförts.

F.d. grustag som fyllts 
ut med schaktmassor 
och rivningsavfall, även 
byggavfall, skrot, vitvaror 
mm.

Göteborg Angered 2:22, 
7:198

3 Kontrollprogram 
finns inte

Ett f.d. grustag som fyllts 
med bla skrot, bildelar, 
möbler, oljefat,  
byggavfall och papper.

Göteborg Angered 26:1, 
m fl

3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Efter-
behandling är 
avslutad och 
godkänd.

F.d. grustag som fyllts 
ut med rivnings- och 
schaktmassor, byggavfall

Göteborg Angered 7:196 3 Kontrollprogram 
finns inte

Industrideponi 1968-
1979 för schaktmassor 
och rivningsavfall.

Göteborg Angered 7:47 3 Kontrollprogram 
finns inte

F.d. grustäkt som fyllts 
med rivnings- och 
schaktmassor, skrot, 
byggavfall 1961-1972.

Göteborg Arendalsdepo-
nin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Deponi innanför vallar i 
havet. Obrännbart bygg- 
och rivningsvfall, drift 
1990-2001. Skyddstäckt 
2002.  
Utgör industrimark.
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Göteborg Arendal 
Rågskär

3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfallsdeponi 
innanför vallar i havsvik. 
Obrännbart bygg- och 
rivningsvfall.  
Drift 1982-1986.

Göteborg Arendal varvet 3 Viss mark- 
undersökning 
har utförts. 
Kontrollprogram 
finns inte.

1960-talet

Göteborg Askims  
Domarringsväg

3 Kontrollprogram 
behövs inte

Markutfyllnad. Markun-
dersökning har utförts. 
Inga föroreningar  
påvisas.

Göteborg Askims  
skjutbana

2 Regelbunden 
kontroll görs.

Deponi, privat regi. 
Undersökningar av 
deponiområdet har ut-
förts. Skytteverksamhet 
bedrivs på området.

Göteborg Björkdalens 
deponi

3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfallsdepo-
ni, i bruk mellan 1926-
1938. Hushållsavfall och 
latrin.

Göteborg Björlanda kile 3 Kontrollprogram 
finns inte

Muddermassor  
placerades norr om  
båthamnen och innanför 
ön Välkommen.

Göteborg Brandkärrs- 
deponin

2 Kontrollprogram 
finns. För västra 
delen bedöms 
fortsatt kontroll 
inte behövas.

Ursprungligen grus-och 
bergtäkt från 60-talet 
som återfylldes under 
1970- och 1980-talen 
med bygg-och industri-
avfall, skrot, bildelar, 
vitvaror samt  
schaktmassor.

Nedlagda deponier i Göteborgsregionen



Göteborgsregionen minskar avfallet

103

Göteborg Brudaremossen 1 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Lokal  
lakvattenrening  
i slam- och  
oljesavskiljare 
samt utjämnings-
damm. 

Kommunal avfalls- 
deponi. Utnyttjades 
mellan 1938-1978 för 
uppläggning av alla typer 
av avfall, även farligt 
avfall. Stor deponi.

Kompletterande 
reningsanlägg-
ning för  
lakvatten i drift 
från 2020.

Göteborg Brunnsbo  
industriområde

3 Viss markprov-
tagning har 
utfört.  
Kompletterande 
undersökningar 
behövs.

Industrideponi och  
kommunal avfallsdeponi.

Göteborg Båtmanstorpet 3 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Bönereds- 
deponin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Industrideponi. F.d.  
grustäkt från 60-talet 
som återfyllt med  
byggavfall, skrot, schakt-
massor, miljöfarligt 
avfall. Totalt ca 65 000 
m3 avfallsmassor har 
deponerats i täkten som 
blev färdigfylld 1978.

Göteborg Donsö Lurken 2 Kontrollprogram 
finns, fortsatt 
kontroll f.n. inte 
aktuell.

Kommunal avfalls- 
deponi och industri- 
deponi. 1966 påbörjades 
deponering på platsen. 
Deponimassorna består 
av aska, byggavfall, skrot, 
avloppslam. Deponin är 
idag åtgärdad.
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Göteborg Donsö varv 3 Kontrollprogram 
finns inte

Kommunal avfalls- 
deponi. Deponimassorna 
innehåller sprängsten, 
skrot, plast, burkar.

Göteborg Ekereds- 
deponin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Skydds-
skiktet förbättras 
med lera 2015- 
2021.

Kommunal avfalls- 
deponi, f.d. grustäkt 
som fyllts med bygg- och 
rivnings- och schaktmas-
sor 1977-1987. Totalt ca 1 
miljon m3 avfallsmassor. 
Deponin är täckt med 
kalkat slam.

Göteborg Femvägsskälet 3 Kontrollprogram 
finns inte

Kommunal avfalls- 
deponi.  
Driftslut före 1945.

Göteborg Flatholmen 3 Kontrollprogram 
finns inte

Mellan 1987-1989  
deponerades ca 40 000 
ton kalkblandat slam 
från Ryaverket på Flat-
holmen. Ovanpå detta 
har 15 000 m3 bark- 
blandat slam påförts.

Göteborg Grimbodeponin 2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Industrideponi. Ett f.d. 
grustag som under 1950-
till 1970- talet fyllts med 
schaktmassor, skrot och 
byggavfall.

Göteborg Gunnestorp 3 Kontrollprogram 
finns inte

Troligen schaktmassor 
för idrottsområdets 
underlag.

Göteborg Gårdstens- 
deponin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Skydds-
skiktet förbättrat 
med lera 2004 
-2012. Lak- 
vatendammar 
har anlagts.

Kommunal avfalls- 
deponi för  rivnings- 
avfall, byggavfall, skrot, 
bildelar, schaktmassor. 
Drift 1973-1982.
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Göteborg Göddered 3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfalls- 
deponi. I bruk mellan 
1951-1965. Deponering 
av hushållsavfall, färg, 
rivningsavfall, skrot, 
schaktmassor. Ingår i 
Göddered-Hakereds 
naturreservat.

Göteborg Hinsholmskilen 3 Kontrollprogram 
finns inte

Sten, byggnadsavfall, 
schaktmassor. Avslutad 
1975.

Göteborg Hovgårds- 
deponin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfallsdeponi 
fram till 1988 för latrin, 
hushållsavfall, indu-
striavfall, avloppsslam. 
Deponin är täckt med 
kalkat avloppsslam.

Göteborg Kockhed 4 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Kvillehed 3 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Käringtorp 3 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Kärra  
Klockaregård

3 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Lerbäcksv -  
Böneredsv

3 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Mellbydalen 3 Kontrollprogram 
ingår i miljökon-
troll vid komplet-
terande markfyll-
ning

Göteborg Nya Torslanda-
vägen

4 Kontrollprogram 
finns inte
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Göteborg Deponi vid  
Näsets f.d. 
reningsverk 
(Välen  
reningsverket)

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfalls- 
deponi. Rivnings- och 
schaktmassor samt av-
loppsslam deponerades 
från mitten av 1950-talet 
till mitten av 1970-talet. 
Golfbana har etablerats 
på deponiytan. Ytlig  
dränering och dammar 
har anlagts.

Göteborg Paddocken 
(Ekered)

3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Inga kända uppgifter.

Göteborg Rösereds- 
deponin

2 Kontrollprogram 
finns, fortsatt 
kontroll f.n. inte 
aktuell.

F.d. grustäkt som 1975-
1992 användes för  
deponering av rivnings-
avfall, skrot och schakt-
massor. Kommunen var 
verksamhetsutövare.

Göteborg Sisjön 4 Kontrollprogram 
finns inte

Schaktmassor,  
byggavfall.

Göteborg Sjöbacka- 
deponin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfalls- 
deponi och industri- 
deponi. 1955-1977  
deponerades schakt- 
massor, bygg-,  
industri- och hushålls- 
avfall, vitvaror, skrot- 
bilar, pappersbalar.  
Deponin är täckt med 
kalkat avloppsslam och 
yttäckt med barkblandat 
avloppsslam. Ytterligare 
täckning bedöms f.n. inte 
behövas.

Göteborg Skatås  
fotbollsplaner

3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Bygg- och rivningsavfall 
och schaktmassor depo-
nerades som underlag 
till fotbollsplaner på 
1970-talet. Kommunen 
var verksamhetsutövare.
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Göteborg Skogome västra 
(del B)

2 Provtagning har 
utförts i området

Industrideponi. 1958-
1969 deponerades byg-
gavfall, schaktmassor, 
skrot och industriavfall.

Göteborg Skogome östra 
(del A)

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Industrideponi. 1970-
1976 deponerades 
industri- och byggavfall, 
bil- och plåtskrot.

Göteborg Storås Hjällbo 
76:1

3 Kontrollprogram 
finns inte

Schaktmassor som utgör 
underlag för verksam-
hetsområde.

Göteborg Styrsödeponin 3 Kontrollprogram 
finns, fortsatt 
kontroll f.n. inte 
aktuell.

Hushållsavfall (norra  
delen), latrin (södra 
delen), skrot mm. Täckt 
med slam från Donsö 
reningsverk 1974.

Göteborg Syrhåla 3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

1971-1973 deponerades 
schaktmassor, byggavfall, 
skrot. Kommunen var 
verksamhetsutövare.

Göteborg Tagene  
Karlsbogård

2 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin avslutades 1976. 
Schaktmassor.  
Ligger inom vatten-
skyddsområdet

Göteborg Tankgatan 4 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Torsvikens 
flygaskdeponi

3 Undersökning 
har utförts.  
Kontroll utförs 
inte f.n.

Industrideponi. 1983-
1989 lades ca 30 000 ton 
flygaska från Papyrus på 
Risholmen invid  
Torsvikens mudder-
tippningsområde. 1988 
iordningsställdes  
området med tätt  
underlag och vallar, samt 
uppsamlingsbrunn för 
lakvattenkontroll.
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Göteborg Torsvikens  
deponi för  
miljöfarligt 
avfall

1 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Sluttäckt 
enligt krav depo-
nier för för farligt 
avfall.

Industrideponi. 1977-
1999 deponerades fast 
industriavfall, förorenad 
jord, spolgropsslam, 
flytande industriavfall, 
färgavfall, blästersand, 
metallhydroxidavfall, 
oljiga massor,  
oljeavskiljarslam. 

Göteborg Torsvikens 
mudderdeponi

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Sluttäck-
ning planeras 
vara klart 2021.

Deponi för förorenade 
muddermassor. Driftstid 
1976-2009.

Göteborg Tuve Sörgård 3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Kommunal avfalls- 
deponi och industri- 
deponi. 1972-1976  
deponerades rivnings- 
och schaktmassor, 
industri- och byggavfall, 
skrot, bildäck, plåtfat, 
hushållsavfall.

Göteborg Tången - 
Norum

3 Kontrollprogram 
finns inte

Göteborg Välens  
mudderdeponi

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Sedimen-
tationsbrunn 
för avskiljning 
av partiklar från 
lakvattnet finns.

Muddermassor från 
Välenviken deponera-
des i invallade laguner 
1976-1977. Mudder-
massorna täcktes med 
kalkat avloppsslam och 
kompostmaterial fram 
till 1980. Ingår i Välens 
naturreservat.

Göteborg Årekärrs- 
deponin

2 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår. Renings-
anläggning för 
lakvatten bestå-
ende av luft-
ningsränna

Hushållsavfall, latrin, 
skrot, medicinavfall samt 
diverse tjuvtippning. 
Deponin var i drift fram 
till 1974. 
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och sedimenta-
tionsdamm med 
växtfilter finns.

Göteborg Äspereds- 
deponin

3 Regelbunden 
kontroll enligt 
kontrollprogram 
pågår.

Bygg- och rivnings- 
avfall samt schaktmassor 
deponerades  1967-1971 
i en bäckravin i syfte att 
skapa ett verksamhets-
område. Kommunen var 
verksamhetsutövare.

Härryda Bråta 2 Kontrollprogram 
finns inte

I bruk mellan 1965-1985. 
Schaktmassor med inslag 
av rivningsmassor samt 
trädgårdsavfall. Tidigare 
grovsopor och en del  
industriavfall bland 
annat från Strands plast- 
och bromsbandsfabrik.

Härryda Bugärdetippen 4 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan ca 1960 
- 1973. Hushållsavfall 
och diverse avfall från 
småindustrier i Härryda 
kn och grannkommuner. 
Sannolikt inget  
miljöfarligt avfall.

Härryda Förrådet  
Hönekulla

4 Kontrollprogram 
finns inte

Användes 1950-55 för 
industriavfall från  
Mölnlycke AB. Cellulosa 
och plast. Inga  
färgrester; de gick ut i 
avloppet.

Härryda Gallhålan 4 Kontrollprogram 
finns inte

I bruk mellan  
1955 - 1974. Gammalt  
jordbrukssamhälle.  
Inga industrier.
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Härryda Gökskulla 3 Kontrollprogram 
finns inte

Användes av Gamle- 
stadens grävmaskiner 
AB från 1960, oklart hur 
länge.Tippen är avsedd 
för schaktmassor. Viss 
inblandning av grovsopor 
förekommer.

Härryda Gökskulla 3 Kontrollprogram 
finns inte

Användes av Haga  
Lastbilscentral 1969 - 
1979. Uppfyllnad med  
schaktmassor från  
Gamlestadstorg 3  
och Alingsåsleden.  
Sprängsten från  
Lunden i botten.

Uppsnyggad 1979  
och överlämnad till  
markägaren.

Härryda Lahall  
Kullbäckstorp

2 Kontrollprogram 
finns

Användes 1953-1971.
Tidigare upplagt  
industriavfall är över-
vägande från Mölnlycke 
AB, cellulosa och plast.

Återställningsarbeten 
avslutade

Härryda Rävlandatippen 
Rävlanda

2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan 1935-
1971. Industriavfall  
huvudsakligen från 
Strands plast. Man satte 
eld på tippen varje höst 
för att minska volymen.

Härryda Snåkereds- 
tippen

3 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan 1965 - 
1987. Senast tippades  
endast trädgårds-
avfall och schaktmassor. 
Många olika åkerier har 
tidigare okontrollerat 
tippat här.
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Härryda Tjärnet-tippen 2 Kontrollprogram 
finns inte

Industritipp som  
användes mellan 1935-
1951. Industriavfallet 
består huvudsakligen av 
”kolstybb” från:
• Mölnlycke AB (slagg 

från koleldning)
• Ångcentral vid  

nuvarande p-plats. 
Eldade till 1945.

• Färgning av tyger till 
1968. Färgrester ut i 
vattnet.

• Avlopp 1973.  
Restaureringsarbe-
ten runt stranden 
1979.

Kungsbacka Agnsjömosse-
deponin

3 Deponi för schaktmassor 
med inslag av skrot och 
ev. hushållsavfall.  
Påbörjad från 60-talet 
och avslutat 1985.

Kungsbacka Alafors Deponi 2 Deponi för schakt- 
massor med inslag av 
skrot, byggavfall och 
hushållsavfall. Påbörjad 
1989 och avslutad 1993.

Kungsbacka Arendals  
Slamdeponi

4 Deponi för slam från 
slamavskiljare.  
Verksamheten påbörjad 
1968 och avslutad 1972.

Kungsbacka Barnamossen 
AFA

1 Kontrollprogram 
finns

Deponi som togs i drift 
1973 för ej brännbart in-
dustriavfall, ris, jord och 
schaktmassor. Avsluta-
des 2008. 
Sluttäckningsarbeten 
pågår och beräknas vara 
klara 2040.
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Kungsbacka Boatorps  
Deponi

3 Deponi av jord och sten 
med inslag av industri- 
och hushållsavfall.  
Påbörjad 1978 och  
avslutat 1983.

Kungsbacka Fjälebo AFA 2 Deponi för hushålls- och 
industriavfall. Påbörjad 
i slutet av 1950-talet och 
avslutad 1981.

Kungsbacka Toms AFA 2 Deponi för hushålls- 
avfall, trädgård och  
byggavfall. Påbörjad 
1963 och avslutat 1973.

Kungsbacka Torpa-Dalas 
AFA

2 Kontrollprogram 
finns

Deponi för trädgård och 
hushålls- och industri-
avfall. Påbörjad 1971 och 
avslutad 1978.

Kungsbacka Bräckornas 
AFA

2 Deponi för hushålls- och 
industriavfall samt latrin. 
Påbörjad 1955 och  
avslutad 1971.

Kungsbacka Sjögärdes AFA 2 Deponi för hushålls-
avfall, bygavfall, industri-
avfall och latrin.  
Påbörjad 1950 och  
avslutad 1977.

Kungsbacka Stocken AFA 3 Deponi för hushålls- 
avfall, trädgård och  
byggavfall. Påbörjad 1945 
och avslutat 1955.

Kungsbacka Svinholmen 
AFA

1 Deponi för hushålls- och 
industriavfall och bygg- 
schack avfall. Påbörjad 
från 1936 och avslutat 
1976.

Kungsbacka Torreds Deponi 2 Deponi för hushålls-
avfall. Verksamheten 
påbörjad omkring 1950 
och avslutad 1960.
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Kungsbacka Åsas Deponi 3 Deponi för hushållsavfall 
och byggavfall. Påbörjad 
omkring 1945 till  
omkring 1955.

Kungsbacka Göatorps  
Kalkstens- 
deponi

3 Deponi av kalkslam, 
Påbörjad 1972 och  
avslutad omkring i slutet 
av 1970-talet.

Kungsbacka Ölmanäs  
Deponi

3 Deponi för hushålls- 
avfall. Påbörjad omkring 
1940-talet och avslutat 
omkring 1970-talet.

Kungsbacka Spekedals  
Deponi

1 Deponi för hushålls-, 
trädgårds och byggavfall. 
Driftstart troligtvis på 
1940-talet. Avslut tidigt 
1960-tal enligt muntlig 
uppgift. Cirka 6 200 m2.
 

Kungälv Skälebräck ? Pågår, inert avfall,  
bergstäkt

Kungälv Agnesberg ? ? Avslutning pågår av  
Agnesbergs grävtjänst

Kungälv Barkeröd ? ? Har avslutats, kontroll-
program ska tas fram för 
deponin.

Kungälv Buderöds- 
tippen, Kode

3 ? Avslutades ca 1970

Kungälv Hermansby- 
tippen, Kärna

3 Kontrollprogram 
finns

Avslutad omkring 1970. 
Följs upp enligt fram- 
taget kontrollprogram.

Kungälv Komaken ? ? Användes under 1970- 
talet, markundersökning 
genomförts 2015.

Kungälv Marstrandsön, 
Koön

2 ? Avslutades i början av 
1990-talet
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Kungälv Munkegärde 2 Kontrollprogram 
finns

Sluttäckning etapp 2  
pågår klart senast 2021.

Kungälv Mällgärde 3 ? Avslut 1984 och illegal 
deponering runt infarten 
efter avslut.

Kungälv Restadstippen ? ? Användes under 
1950-1960-talet av Hålta 
kommun, slutligt  
övertäckt 2001, oklart 
när den avslutades.

Kungälv Rollsbo ? ? Schaktmassor

Kungälv Romelanda- 
tippen,  
Bredmossen

3 ? Användes av Romelanda 
kommun fram till 1972 
(tidigare användes även 
en tippplats väster om 
Häljeröds mosse i  
gammalt grustag).

Kungälv Åseberget, 
Rollbo

? ? Återställdes 2004

Lerum Aggetorps- 
deponin

Kontrollprogram 
finns

Deponering av hushålls-
avfall fram till 1969

Lerum Mindre deponi 
Aggetorp

Kontrollprogram 
finns

Deponering av hushålls-
avfall fram till 1960

Lerum Dansbane- 
tippen

Kontrollprogram 
finns

Var i bruk mellan 1932 
och 1950. Innehåller 
industriavfall från främst 
Lerums färgfabrik.  
Sluttäckt i början av 
2000.

Lerum Hultet Kontrollprogram 
finns

Avslutades 2008.  
Sluttäckt.

Lerum Lensjötippen 4 Kontrollprogram 
finns

Deponi av hushållsavfall 
1953-1963

Lerum Ljungmansås 4 Kontrollprogram 
finns

Deponering av hushålls-
avfall och industriavfall

Lerum Luket Kontrollprogram 
finns

Osäkert vilket slags avfall 
som deponerats .  
Startade 1949. Täckt 
under 90-talet.
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Lerum Munkebacka- 
deponin

Kontrollprogram 
finns

Deponi för matavfall från 
skolbespisning på 1940- 
och 1950-talet. Under 
60- och 70 talet avfall 
från Aspenäs  
vägförening.

Lerum Staffanstorps-
deponin

Kontrollprogram 
finns

1940-152 deponi av  
hushållsavfall och ev.  
av industriavfall.

Lilla Edet Fuxerna 4 Kontrollprogram 
finns

Deponin användes 1960 
till början av 1970-talet 
som Lilla Edets köpings 
deponi för hushållsavfall. 
Slam från avlopps-
reningsverk och  
industriavfall har  
deponerats där.  
Sluttäckning pågår,  
beräknas vara slutfört 
2019.

Lilla Edet Hanström 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponi för f.d. Göta 
Bruks bark och schakt-
massor. Verksamheten 
påbörjades på 1970-talet 
och avslutades kring 
1975. Eventuellt har även 
illegal dumpning  
av skrot förekommit.  
Viss täckning med 
matjord/schaktmassor 
(0,3-0,6 m). Vatten- 
prover tagna 2001 
indikerar förorenat 
grundvatten nedströms 
deponin.

Lilla Edet Hanström 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin användes fram 
till i mitten av 1960-talet 
som Lilla Edets köpings 
deponi för hushållsavfall. 
Ev. har även viss illegal 
deponering av skrot.

Nedlagda deponier i Göteborgsregionen



Göteborgsregionen minskar avfallet

116

förekommit. Deponin är 
täckt (upp till ca 1 m) och 
beskogad.

Lilla Edet Hjärtum 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin utgörs av 
ett gammalt grustag. 
På platsen finns små 
mängder schaktmassor, 
stubbar och skrot.

Lilla Edet Röstorp Kontrollprogram 
finns inte

Deponin användes fram 
till ca 1960 som  
Inland-Torpe kommuns 
avfallsdeponi. för  
hushållsavfall.

Lilla Edet Röstorp 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin användes ca 
1960 - 1972 som  
Inland-Torpe kommuns 
avfallsdeponi för  
hushållsavfall. Eventuellt 
har även illegal  
dumpning av jordbruks-
avfall förekommit.

Deponin är delvis täckt 
med schaktmassor upp 
till 0,5 m. Deponin ska 
täckas över och infarts- 
vägen blockeras med 
bom samt ett kontroll-
program ska upprättas. 
Under 1990-talet har 
en rad undersökningar 
genomförts av lak- och 
ytvatten.
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Lilla Edet Vrångedalen 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin användes fram 
till 1972-73 som  
dåvarande Lödöse  
kommuns avfallsdeponi 
för hushållsavfall. Vatten 
från deponin avleds  
orenat till recipient,  
ingen uppsamling av  
lakvatten sker.  
Deponin är delvis täckt 
med schaktmassor upp 
till 1 meter.

Mölndal Lindome 2 Kontrollprogram 
finns inte

Okontrollerad deponi 
mellan ca 1969-1980.  
Har åtgärdats delvis.

Mölndal Grustage 2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan 1950-
1980 för lagring av 
råvaror och kemikalier 
(fd SOAB AB, fd Berol 
AB). Kompletterande 
provtagning pågår under 
våren 2018, för att ligga 
till grund för val av  
åtgärd/er. Länsstyrelsen 
är tillsynsmyndighet.

Mölndal Kikås Ej 
klassad

Kontrollprogram 
finns

Användes mellan ca 
1936-2008 för hushålls-, 
byggnads-, industri- och 
kemiskt avfall, slam och 
schaktmassor.   
Sluttäckning pågår.  
Klart till 2019.

Mölndal Krokslätt 2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan ca 
1910-1950 talet för avfall 
från spinnerier och  
textiltillverkning (Möln-
lycke fabriker) samt 
skrot, byggmaterial etc. 
Inga fler åtgärder föror-
das.
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Mölndal Kållered 2 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan 1943-
1975 för kommunalt 
avfall.

Mölndal Lackarebäck 3 Kontrollprogram 
finns inte

Användes mellan 1958- 
och slutet på 1960-talet. 
Användes för bl.a.  
rivningsavfall. Prov- 
tagning har skett. Inga 
planerade åtgärder  
förrän vid bostads- 
bebyggande. Byggande 
av bostäder pågår och i 
samband med det vidtas 
åtgärder och saneringar. 
Förekomst av deponigas 
har lett till att byggna-
tion inte kommer att 
kunna ske enligt antagen 
detaljplan. Omklassning 
kommer att ske först när 
området är klart.

Partille Deponin vid 
golfbanan i 
Öjersjö

3 Kontrollprogram 
finns inte

I huvudsak har schakt-
massor deponerats under 
slutet av 1960-talet i 
samband med byggandet 
av Tingstadstunneln. 
Även rivningsavfall från 
Gårda, Olskroken och 
Landala har deponerats.

Partille Furulunds 
slamdeponi

3 Kontrollprogram 
finns

Deponin har använts 
för främst schaktmassor 
under 1960-talet. Under 
åren 1987-89 deponera-
des ca 58 000 ton kalkat 
slam från Rya med ett 
beräknat kväveinnehåll 
av ca 360 ton. Idag har 
fotbollsplaner anlagts på 
platsen. Sedan 1986 sker 
provtagning enligt  
kontrollprogram av 
lakvatten som sker till 
Kåbäcken. 
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Partille Lexbytippen 4 Kontrollprogram 
finns inte

Tippen har använts för 
avfall från ca 10-20 000 
hushåll, latrin och visst 
industriavfall under åren 
1947-1965. År 1991  
utfördes åtgärder för 
att minska vattenin-
flöde samt att minska 
infiltration och flöde 
genom tippmassorna.  
Provtagning har visat på 
låga föroreningshalter i 
lakvattnet och i  
recipienten.

Partille Nedre  
Jonsereds- 
tippen

3 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin har fram till 
slutet av 1950-talet 
utnyttjats av Jonsereds 
fabriker. Under 1960- 
talet har deponering av 
bygg- och industriavfall 
samt täckmassor skett. 
En undersökning av jord 
och grundvatten inom 
området visar inga spår 
av hushållsavfall.  
Området är nu delvis 
bebyggt.

Partille Öjersjötippen 2 Kontrollprogram 
finns

Deponin har använts för 
avfall under perioden 
1966-72. Efter 1972 och 
fram till 1986 depone-
rades i huvudsak bygg- 
schakt- och industri- 
avfall. Uppskattningsvis 
165 000 ton avfall.  
Provtagning av lak- 
vatten sker enligt fast-
ställt kontrollprogram.
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Partille Övre  
Jonsereds- 
tippen

3 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin har i huvudsak 
använts under 1970- 
talet för textilavfall från 
Jonsereds fabriker samt 
för trädgårds- och  
skogsavfall samt bygg- 
avfall. På platsen finns 
nu en skjutbana.

Stenungsund Daffinseröd 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin har använts för 
hushållsavfall mellan 
åren 1960-1964.

Stenungsund Doteröd 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin har använts för 
hushålls- och industri- 
avfall mellan åren 1946-
1967. Området är idag 
bebyggt med  
småindustri.

Stenungsund Högenorum 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin har använts för 
byggavfall och skrotbilar 
mellan åren 1968-1980. 
Platsen var tidigare en 
Grustäkt som således 
fyllts med avfall.  
Området är återställt. 
Påverkan på Norumsån 
kan befaras.

Stenungsund Rinnela 2-3 Kontrollprogram 
finns

Deponin har använts för 
industri- och byggavfall 
samt överskottsmassor 
mellan åren 1968-1992. 
Området är från  
geologisk synpunkt 
olämpligt för deponering. 
Lakvatten påverkar såväl 
yt- som grundvatten. 
Miljösituationen följs 
fortlöpande.

Stenungsund Stora Askerön 4 Kontrollprogram 
finns inte

Deponin har använts för 
hushållsavfall mellan 
åren 1963-1968.

Nedlagda deponier i Göteborgsregionen
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Stenungsund Stripplekärr 2-3 Kontrollprogram 
finns

Deponin har använts för 
hushållsavfall mellan 
åren 1960-1964.  
Påverkan på grund- 
vattnet har konstaterats.

Tjörn Djuphult 4 Kontrollprogram 
finns

Efterbehandlad

Nedlagda deponier i Göteborgsregionen
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Uppföljning av A2020

Bilaga 7
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Arbetet med en regional avfallsplan initierades under 2008. Planen antogs av Göteborgs-
regionen (GR) under 2010 och har därefter antagits av GR:s kommuner. Avfallsplanen 
A2020 har följts upp årligen, med en mer utförlig uppföljning 2015.

Kommunerna

Avfall web

Enkät A2020

Övrig indata: 
Avfall Web/SBC

Indata kommunerna

Indata medel GR

Uppföljning 
kommunerna

Uppföljning GR

Avfallsnätverket har årligen tagit fram en handlingsplan med åtgärder och arbetssätt 
för att uppfylla målen i A2020. Många av åtgärderna som togs fram i handlingsplanerna 
innebar regionala insatser för att förbättra avfallshanteringen inom kommunerna. Några 
av åtgärderna blev till projekt som erhöll extern finansiering.

För att kunna följa upp målen i avfallsplanen togs en uppföljningsmodell fram. Model-
len importerade data direkt från Avfall Sveriges statistikdatabas, Avfall Web. Det innebar 
en mindre arbetsbörda för kommunerna. Resterande data hämtades från SCB och Natur-
vårdsverket. Kompletterande uppgifter som inte gick att få fram på annat sätt samlades 
in via en enkät från kommuner. I uppföljningsmodellen genererades direkt tabeller och 
diagram som kunde användas av GR och kommunerna vid presentation av resultaten. 
Modellen blev också presenterad på Avfall Sveriges temadag om statistik som ett gott 
exempel på hur man kan använda sig av databasen Avfall Web. 

På nästa sida redovisas i stora drag hur regionen ligger till inom de olika målen enligt 
avfallsplanen A2020, baserat på uppföljning 2018. 

Schematisk bild. Uppföljningsmodell A2020

Uppföljning av A2020
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Mål Utveckling
Bedöms målet 
nås till 2020?

Hushållsavfallsmängden 
per person som uppstår i 
regionen ska år 2020 vara 
lägre än år 2008.

Positiv Målet är nära att nås.

Andelen material som sam-
las in för materialåter- 
vinning ska öka och resul-
tera i en materialkvalitet 
som kan ersätta jungfruliga 
material.

Positiv Målet är nära att nås.

Mängden producent- 
ansvarsmaterial i det 
brännbara hushållsavfallet 
ska minst halveras.

Ingen förändring Det är inte möjligt att nå 
målet till 2020.
Planerade styrmedel och 
åtgärder räcker inte till. 

Minst 50 % av matavfallet 
tas omhand så att växtnä-
ringen utnyttjas. Allt sepa-
rat insamlat matavfall ska 
gå till biogasproduktion.

Positiv Målet är nära att nås.

Energikvalitet och exergi-
mängd ska öka per avfalls-
mängd.

Ej uppföljt Ej uppföljt

Mängden elektronikavfall 
respektive farligt avfall i det 
brännbara hushållsavfallet 
ska minst halveras.

Ingen förändring Det är inte möjligt att nå 
målet till 2020.
Planerade styrmedel och 
åtgärder räcker inte till. 

Energiåtgång, mängden 
fossilt CO2-utsläpp, NOx 
och partiklar per insamlad 
mängd hushållsavfall ska 
minska. Med avseende på 
CO2 ska minskningen i 
insamlingsledet vara minst 
30 %.

Positiv Målet är nära att nås.

Nedlagda deponier i regio-
nen ska inte medföra skada 
eller olägenhet för männ-
iskors hälsa eller miljön.

Positiv Målet är nära att nås  men 
varierar från kommun till 
kommun

Tabell. Bedömning av måluppfyllelse från A2020

Uppföljning av A2020
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Arbetsskador ska minska 
till minst samma nivå som 
riksgenomsnittet för sam- 
tliga branscher i Sverige.

Positiv Det är inte möjligt att nå 
målet till 2020.
Planerade styrmedel och 
åtgärder räcker inte till. 

Antalet olyckor inom  
avfallshanteringen med 
tredje person inblandad ska 
minst halveras.

Positiv Det är inte möjligt att nå 
målet till 2020. Planerade 
styrmedel och åtgärder 
räcker inte till.

Avfallshanteringen i  
regionen ska utföras med 
hög kvalitet i förhållande 
till kostnad.

Ingen förändring Målet kommer att nås före 
2020.
Beslutade styrmedel och 
åtgärder är tillräckliga.

Minst 90 % av hushållen 
ska vara nöjda med avfalls-
hanteringen.

Positiv Målet är nära att nås.

Utveckla och tillvarata ny 
kunskap för att bibehålla en 
modern avfallshantering.

Positiv Målet kommer att nås före 
2020.
Beslutade styrmedel och 
åtgärder är tillräckliga.

Rätt kompetens och jämn 
åldersfördelning.

Positiv Målet kommer att nås före 
2020.
Beslutade styrmedel och 
åtgärder är tillräckliga.

Planer för att klimat- 
anpassa tillståndspliktiga 
anläggningar ska vara klara 
år 2015.

Positiv Det är inte möjligt att nå 
målet till 2020.
Planerade styrmedel och 
åtgärder räcker inte till. 

Avfallshanteringen ska  
beaktas i alla skeden av 
samhällsplanerings- 
processen.

Positiv Målet är inte nära att nås.

Hög beredskap och  
kompetens för risk- och 
krishantering.

Positiv Målet är nära att nås.

Behandlings- och  
hanteringskapaciteten i 
avfallssystemen, inklusive 
förorenade massor ska vara 
säkrade.

Ingen förändring Det är inte möjligt att nå 
målet till 2020. Planerade 
styrmedel och åtgärder 
räcker inte till.

Uppföljning av A2020
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2020-09-09 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Lisette Larsson 

Ärende: Godkännande av upparbetade investeringskostnader för  
Pinans avloppsreningsverk 

Diarienummer: 149/20 

 
Godkännande av upparbetade 
investeringskostnader för Pinans 
avloppsreningsverk 
 

Förslag till beslut 
1. VA-enhetens totalt upparbetade kostnader fram till och med augusti månad 

som uppgår till 1 484 tkr godkänns.  
2. Utredningskostnader för utbyggnad av Pinans avloppsreningsverk godkänns 

upp till 10 mkr. Investeringen finansieras genom omfördelning från 
investeringsmedel Biobädd AR-verk Pinan.  

 
Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019, § 125 att bygga ut det 
befintliga avloppsreningsverket Pinan på Hönö i enlighet med alternativ 1 som 
innebär en uppgradering av Pinans avloppsreningsverk i två etapper. Den första 
etappen innebär en ökning av kapacitet till ca 20 000 pe (personekvivalenter) och 
etapp 2 till ca 25 000 pe (personekvivalenter). Avloppsreningsverket kompletteras 
även med en ny utloppsledning. 
 
På grund av att avloppsreningsverket nått sitt kapacitetstak med avseende på det 
tillstånd vi har idag måste vi söka nytt miljötillstånd hos Länsstyrelsen. Då denna 
process är tidskritisk har VA-enheten påbörjat arbetet med tillståndsansökan, 
processutredning och genomförandestudie för nya ledningar. Detta arbete medför 
kostnader som idag inte finns medräknade inom befintlig ram utan skall omfattas 
av den totala kostnaden för investeringsprojektet. 
 
Utifrån den antagna utbyggnadsplanen behöver politiken nu fatta beslut om 
ekonomiska ramar för projektet. En avrapportering med tillhörande tidplan håller 
på att tas fram och i samband med fullständig projektbudget kommer också en 
finansieringsplan tas fram.  



 
 

 

Kommunfullmäktige fattade 2018 beslut om investeringsmedel på 10,9 mkr för en 
ny biobädd på Pinans avloppsreningsverk då den gamla är på väg att kollapsa. 
Förutsättningarna för avloppsreningsverket har sedan dess förändrändrats och ett 
nytt beslut har fattats att Pinan skall vara kvar och fortsätta utvecklas för att 
möjliggöra fortsatt exploatering av kommunen.  
Omfördelningen av budgeten medför ingen extra kostnad utan rätt kostnad hamnar 
på rätt ställe i processen. 
 
Beredning 
Ärendet har inte beretts sedan tidigare. 
 
Ekonomi 
Ovanstående kostnader kommer tillsamman med utbyggnationen av 
avloppsreningsverket att påverka VA-taxan. Detta återkommer VA-enheten med 
årligen så som ett särskilt ärende. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslutet har ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet eller någon annan 
diskrimineringsgrund. 
 
Barnrättsperspektiv 
Beslutet påverkar inte barnrättsperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
För att Va-verksamheten skall kunna fortsätta arbetet med tillståndsansökan, 
processutredning och genomförandestudie för nya ledningar, behöver 
Kommunfullmäktige besluta om omfördeladelning av investeringsmedel. Detta för 
att Va-enheten skall kunna fortsätta arbetet samt att besluta om tillfällig ekonomisk 
investeringsram innan projektbudgeten och finansieringsplanen tagits fram. 
 
 
Expediering av beslut 
Ekonomienheten 
Johannes Wallgren Samhällsbyggnadschef 
Lisette Larsson VA-chef 
 
 
 
…………………………………………                                           …………………………………………… 
Anna Dannjé Brocker                                                          Johannes Wallgren 
Tf Kommundirektör                                                             Samhällsbyggandschef 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2020-09-08 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Andreas Beutler 

Ärende: 

 
Intressekonflikt inom Öckerö Kommun, 
Livsmedelstillsyn 
 

Diarienummer: Dnr 0218/19 

 

Intressekonflikt inom Öckerö Kommun, 
Livsmedelstillsyn 
 
Förslag till beslut 
-Att kommunstyrelsen insänder beslut KS § 76, Dnr KS 60/20, till Livsmedelverket 
och med stöd av det begär uppskov med att redovisa dokumentation som styrker 
hur Öckerö kommun har löst intressekonflikten. 
-Att kommunstyrelsen utöver det angivna förutsättningarna som framgår av beslut 
KS § 76, Dnr KS 60/20, förtydligar att ytterligare förutsättning för utredningen är 
att lösa rådande intressekonflikt.  
-Att kommunstyrelsen beslutar att dokumentation som styrker hur Öckerö kommun 
har löst intressekonflikten kan redovisas för Livsmedelsverket senast 31/12 2021.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Med anledning av att Länsstyrelsen har skickat frågan om rådande intressekonflikt 
inom Öckerö kommun vidare till Livsmedelsverket, har Livsmedelsverket under 
sommaren 2019 skickat brev med frågeställningar till Öckerö kommun, bilaga 1. 
2019-09-03 Besluta Bygg- och miljönämnden att senast 2020-12-31 insända 
dokumentation till Livsmedelsverket. 
2019-09-24 Besluta Kommunstyrelsen att ge uppdrag att utreda intressekonflikten. 
Utredningen resultera att omorganisation krävs för att lösa intressekonflikten. 
2020-03-24 Besluta kommunstyrelsen att kommundirektören får i uppdrag att ta 
fram ett organisationsförslag utifrån de givna förutsättningarna och därtill göra en 
risk- och konsekvensanalys. 
 
Beredning 
2019-09-03 BMN § 107 besluta bygg- och miljönämnden följande punkter med 
anledning av ett brev med frågeställningar från livsmedelsverket, bilaga 1. 
-Att ge plan- bygg och miljöenheten i uppdrag att insända de senaste fem 
livsmedelkon-trollrapporterna till Livsmedelsverket. 



 
 

 

-Att Bygg- och miljönämnden senast 2020-12-31 insänder dokumentation till 
Livsmedels-verket som beskriver hur Öckerö kommun löst rådande intressekonflikt. 
-Att Bygg- och miljönämnden med anledning av Livsmedelsverkets begäran skicka 
frågan om intressekonflikt till kommunstyrelsen med begäran att utreda 
intressekonflikten. 
 
2019-09-24 KS § 206 besluta kommunstyrelsen att kommundirektören får i 
uppdrag med anledning av Livsmedelsverkets begäran att utreda intressekonflikten. 
 
2020-03-24 KS § 76 besluta kommunstyrelsen att kommundirektören får i uppdrag 
att ta fram ett organisationsförslag utifrån de givna förutsättningarna och därtill 
göra en risk- och konsekvensanalys. 
 
Beslut fattat av KS 2019-09-24 har genererat en rättsutredning vilken pekar på att 
intressekonflikten kan lösas genom omorganisation, bilaga 2.  
Beslutet 2019-09-24 har också genererat att samarbete med annan kommun har 
utretts. Vilket är ett alternativt sätt att hantera intressekonflikten.  
 
Ekonomi 
Berör ej ärendet 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Berör ej ärendet 
 
Barnperspektiv 
Berör ej ärendet 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen 
 
Bedömning 
Att genom samarbete med annan kommun lösa intressekonflikten anses inte vara 
ett alternativ med anledning av negativa ekonomiska konsekvenser. Det ska här 
sägas att även en omorganisation som löser intressekonflikten kan generera 
negativa ekonomiska konsekvenser. De blir dock inte synliga innan 
organisationsförslag med risker och konsekvenser är klar och en fråga att ta 
ställning till vid det tillfället.  
 
Med det är samhällsbyggnadsverksamhetens förslag till beslut att kommunstyrelsen 
begär uppskov hos Livsmedelsverket att redovisa dokumentation som beskriver hur 
Öckerö kommun löst rådande intressekonflikt, till den tidpunkt kommunstyrelsen 
tar ställning till kommundirektörens förslag till organisation. Samt att 
kommunstyrelsen beslutar att förtydliga att kommundirektörens utredning också 
har att förhålla sig till att lösa rådande intressekonflikt i Öckerö kommun.  
 
Expediering av beslut 
 
 



 
 

 

Bilagor 
 
Bilaga 1 Frågor Livsmedelsverket 2019-07-11. 
Bilaga 2 Utredning intressekonflikt. 
   
 
Underskrift Underskrift  
 
 
 
Johannes Wallgren Anna Dannjé Brocker  
 
Samhällsbyggnadschef Tf. kommundirektör 
 
2020-09-24           
  
 
 



 

   1 (2) 

 

 2019-07-11 Dnr 2019/00040 

  Saknr 2.8.1 

Bygg- och miljönämnden Öckerö kommun 

475 80 Öckerö 

 

Området för strategisk utveckling och stöd 

Utvärderingsavdelningen 

Göran Engström 

 

 

Livsmedelskontrollen i Öckerö kommun – Livsmedelsverkets 

uppföljande revision efter Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 

uppföljning av revision i Öckerö kommun 

 
Bakgrund 

I rapporten ”Uppföljning av revision av livsmedelskontrollen i Öckerö” skriver 

länsstyrelsen i Västra Götalands län ” Länsstyrelsen mottog den 3 och 4 oktober 

2017 Bygg- och miljönämndens åtgärdsplan, som redogjorde för när och hur 

korrigerande och förebyggande åtgärder skulle vidtas med hänsyn till de 9 

avvikelser som noterades vid revisionen den 24 maj 2017 (dnr 281-11260-2017).” 

 

Förtydliganden 

Intressekonflikt 

Länsstyrelsen skriver i ett meddelande till Livsmedelsverket (2019-06-07).            

” Nämnden redogjorde följande den 1 april 2019 till Länsstyrelsen angående 

avvikelsen gällande intressekonflikt: 

Vi kan tyvärr inte redovisa dokument som visar hur intressekonflikten är löst. På 

tjänsteperson nivå pågår dock ett ständigt arbete med frågan. Vi har sedan 

årsskiftet 2017/2018 tagit kritiken till kommunstyrelsens beredning och fått 

uppdraget att vidare utreda frågan. Därefter har en extern genomlysning gjorts av 

plan- bygg- mark och exploatering- samt miljöenheten gjorts. I rapporten efter 

genomlysningen finns en rad rekommendationer och förslag på 

organisationsförändring. Slutrapporten efter genomlysningen är kommunicerad i 

kommunstyrelsen vilket är en väg att förankra problematiken politiskt. Arbetet 

fortskrider och i arbetet kommer vi ta hjälp externt för att hitta en lösning som 

fungerar för verksamheten och kan accepteras politiskt. En ständig dialog mellan 

enhetschef, Plan- bygg- och miljöenheten, och Samhällsbyggnads chef hålls 

levade för att förebygga jäv i praktiken. Vi ber Länsstyrelsen beakta att det tar tid 

att förankra en omorganisation. Ur tjänstepersonperspektiv är det viktigt att 

organisationsstrukturen är gynnsam för verksamheten samtidigt som vi uppnår 

målet att bygg- och miljönämnden äger budgeten för sin personal. Det är viktigt 

att nämna att det till sist är ett politiskt beslut att fatta. 

 

Länsstyrelsen bedömer att nämnden svar angående organisation innebär att 

avvikelsen angående intressekonflikt kvarstår. Avvikelsen är återkommande sedan 

flera år. 

Då Länsstyrelsen inte har befogenhet att kräva åtgärder från en kommun 

överlämnas uppföljningen till Livsmedelsverket för bedömning och eventuella 

åtgärder.” 



 

LIVSMEDELSVERKET   2 (2) 

2019-07-11 Dnr 2019/00040 

 Saknr 2.8.1 

Området för strategisk utveckling och stöd 

Utvärderingsavdelningen 

Göran Engström 

 

Livsmedelsverkets fråga 

När beräknar Öckerö kommun att dokument kan presenteras som visar att 

intressekonflikten är löst? 

 

Kontrollrapporter 

Länsstyrelsen skriver i meddelandet till Livsmedelsverket (2019-06-07). ” 
Länsstyrelsen har granskat kontrollrapporter från 5 kontroller utförda i juli, 

oktober och november 2018. Dessa 5 kontroller är dokumenterade i februari 2019 

och kontrollrapporterna saknar diarienummer. 

Det är oklart i rapporten angående rengöringskontrollen på kniv på Pinans Pizzeria 

om det är en avvikelse eller inte. 

I rapporten från Öckerö församling så anges att ”Skärbräda plast grön – 107. Se 

över rutiner för diskning.”. Länsstyrelsen anser att det är oklart om formuleringen 

är ett krav i rapporten. 

Länsstyrelsen lämnar därför även över de 5 kontrollrapporterna till 

Livsmedelsverket för bedömning.” 

 

Livsmedelsverkets fråga 

Kan Livsmedelsverket ta del av myndighetens 5 senaste kontrollrapporter? 

 

 

 

Livsmedelsverket önskar svar på ovanstående frågor senast 16 september 2019. 

 

 

 

 

Göran Engström 

Statsinspektör 

 

För kännedom 

Ansvarig för revision av lokal livsmedelskontroll vid länsstyrelsen i Västra 

Götalands län.  



Bygg- och miljönämnden
Intressekonflikt vid myndighetsutövning



Bakgrund; Framgår av tillsyn:

1. Bygg- och miljönämnden kan inte påverka bemanningen på 
tillsynsfunktionen (plan-, bygg och miljöenheten).

2. Samhällsbyggnadschefen är tillförordnad plan-, bygg- och miljöchef 
under semesterperioden.

3. Ekonomin är gemensam inom samhällsbyggnadsverksamheten.

”Problematiken föreligger i all myndighetsutövning som sker mot den 
egna organisationen.”
Tillsynsmyndigheten efterlyser förslag på hur organisationen och/eller 
rutinen i organisationen kan förändras för att lösa problematiken. 



Beslutsbehörighet

Regeringsformen 12:2
”ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande 
organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska 
besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot 
en kommun som rör tillämpningen av lag”.

Varje nämnd är en egen myndighet. 
Endast den myndighet som ansvarar för myndighetsutövningen får 
bestämma vilket beslut som ska fattas.



”Risk för påverkan”

Med påverkan menas både direkt och indirekt påverkan.



Beslutsbehörighet – styrelsen

Kommunstyrelsen har en samordnande roll och ska ha uppsikt över 
andra nämnders verksamhet. 
Men kan inte fatta beslut som påverkar nämndernas 
myndighetsutövning.



Möjlighet till påverkan - budget

Varje nämnd är ansvarig för den verksamhet den har hand om. Det behöver framgå 
(av reglemente eller liknande) vilket ansvar som åvilar respektive part. 

• Nuvarande ordning: ”Beställaren” ansvarar för tillsynen, men ”utföraren” 
ansvarar för budget. 

• När budget för tillsynen inte ligger hos ansvarig nämnd saknar ansvarig nämnd 
praktiska förutsättningar att besluta om/påverka frågor som de enligt lag eller 
annan författning ska ta hand om (KL 6:3). 

• Påverkan (direkt och indirekt) av myndighetsutövningen är alltså möjlig (i strid 
med RF 12:2)

Förslag på lösning: Flytt av budget till BMN



Möjlighet till påverkan - personal

Varje nämnd är ansvarig för hur uppgifterna som de fått från 
kommunfullmäktige ska utföras (6:6 KL)
Hur detta ska ske regleras inte. 

Möjliga lösningar:
• Egen förvaltning under BMN
• Beställar-/utförarförhållande som regleras genom intern debitering 

(Kräver tydlighet/riktlinjer)
• Delegering från BMN till tillsynsverksamhet i annan nämnd.



Möjlighet till påverkan - personal

Risker:
Risk för indirekt påverkan på personal som är anställd under samma verksamhet 
som den utöver tillsyn över (påtryckningar, anställningar, lönesättning m.m.)

Förslag på lösning: 
Personal/tillsynsverksamheten flyttas ut från samhällsbyggnadsverksamheten 
genom att 
1. Bli en ny verksamhet i nuvarande nämnd parallellt med övriga 

samhällsbyggnadsverksamheten, eller;
2. Bli en egen förvaltning under BMN.

Obs: Alt 2 innebär minst risk för indirekt påverkan



Risker/att observera

• Offentlighet och sekretess:
• Handlingar som skickas mellan myndigheter anses vara expedierade och görs 

således allmänna. 

• Vid delegering till annan nämnd:
• Överordnad funktion (chef) bör inte kunna träda in i delegatens ställer. Istället 

är det lämpligare med t.f. delegat eller att det tydligt framgår att ”överordnad 
funktion” innebär nämnden.
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KS § 76 Dnr KS 60/20  
   
Utredning ny organisation 

 
Ärende 
Öckerö kommun står inför stora ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar 
under de närmsta åren. För att skapa förutsättningar att möta dessa utmaningar be-
höver den kommunala organisationen bli både mer effektiv och samtidigt mer flexibel. 
Styrning, ledning och uppföljning behöver även stärkas och tydliggöras. För att möta 
ovanstående vill vi låta belysa för och nackdelar med nedanstående förslag. 
1. Samhällsbyggnadsverksamheten förs över till Bygg- och miljönämnden som 
förslagsvis byter namn till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. ÖP, FÖP, större 
detaljplaner, strategisk mark och exploatering kvarstår i KS. Genom att 
kommunstyrelsen inte också är driftsnämnd renodlas uppdraget att leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över 
nämndernas och bolagens verksamheter. 
2. All verksamhet organiseras i en gemensam kommunförvaltning. I förvaltningen 
ingår tre sektorer; Utbildning, Social omsorg samt Miljö- och samhällsbyggnad som 
kopplas till motsvarande nämnd. Skolchef, socialchef och samhällsbyggnadschef 
likställs som sektorschefer inom den gemensamma förvaltningen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Öckeröalliansens yrkande daterad den 2 mars 2020.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett organisationsförslag utifrån 
de givna förutsättningarna och därtill göra en risk- och konsekvensanalys. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
Verksamhetsområde samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Rikard Sporre  
Ärende: Begäran om planbesked för Röd 1:20  
Diarienummer: SB 0092/20   

 

Begäran om planbesked för Röd 1:20  
Förslag till beslut 
Sökande meddelas negativt planbesked för fastighet Röd 1:20.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Syftet med planbeskedsansökan är att möjliggöra för bostäder inom en tidigare oexploaterad fastighet. 
Fastigheten är belägen på nordvästra Hönö i anslutning till Ersdalens naturreservat. Inom området vill sökande 
möjliggöra för 7 stycken enfamiljshus och ett flerfamiljshus innehållande 4 lägenheter.  
 
Beredning 
 
Planförhållande 

• Översiktsplan Utblick Öckerö för Öckerö kommun redovisar planområdet som fortsatt användning 
bostäder, service, arbetsplatser, m.m.  

• Aktuellt område är reglerat genom två planer. För delen av området söder om Ersdaldsvägen gäller en 
byggnadsplan från 1949 som anger området som allmän plats. För området norr om Ersdalsvägen 
gäller en plan 2001 som anger området som naturområde. En liten bit av aktuellt område ligger 
utanför planlagt område.   

• Planområdet berörs inte av något strandskydd. Vid upprättande av ny detaljplan bedöms ett generellt 
strandskydd om 100 meter inträda från intilliggande vattendrag/damm.  

• Området angränsar till Ersdalens naturreservat som är utpekat som riksintresse för 
naturskyddsområde. Delar av området är i kommunens naturvårdsprogram klassificerat med 
naturklassificering klass 1 – område med unikt naturvärde. Området är beläget i närheten av en damm 
med naturvärdesklass 2. Inom dammen har bl.a. mindre vattensalamander noterats.  

• Enligt kommunens grönstrukturplan har området två ekosystemtjänster varav en är spridningskorridor. 
Området bedöms även i grönstrukturplanen ha två upplevelsevärden.  

 
Platsbesök, observationer och förutsättningar 
Aktuellt område är beläget på nordvästra Hönö söder om Ersdalsvägen och nordväst om Sandviksvägen i 
närheten av Ersdalens naturreservat. Området är relativt kraftigt kuperat med en högsta punkt belägen ca 11 
meter över vattennivån och en lägsta punkt på ca 6 meter över vattennivån. Marken inom området består till 
största del av hällmark, buskmark och hed. Inom den norra delen av området finns ett parti med tät blandad 
vegetation. Inom den norra delen av området har äldre träd i form av tallar, aspar, björkar och ekar noterats. 
Vid platsbesök noterades även tre stycken murgrönor inom området. Murgröna är fridlyst enligt 
artskyddsförordningen.  
 
Området nås från Ersdalsvägen i norr eller från Sandviksvägen i syd. Både Sandviksvägen och Ersdalsvägen är 
ca 3 meter breda och framkomligheten är begränsad. Närmaste busshållplats och livsmedelsbutik är belägen vid 



 
 

 

Hönö Röd ca 850 meter från området. Närmaste för- och grundskola är belägen ca 1,5 km från området. Övrig 
service finns vid Hönö Klåva, Hedens by eller Öckerö hamn. El, tele, fiber och VA finns utbyggt fram till 
områdets gräns. Området ligger utanför VA:s verksamhetsområde. En mindre del av planområdet är belägen på 
mark som ägs av Öckerö kommun (fastighet Röd S:4).  
 
Ansökan  
Sökande vill inom området möjliggöra för sju stycken enfamiljshus och ett flerbostadshus. Enfamiljshusen 
föreslås uppföras med en byggnadsarea på maximalt ca 120 m2. Enfamiljshusen är placerade i två grupper, där 
en grupp består av fyra bostäder och den andra av tre bostäder. Infarten till den södra gruppen, bestående av 
fyra bostäder, sker ifrån Sandviksvägen. Infart till den norra gruppen sker från Ersdalsvägen. Enfamiljshusen 
föreslås uppföras på fastigheter som varierar i storlek mellan ca 500 – 750 m2. Flerbostadshuset föreslås 
uppföras i två plan med en byggnadsarea på ca 300 m2. Flerbostadshuset är placerat i den norra delen av 
området och infart föreslås ske ifrån Ersdalsvägen. På bifogad situationsplan redovisas 12 stycken 
parkeringsplatser. Vid flerbostadshuset finns en yta som är utpekad som gemensamhetsyta för exempelvis lek.  
 
Upplysningar  
Vid en eventuell planläggning är det av stor vikt att följande frågor beaktas: 

• Områdets närhet till områden med höga naturvärden samt de höga naturvärden som finns inom 
området ska beaktas. En naturinventering ska tas fram. Det bör även studeras om delar av planområdet 
nyttjas av mindre vattensalamander.  

• Dagvattenhantering. Marken inom området är belägen på en högre nivå än intilliggande byggnation 
och består till stora delar av hällmark.  

• VA-enheten har meddelat att de vid en eventuell planläggning behöver ta fram en VA-utredning för 
att säkerställa va-nätets kapacitet i området. Utredningen ska bekostas av exploatören. 

   
Remissvar 
Ärendet har skickats på remiss till följande kommunala instanser: 

• Miljöenheten 
• Mark och exploateringsenheten 
• VA-enheten 
• Gatuenheten 
• Kretsloppsenheten 
• Verksamheten Fritid och Kultur 
• Räddningstjänstverksamheten 

 
Ekonomi 
Planbeskedsansökan bedöms vara en medelstor åtgärd med en avgift av 300 mPBB (milliprisbasbelopp) baserat 
på prisbasbeloppet för det år beslutet fattas. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslutsförslaget bedöms inte innebära några negativa aspekter ur ett jämställdhetsperspektiv eller genom andra 
diskrimineringsgrunder.   
 
Barnperspektiv 
Beslutsförslaget bedöms inte innebära några negativa aspekter utifrån barnperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen.  
 
Bedömning 
Området är beläget i en mycket känslig miljö som angränsar till Ersdalens naturreservat. Det faktiska 
naturreservatet är beläget väster om aktuellt område. Aktuellt område utgör dock en viktig del av 
naturreservatet och upplevelsen av naturreservatet. Delar av föreslaget planområde är placerat i vad som idag 
upplevs som entrén till naturreservatet. En exploatering enligt ansökan kommer kraftigt påverka området och 
den upplevda entrén till området negativt.  



 
 

 

Med anledning av områdets topografi kommer det krävas omfattande sprängningsarbete för att exploatera 
området i enlighet med ansökan. Ett omfattande sprängningsarbete kommer att påverka området negativt och 
riskerar att påverka områdets och närområdets höga naturvärden negativt. Merparten av området är inte 
specifikt utpekat i kommunens naturvårdsprogram. Delar av området består dock av ytor och angränsar till ytor 
som har klassificerats med naturvärdesklass 1 - unika värden – i naturvårdsprogrammet. Vid platsbesök 
noterades tre stycken murgrönor inom området som är fridlysta, samt ett antal äldre träd som kan vara 
skyddsvärda. I kommunens grönstrukturplan har området pekats ut som en viktig spridningskorridor. Området 
är även beläget i närheten av en damm med naturvärdesklass 2 – område med högt naturvärde – där mindre 
vattensalamander noterats. Mindre vattensalamander tillbringar större delen av året på land. Med tanke på att 
delar av området är utpekat som spridningskorridor och att det är beläget i närheten av dammen är det möjligt 
att området nyttjas av vattensalamandrar för övervintring.  
 
Området berörs idag inte av strandskydd. Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer dock att ett generellt 
strandskydd på 100 meter kommer återinträda ifrån intilliggande damm vid en eventuell planläggning. Syftet 
med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Vid en eventuell planläggning behöver en omprövning 
ske mot sex särskilda skäl för dispens och upphävande av strandskydd enligt miljöbalken. Även om det finns 
särskilda skäl för att få en dispens från strandskyddet kan en planerad åtgärd ändå nekas dispens, om de 
negativa effekterna för allmänhet eller växter och djur bedöms bli för stora. Allmänhetens tillgång till 
strandområdet bedöms inte förändras i speciellt stor utsträckning, däremot finns det en överhängande risk att 
växt- och djurlivet påverkas negativt.   
 
I kommunens bostadsförsörjningsprogram anges bl.a. att Öckerö kommun i första hand ska satsa på 
förtätningsprojekt i kollektivtrafiknära lägen samt verka för att prioritera flerbostadshusbebyggelse. Närmaste 
busshållplats är belägen ca 850 meter från aktuellt område och merparten av föreslagen byggnation består av 
småhusbebyggelse. Områdets placering i förhållande till kollektivtrafik och service riskerar att innebära att de 
boende huvudsakligen kommer att vara beroende av bil som färdmedel. Angränsande vägnät är mycket smalt 
och ett tillskott av bilar riskerar att skapa problem.       
 
Vid platsbesök pratade planenheten med några av de boende i området som uttryckte att de såg väldigt negativt 
på en eventuell planläggning i området. Det inte är helt ovanligt att sakägare eller s.k. rågrannar är negativt 
inställda till en exploatering av deras närområde. Aktuellt förslag bedöms dock kunna generera betydligt fler 
synpunkter och motstånd än ifrån sakägare då området är omtyckt och beläget i en känslig miljö.   
 
Sökande lämnar förslag om att ett planarbete för aktuellt område drivs ihop med tänkt planarbete för Röd 1:259 
(positivt planbesked 2016, KS § 223). Samhällsbyggnadsverksamheten ställer sig generellt sett positiv till att 
större områden planläggs. Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer dock att aktuellt område inte är lämpligt 
för exploatering och att sökande därför ska meddelas negativt planbesked.  
 
Sammanfattning  
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer sammantaget att aktuellt område är direkt olämpligt att bebygga. 
Området är beläget långt ifrån service och kommunikationer, vilket innebär att de boende kommer att vara 
beroende av bil som färdmedel. Området är beläget i direkt anslutning till Ersdalens naturreservat och består av 
ytor som i kommunens naturvärdesprogram bedöms inhysa unika naturvärden (den högsta naturklassningen). 
Vid platsbesök noterades ett antal fridlysta arter och träd som kan vara skyddsvärda. För att exploatera området 
krävs omfattande sprängningsarbete som kommer påverka området och upplevelsen av området mycket 
negativt. Samhällsbyggnadsverksamheten anser att verksamhetens resurser ska nyttjas till områden som är 
belägna inom mindre känsliga områden och med bättre förutsättningar.  
 
Expediering av beslut 
Handläggande planarkitekt och sökande.  
 
Bilagor 

1. Planbeskedsansökan med bilagor 
2. Kartunderlag  
3. Platsfoton 
4. Remissvar 



 
 

 

 
 
Underskrift 
 
 
 
------------------------------------                                 ------------------------------------ 
Andreas Beutler                                                      Anna Dannjé Brocker   
 
Plan- bygg- och miljöchef                                      Tillförordnad kommundirektör  
 
2020-09-_____________                                        2020-09-_____________ 
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Ansökan om planbesked
Ärendenummer: #6120 | Inskickat av: STEIN OVE PAULSEN (signerad) | 2020-05-27 15:12

1. Fastighet

Ange vilken fastighet ditt ärende gäller

ÖCKERÖ RÖD 1:20

2. Beskriv projektet

Ansökan gäller planläggning av område för

Enbostadshus
Enbostadshus i grupp
Flerbostadshus
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Beskriv och motivera ditt projekt

Beskriv så utförligt som möjligt vad det är du vill göra, ange antalet
tomter/lägenheter/verksamheter begäran syftar till och ungefärlig tomtareal, lösning av vatten
och avlopp, planerat byggnadsverks karaktär/omfattning/storlek/höjd/placering, angöring,
parkering m.m. och vilka eventuella konsekvenser projektet kan innebära för platsen och dess
nuvarande användning.

Eftersom det är brist på bostäder i Öckerö kommun, samt det faktum att vi har ett område som
skulle passa väl för ändamålet, önskar vi exploatera denna marken vidare till bostäder. Marken
ligger mitt i ett redan väl etablerat bostadsområde i Röd och vi skulle således också kunna
utnyttja den mark vi fått i uppdrag och mandat att förvalta.

Förslagsvis så samkörs ett planarbete med redan godkänt området på Sandviksvägen som
kommunen sökt och fått positivt planbesked för (Röd 1:259). Denna marken är
grönområde/parkmark men där man som sagt fått positivt planbesked för ändring av plan ? dvs
exakt samma som vi önskar göra här.

Vi har valt att i exemplet maxa markytan och på så sett fått till 7 stk enfamiljshus och 1 stk
flerfamiljshus med 4 lägenheter, samt parkeringsplatser och gemensamhetsyta för exempelvis
grillning och lekplats.

Bifogad handling är ett bearbetat exempel på hur vi tänker för området, men vi är också öppen
för en dialog med kommunen vad gäller eventuella önskemål/behov/förslag.

Möjlighet för anslutning till VA finns i angränsande vägar.

Vi önskar även en dialog i ärendet, så om det skulle vara några oklarheter eller frågor så önskar vi
att ni tar kontakt för samtal och samarbete.

NOTERA: Den sökande är:

Lars Nordström

Sandviksvägen 4

475 41 Hönö

Epost: lars@lamano.se

Telefon: 0793343931

Personnummer: 651127-4836

3. Kontaktuppgifter
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 Telefonnummer
0702420354

 E-postadress
steinove@bosteinjohn.se

 Namn
Stein Ove Paulsen

 Mobiltelefon
-

 E-postadress
-

 Telefon
-

 Postnummer och ort
47531 Öckerö

 Adress
Lammholmsvägen 2

 För- och efternamn
STEIN OVE PAULSEN

 Personnummer
197806069634

Ansöker du som privatperson eller för ett företag?

Privatperson

Kontaktuppgifter

Ange eventuell extra kontaktinformation

Kontaktperson (om annan än ovan)

Kontaktperson (om annan än sökande)

4. Bilagor
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Översiktskarta

Här skickar du med en översiktskarta samt andra eventuella bilagor - visioner, skisser,
utredningar etc. som du tror kan vara av intresse för oss.

Översiktskartan är obligatorisk och ska redovisa hela det berörda området samt planerad
markanvändning.

    (1,71 MB)Förslag med blandade bostäder_EXEMPEL 1_200327.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

STEIN OVE PAULSENNamn: 
197806069634Person ID: 

2020-05-27 15:12Datum: 
E30A0485C10E021A293EE3AE7D7C53600F4BB0B4Signerad checksumma: 
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FÖRKLARINGAR

FÖRSLAG  |  200327  |  Anna Åden

FÖRSLAG - EXEMPEL 1 #350  |  TOMTER

RÖD 1:20 - EXEMPEL 1
• Maxade tomter. Blandat enfamiljshus och flerfamiljshus.
• 7 st enfamiljshus. Mindre skärgårdsvillor (max 121 kvm) 
• 1 st flerfamiljshus - i detta förslag:

4 st lägenheter, varav 2 på varje plan.
• Här tillkommer sedan parkeringar samt plats för 
återvinning och avfall.

SITUATIONSPLAN

Förslaget visar ett exempel på hustyper samt exempel på placering av bostäderna.



ERSDALSVÄGEN

SANDVIKSVÄGEN

FÖRSLAG  |  200327  |  Anna Åden

3D VY 1 - EXEMPEL 1 #350  |  TOMTER

3D VY 1

Markens lutning i vyerna är uppskattad från kartunderlag, ej exakta höjder.

RÖD 1:20 - EXEMPEL 1



ERSDALSVÄGEN

SANDVIKSVÄGEN

FÖRSLAG  |  200327  |  Anna Åden

3D VY 2 - EXEMPEL 1 #350  |  TOMTER

3D VY 2

RÖD 1:20 - EXEMPEL 1



ERSDALSVÄGEN

SANDVIKSVÄGEN

FÖRSLAG  |  200327  |  Anna Åden

3D VY 3 - EXEMPEL 1 #350  |  TOMTER

RÖD 1:20 - EXEMPEL 1

3D VY 3



ERSDALSVÄGEN

SANDVIKSVÄGEN

FÖRSLAG  |  200327  |  Anna Åden

3D VY 4 - EXEMPEL 1 #350  |  TOMTER

RÖD 1:20 - EXEMPEL 1

3D VY 4



Översiktsbild Röd 1:20 

Bilaga: Kartunderlag. 

Ortofoto med aktuellt område



Bilaga: Kartunderlag. 

Ortofoto med föreslagen byggnation ungefär-
ligt markerad.
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Öckerö kommun

Skala 1:2000
Datum 2020-09-22
Utskriven av RikSpo0419

Teckenförklaring
Klass 1
Klass 2
Klass 3
Fastighetsytor

Bilaga: Kartunderlag

Kartering naturvärden. 

Förklaring: 

Klass 1 - Unika värden   
Klass 2 - Höga naturvärden 
Klass 3 - Naturvärden 



Bilaga: Kartunderlag

Gällande detaljplan 



Bilaga: Kartunderlag

Gällande detaljplan 



A. Yta norr om Ersdalsvägen där sökande vill uppföra en 

villa

A. Upplevd entré till Ersdalsområdet. En villa föreslås uppföras bakom 
trädet till vänster i bild. Nordlig riktnig är till höger i bild.

C

B

B. Sten som markerar entrén. 

A

D. En av flera upptäckter av murgröna inom området. 

D

Bilaga: Platsfoton



Röd 1:89

D. Foto där områdets kraftiga nivåskillnader framkom-
mer. 

A

B

D

C

C. Längre in på den södra delen av området 

B. Den södra delen av aktuellt område där sökande vill uppföra fyra 
stycken villor. 

A. Sandviksvägen upp mot den södra delen av 
aktuellt område. 

Bilaga: Platsfoton
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rikard.sporre@ockero.se 
 
 
Öckerö 2020-09-21 
Delegationsbeslut 2020-231 
Diarienummer 2020-367 
 
Yttrande angående planbesked på fastigheten Röd 1:20, Öckerö kommun. 

Rubricerat ärende har lämnats till miljöenheten för yttrande. Miljöenheten har 
följande att erinra: 

 Området fyller en viktig funktion som spridningskorridor för djur och växter. 
Vid en exploatering av området kommer denna funktion att försvinna.  

 Enligt grönstrukturplanen har området två upplevelsevärden, det är 
variationsrik miljö samt växter och djur i naturlig miljö. Området har också två 
ekosystemtjänster där spridningskorridor är ett och socioekonomiska värden 
det andra. 

 Planområdet angränsar till naturreservat och strandskyddat område i 
väst/sydväst. Vid en exploatering av området finns det stor risk att det 
strandskyddade området påverkas negativt då det strandskyddade området 
närmst fastigheten kan upplevas ianspråktaget och privatiserat. 

 Området ligger relativt långt från kollektivtrafiken, till närmsta hållplats är det 
ca 800 meter. 
 

 
 
 
Theres Benito 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Hej, inga synpunkter från mig. Anläggning och förening ligger numera under gatuenheten, så input 
om naturområden osv. kan komma därifrån.  
 
Med vänlig hälsning 
Christer Zandén 
Kvalitetsutvecklare och tf. chef verksamhetsområde fritid och kultur 
 
Öckerö kommun 
475 80 Öckerö 
 
Telefon: 031-97 62 92 
E-post: christer.zanden@ockero.se 
Webb: http://www.ockero.se/   
 
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö 
Besöksadress: Sockenvägen 4, Öckerö 
 
Tänk på miljön innan du skriver ut! 
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Öckerö 2020-09-22  

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
Verksamhetsområde samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Rikard Sporre   
Ärende: Begäran om planbesked – Hult 1:654 (Hönö IS)  
Diarienummer: SB 0112/20    

 

Begäran om planbesked för Hult 1:654 (Hönö 
IS)  
Förslag till beslut 
Sökande meddelas positivt planbesked för Hult 1:654.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Syftet med planbeskedsansökan är att möjliggöra för en ny klubbstuga på ca 300 m2 i ett plan. Befintlig 
klubbstuga är uppförd med tillfälligt bygglov som upphörde att gälla 2018-05-21.  
   
 
Beredning 
 
Planförhållande 

• Översiktsplan Utblick Öckerö för Öckerö kommun redovisar planområdet som fortsatt användning 
idrott.  

• Gällande detaljplan från 2010-07-08 anger området som ”Y- idrottsområde”. Föreslagen byggnad är 
placerad inom område som utgörs av prickmark och mark som endast får bebyggas med 
åskådarläktare.   

• Planområdet berörs inte av något strandskydd. 
• Planområdet omfattas inte av kulturmiljöprogrammet för Öckerö kommun. Området är dock beläget i 

närheten av område som är utpekat i kulturmiljöprogrammet.  
• Planområdet omfattas inte av naturvårdsprogrammet för Öckerö kommun. Området angränsar dock 

till område utpekat i naturvårdsprogrammet.  
 
Platsbesök, observationer och förutsättningar 
Området är beläget inom Suddaområdet, söder om Lindblomsvägen, på södra Hönö. Området består sedan 
tidigare utav fotbollsplaner och ytor för friidrott. I den nordvästliga delen av idrottsområdet ligger befintlig 
klubbstuga och en mindre lekpark. Angränsande bebyggelse består utav villa- och mindre 
flerbostadshusbebyggelse samt Betelförsamlingen med tillhörande skola. Suddaområdet är beläget relativt lågt 
med en lägsta punkt på ca + 0,3 meter över vattenytan i den östra delen av området och med en högsta punkt på 
ca + 1,9 meter. Området som idag nyttjas för idrottsändamål är belägen på mellan + 1,3 – 1,9 meter över 
vattennivån. Söder om idrottsområdet finns ett naturområde med höga naturvärden och ett rikt fågelliv. Mellan 
naturområdet och idrottsområdet har en vall uppförts.   
 
Infart till området sker idag ifrån Lindblomsvägen. I nord/sydlig riktning korsas området av kommunala 
ledningsrätter för spillvatten- och dagvattenledning. Närmaste busshållplats ”Vipekärr” är belägen knappt 200 
meter öster om området på Lindblomsvägen.        



 
 

 

 
 
Ansökan  
Ansökan syftar till att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra för en ny klubbstuga. Sökande önskar uppföra 
klubbstugan i ett plan med en byggnadsarea på ca 300 m2. Byggnaden föreslås uppföras med tegel. Ytan som 
föreslås bebyggas består idag av en öppen grusad yta som nyttjas som parkeringsplats. Platsen där befintlig 
klubbstuga är placerad föreslås ersätta parkeringsytan som försvinner vid uppförandet av den nya byggnaden. 
Den föreslagna klubbstugan är placerad centralt inom parkeringsytan mellan ledningsrätterna för VA-
ledningar. Anslutning till VA föreslås ske i en ny förbindelsepunkt.    
 
Remissvar 
Ärendet har skickats på remiss till följande kommunala instanser: 

• Byggenheten 
• Miljöenheten 
• VA-enheten 
• Gatuenheten 
• Kretsloppsenheten 
• Verksamheten Fritid och Kultur 
• Räddningstjänstverksamheten 

 
Upplysningar inför planläggning 
Vid en planläggning är det av vikt att områdets förhållandevis låga placering beaktas med anledning av ett 
framtida förändrat klimat och stigande vatten. Idrottsverksamhet är en markanvändning som lämpar sig på 
områden som är placerade lågt i förhållande till vattenytan. Det är dock av vikt att tillhörande byggnader 
skyddas och att sannolikhetsreducerande och konsekvenslindrande åtgärder genomförs. Det kan exempelvis 
vara att byggnaden ska uppföras på ett sådant sätt och med ett sådant material att byggnaden tillfälligt tål att 
översvämmas. Lämplig färdigt-golv-nivå bör studeras vid en eventuell planläggning. 
 
En dagvattenutredning kan komma att bli aktuell under planarbetet. Troligtvis kommer det ställas krav på 
rening av dagvatten från parkeringsplatserna.   
 
 
Ekonomi 
Planbeskedsansökan bedöms vara en medelstor åtgärd med en avgift av 300 mPBB (milliprisbasbelopp) baserat 
på prisbasbeloppet för det år beslutet fattas. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslutsförslaget bedöms inte innebära en negativ påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv eller utifrån andra 
diskrimineringsgrunder.  
 
Barnperspektiv 
Organiserad idrotts- och fritidsverksamhet är viktig för barns utveckling, både socialt och fysiskt. 
Beslutsförslaget bedöms innebära positiva effekter för barn. En permanent klubbstuga stärker 
idrottsverksamheten och möjligheten för barn att delta i organiserad idrottsverksamhet.  
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen.  
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att området lämpar sig väl för föreslagen markanvändning, åtgärd 
och exploateringsgrad. Idrottsverksamheten är i behov av en klubbstuga då befintlig klubbstuga är uppförd med 
tillfälligt bygglov som löpt ut. Gällande detaljplan innehåller en byggrätt för centrumändamål som skulle kunna 
nyttjas för sökt åtgärd. Syftet med gällande plan är att möjliggöra uppförandet av en mötes- och idrottshall. 
Detaljplanen tillåter en största byggnadsarea på 5800 m2 som kan uppföras till en högsta byggnadshöjd på + 11 
meter över nollplanet och en högsta totalhöjd på + 20,5 meter över nollplanet. Öckerö kommun äger ca 4600 



 
 

 

m2 av byggrätten. Resterande yta är i privat ägo. Om byggrätten i befintlig detaljplan nyttjas för sökt åtgärd 
begränsas dock möjligheten att nyttja byggrätten på ett effektivt sätt. Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer 
därför att befintlig byggrätt öster om fotbollsplanerna ska lämnas orörd tills kommunen fastställt hur marken 
ska nyttjas.  
 
I planarbetet ska planområdets låga placering med anledning av stigande vatten särskilt beaktas. En 
dagvattenutredning kan komma att behöva tas fram under planarbetet.  
 
 
Expediering av beslut 
Handläggande planarkitekt och sökande.   
 
Bilagor 

1. Planbeskedsansökan med bilagor 
2. Kartunderlag  
3. Platsfoton 
4. Remissvar 

 
 
 
Underskrift 
 
 
------------------------------------                              ------------------------------------ 
Andréas Beutler                                                        Anna Danjé Brocker   
 
Plan- bygg- och miljöchef                                       Tillförordnad Kommundirektör 
 
2020-09-_________                                            2020-09-_________  
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Ansökan om planbesked
Ärendenummer: #6456 | Inskickat av: LMC stenhus (MATHIAS OLSSON) (signerad) | 2020-06-18 13:51

1. Fastighet

Ange vilken fastighet ditt ärende gäller

ÖCKERÖ HULT 1:654

2. Beskriv projektet

Ansökan gäller planläggning av område för

Klubbstuga

Beskriv och motivera ditt projekt

Beskriv så utförligt som möjligt vad det är du vill göra, ange antalet
tomter/lägenheter/verksamheter begäran syftar till och ungefärlig tomtareal, lösning av vatten
och avlopp, planerat byggnadsverks karaktär/omfattning/storlek/höjd/placering, angöring,
parkering m.m. och vilka eventuella konsekvenser projektet kan innebära för platsen och dess
nuvarande användning.

Ny klubbstuga som blir ca 300kvm i ett plan och det Helmuras med tegelfasad för bästa
kvalitet.Anslutning sker till ny förbindelsepunkt men kommunalt dagvatten o spill.Ser inte att det
skulle påverka någon på negativt sett

3. Kontaktuppgifter



Ärendenummer: #6456 | Inskickat av: LMC stenhus (MATHIAS OLSSON) (signerad) | Datum: 2020-06-18 13:51 Sida  av 2 3

 Notifieringar
E-post

 Telefon
0706-061767

 E-postadress
mattias@lmcstenhus.se

 För- & Efternamn
MATHIAS OLSSON

Kontaktperson

 Postnummer och ort
47540 Hönö

 Adress
Borslyckevägen 3b

 Organisationsnummer
556746-4614

 Organisationens namn
LMC stenhus

Ansöker du som privatperson eller för ett företag?

Företag/organisation

Kontaktuppgifter

4. Bilagor

Översiktskarta

Här skickar du med en översiktskarta samt andra eventuella bilagor - visioner, skisser,
utredningar etc. som du tror kan vara av intresse för oss.

Översiktskartan är obligatorisk och ska redovisa hela det berörda området samt planerad
markanvändning.

    (2,71 MB)Förslag 200129.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Ärendenummer: #6456 | Inskickat av: LMC stenhus (MATHIAS OLSSON) (signerad) | Datum: 2020-06-18 13:51 Sida  av 3 3

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

MATHIAS OLSSONNamn: 
197809145050Person ID: 

2020-06-18 13:51Datum: 
4FF8BA8EAF13770AB7DDD939C7B6A107D6557082Signerad checksumma: 
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PARKERING

ENTRÉYTA

PARKERING

INFART

FÖRSLAG  |  200128  |  BOBE

SITUATIONSPLAN #401  |  KLUBBHUS HÖNÖ IS

N



OMKL. 
DOMARE

CAFÉ KONFERENSRUM 23 PLATSER

TVÄTT

12 st. FRD

KANSLI
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RUM

N

40000

12000

2000

RWC STÄD

OMKL-
RUM

OMKL-
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FRD

KÖK/
KIOSK

Kiosklucka i fasad

WCWC

FÖRSLAG  |  200128  |  BOBE

PLAN #401  |  KLUBBHUS HÖNÖ IS



FÖRSLAG  |  200128  |  BOBE

ILLUSTRATIONER #401  |  KLUBBHUS HÖNÖ IS

FASAD MOT ARENAN (SÖDER)

FASAD MOT NORR

ILLUSTRATION HUVUDENTRÉ



FÖRSLAG  |  200128  |  BOBE

MATERIAL OCH KULÖRER #401  |  KLUBBHUS HÖNÖ IS

GRUNDMATERIAL

FASADTEGEL I GRÅ TON LIMTRÄ

MATERIAL OCH KULÖRER

YTTERDÖRRAR I MÖRK GRÅ KULÖR SKYLT HÖNÖ ARENA I ROSTFRITT KLINKER TEXTILPLATTOR I GRÅTT OCH RÖTT



Bilaga: Ortofoto med aktuellt område



Bilaga: Gällande detaljplan 



Bilaga: kartering stigande 
vatten.  

Förklaring: 

Zon 4 (röd), 0 - 2,4 meter 

Zon  3 (orange), 2,4 - 2,9 meter

Zon 2 (gul), 2,9 - 3,4 meter 



Bild: Google maps



Bild: Bostein & John
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Postadress: 475 80 Öckerö Telefon: 031-97 62 00 Org.nr: 212000-1280 
Besöksadress: Sockenvägen 13 Hemsida: www.ockero.se Bankgiro: 5294-9609 
 E-post: kommun@ockero.se  

 
 
 

rikard.sporre@ockero.se 
 
 
Öckerö 2020-09-08 
Delegationsbeslut 2020-221 
Diarienummer 2020-366 
 
Yttrande angående planbesked på fastigheten Hult 1:654, Öckerö 
kommun. 

Rubricerat ärende har lämnats till miljöenheten för yttrande. Miljöenheten har inga 
synpunkter gällande ansökan om planbesked men anser att en dagvattenutredning bör 
genomföras och troligtvis kommer krav på rening av dagvatten från 
parkeringsplatserna att ställas. 

 
 
 
Theres Benito 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Hej Rikard, 
 
Remissyttrande från va-enheten: 
 
Ingen erinran. 
 
Upprättad nybyggnadskarta 2020-05-12 med tillhörande text  
visar vad som gäller angående va-anslutning Hult 1:654. 
 
Ha en bra dag. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Thord Williamsson    
Va civ.ingenjör 
------------------------------------------ 
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad 
E-post: thord.williamsson@ockero.se 
Telefon: 031-976257  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hej! 
Räddningstjänsten har inget att erinra angående planbesked för fastighet Hult 1:654.  
 
Hälsningar 
Peter Eriksson 
Räddningschef 
 
Öckerö Kommun 
peter.eriksson@ockero.se 
Tel: 031-97 63 52  Vxl: 031-97 62 00 
Postadress: Öckerö Kommun, 475 80 Öckerö 
Besöksadress: Stranden 12, Öckerö 
Web: www.ockero.se  
 



Hej, inga synpunkter från mig. Anläggning och förening ligger numera under gatuenheten, så input 
om naturområden osv. kan komma därifrån.  
 
 
Med vänlig hälsning 
Christer Zandén 
Kvalitetsutvecklare och tf. chef verksamhetsområde fritid och kultur 
 
Öckerö kommun 
475 80 Öckerö 
 
Telefon: 031-97 62 92 
E-post: christer.zanden@ockero.se 
Webb: http://www.ockero.se/   
 
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö 
Besöksadress: Sockenvägen 4, Öckerö 
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Öckerö 2020-09-30 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Agneta Bryngelsson, Johannes Wallgren 
Ärende: Försäljning av bostadsrättslägenhet Vindvägen 15 A 
Diarienummer: 0143/20   

 

Försäljning av bostadsrättslägenhet  
Vindvägen 15 A 
 
Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner försäljning av bostadsrättslägenhet, 021-021-077, 

Vindvägen 15 A.  
2 Kommundirektören ges i uppdrag att försälja bostadsrättslägenhet, 021-021-077, 

Vindvägen 15 A. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Kommunen äger fyra bostadsrättslägenheter på Vindvägen. 
Hyresgäst avflyttad från lägenhet på 1 rum och kök den 1 september 2020.  
 
Beredning 
I inre reparationsfonden finns det 5 657 kronor den 2020-06-08 för Vindvägen 15 A. Kyl 
och frys bytt 2019 och ytterdörr byttes i början av 2000 i samband med att alla dörrar i 
föreningen byttes, kostnaden för dessa åtgärder togs från inre fonden. Ingen reparation för 
övrigt har utförts under tiden hyresgästen bott i lägenheten. Hyresgästen flyttade ni 1984-
07-02. Alla ytskikt är i dåligt skick samt badrum och kök är sedan bostadsrättslägenheterna 
byggdes på 70-talet.  
 
Ekonomi 
Omfattande åtgärder behöver göras och budget för renovering saknas. En försäljning 
föreslås utan att reparationer genomförs. Kostnader för akuta åtgärder inför försäljning har 
beställts av ÖFAB. Försäljningen genererar ca 1,5 mkr till budget. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder 
Påverkar ingen. 
 
Barnrättsperspektiv 
Påverkar ingen. 
 
 



 
 

 

Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen 
 
Bedömning 
Bostadsrättslägenheten är i så stort behov av reparationer att en försäljning förordas. 
 
Underskrift 
 
 
 
 
Johannes Wallgren                                            
 
Samhällsbyggnadschef 
 
2020-09-30 
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Kommunstyrelsen 2020-09-01   

    
    
KS § 175 KS 0289/19   
    
Svar på motion om att utreda möjligheten att göra Klåva Centrum 
till ett s.k. gångfartsområde 

 

Socialdemokraterna har den 3 december 2019 inkommit till KF med en Motion 
om att utreda möjligheten att göra Klåva centrum till ett s.k. gångfartsområde. 
 
I denna föreslår Socialdemokraterna: 

- att kommunen utreder möjligheten att göra Klåva Centrum till ett s.k. 
gångfartsområde; 

- att kommunen samtidigt utreder möjligheten att enkelrikta Klåva hamn-
väg.  

 
Klåva Centrum är ett attraktivt köpcentrum för öarnas befolkning och under 
sommarhalvåret även för besökande till kommunen. Ett gångfartsområde skulle 
således medföra en bättre trafiksäkerhet för alla som visats i området eftersom 
trafiken ska förhålla sig till de gåendes villkor och fordon får inte framförs i högre 
hastighet än gångfart. För att ytterligare öka trafiksäkerheten och minska CO2 
och NOX utsläppen i området och därigenom bidra till kommunens klimatmål 
önskar Socialdemokraterna att kommunen även gör en utredning om det är möj-
ligt att enkelrikta Klåva Hamnväg.  
 
Att göra om och reglera delar eller hela Klåva Centrum till ett permanent gång-
fartsområde skulle kräva ombyggnationer, utjämning av eventuella nivåskillnader 
och beläggningsarbeten samt inköp av möblering och grönska. Detta innebär 
stora investeringar. Samverkan, risk- och konsekvensanalys, trafikutredning och 
åtgärdsförslag behöver tas fram. Gatuenheten kan inte med egen personal inom 
ramen för tilldelad budget utföra de förarbeten som krävs utan är i behov av kon-
sulthjälp. För det krävs ekonomiska resurser som i dagsläget inte finns.   
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-29 
Medborgarförslag, 2019-12-03 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) och Boel Lanne (MP) yrkar på bifall på 
motionen.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: dels förvaltningens 
förslag och dels Maria Brauer (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvalt-
ningens förslag.  
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Första att-satsen avslås. 

Andra att-satsen avslås. 

 

Reservation  
Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) och Boel Lanne (MP) reserverar sig i 
för eget förslag. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annie Bedö 

Ärende: Svar på motion om att utreda möjligheten att göra Klåva 
Centrum till ett s.k. gåfartområde 

Diarienummer: KS 0289/19  

 

Svar på motion om att utreda möjligheten att 
göra Klåva Centrum till ett s.k. gåfartsområde 
 
Förslag till beslut 
Första att-satsen avstyrks. 
Andra att-satsen avstyrks. 
 
Ärendet  
Socialdemokraterna har den 3 december 2019 inkommit till KF med en Motion om 
att utreda möjligheten att göra Klåva centrum till ett s.k. gångfartsområde. 
 
I denna föreslår Socialdemokraterna  

• Att kommunen utreder möjligheten att göra Klåva Centrum till ett s.k. 
gångfartsområde 

• Att kommunen samtidigt utreder möjligheten att enkelrikta Klåva hamnväg 
 
Klåva Centrum är ett attraktivt köpcentrum för öarnas befolkning och under 
sommarhalvåret även för besökande till kommunen. 
 
Ett gångfartsområde skulle således medföra en bättre trafiksäkerhet för alla som 
visats i området eftersom trafiken ska förhålla sig till de gåendes villkor och fordon 
får inte framförs i högre hastighet än gångfart. 
 
För att ytterligare öka trafiksäkerheten och minska CO2 och NOX utsläppen i 
området och därigenom bidra till kommunens klimatmål önskar 
Socialdemokraterna att kommunen även gör en utredning om det är möjligt att 
enkelrikta Klåva Hamnväg. 
 
Ekonomi 
Att göra om och reglera delar eller hela Klåva Centrum till ett permanent 
gångfartsområde skulle kräva ombyggnationer, utjämning av eventuella 



 
 

 

nivåskillnader och beläggningsarbeten samt inköp av möblering och grönska. Detta 
innebär stora investeringar.  
Samverkan, risk- och konsekvensanalys, trafikutredning och åtgärdsförslag behöver 
tas fram. Gatuenheten kan inte med egen personal inom ramen för tilldelad budget 
utföra de förarbeten som krävs utan är i behov av konsulthjälp. För det krävs 
ekonomiska resurser som i dagsläget inte finns.   
 
Barnperspektiv 
I ett gångfartsområde är det viktigt att samspelet mellan fordonstrafiken och de 
oskyddade trafikanterna är på de gåendes villkor. Särskilda hänsyn ska tas till barns 
förmåga att vistas ute i trafiken. För att gångfartsområdet inte ska påminna om 
gatumiljön i övrigt ska utformningsåtgärderna vara sådana att fordonstrafiken 
respekterar den nya regleringens körsätt. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
 
Bedömning 
Klåva Centrum består delvis av kommunal mark och delvis av kvartersmark.  
 
För att ett område ska få vara ett gångfartsområde krävs att beslut fattas och lokal 
trafikföreskrift upprättas. Dessutom ska området vara utmärkt med ett vägmärke 
och utformas enligt Trafikverkets och Sveriges kommuner och Regioners krav på 
vägars och gators utformning, VGU.  
Att enbart reglera området med vägmärken medför inte per automatik att fordon 
som framförs i området håller gångfart utan området skall vara utformat och 
möblerat med hänsyn till barn, äldre och funktionshindrande. Utformningen ska 
även vara på sådant sätt att alla som rör sig i området förstår att gående har förtur, 
att de har rätt att röra sig fritt i området och att alla som framför ett fordon skall 
anpassa sin hastighet till rådande gångfart.  
 
Då rådigheten inte enkom ligger på Öckerö kommun bedömer Gatuenheten att 
samverkan med övriga fastighetsägare är nödvändig för att åstadkomma den bästa 
tänkbara lösning för att göra om och reglera Klåva Centrum som ett 
gångfartsområde, eftersom deras hyresgäster och varsamheter i allra högsta grad 
kommer att påverkas av en sådan förändring.  
 
För motivering till beslutet se avsnitt ekonomi. 
 
 
Datum 2020-06-16 
 
 
 
 
Anna Dannjé Brocker                                                           Johannes Wallgren 
TF Kommundirektör                                                             Samhällsbyggnadschef 



 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 





Motivering för återremisser 

Motion angående gångfartsområde i Klova. 
 
Motionärerna menar att det är möjligt att successivt etablera ett gångfartsområde. Genom att 
dela upp det aktuella området i två eller flera etapper kan ett första område etableras utan 
omfattande utjämning av befintliga trottoarer. Möblering kan inledningsvis inskränkas till t ex 
cykelställ, som på bilden. 
 
Boende i närområdet och ett antal näringsidkare som motionärerna haft kontakt med, för att 
få ett första intryck från intressenter i området, har varit odelat positiva till förslaget. Även om 
en sådan kontakt måste göras, bland annat p g a ägarförhållanden i området, finns det inget 
som tyder på att detta skulle vara annat än främjande. 
 
Vi begär därför en återremiss, så att ett förslag kan tas fram på hur ett gångfartsområde kan 
etableras etappvis, med en låg kostnad i en första etapp. 
 
Bild 1. visar ett gångfartsområde i centrala Göteborg. Området saknar helt möblering, 
förutom en cykeluppställningsplats längre ner på gatan. 

 
 



Bild 2. Visar exempel på cykeluppställningsplats på Postgatan i Göteborg, som används 
som fartdämpande inslag/möblering. Postgatan är ett gångfartsområde. 

 
 

Motion angående anläggning av trädgård. 
I det svar som gavs på motionen uppfattar vi att utredaren fokuserat på metoden ”grön 
rehab” i betydligt större utsträckning än vad motionärerna avsett. Syftet med motionen var i 
första hand att utreda möjligheten att anlägga en trädgård, t ex med ekonomiskt stöd från 
samordningsförbundet Älv & Kust eller Leader, som både tidigare finansierat liknande 
projekt. Därför angav vi referensen Jonsereds trädgårdar, där målgruppen varit bred och 
ingen speciell modell eller metod varit drivande för verksamheten. I Partille talar man om 
rehab med gröna inslag. Verksamheten i Jonsered har, tvärtemot vad utredaren uppgivit, 
expanderat i omfattning enligt ansvarig förvaltningschef.  
 
En annan verksamhet, som också skulle kunna vara referensprojekt, är Västmanlands 
samordningsförbunds projekt ”Vägen in”, som gett stöd åt människor som behövt extra stöd 
att komma tillbaka till arbetslivet, genom bland annat naturupplevelser och andra gröna 
inslag. 
 
Motionärerna anser att utredaren haft fokus på metoden grön rehab, istället för på trädgård 
och därför inte utrett med rätt fokus. En trädgård är inte enbart en möjlighet till rehab med 
gröna inslag, som i Jonsered, utan kan vara en plats att bidra, om man saknar sin egen 



trädgård, eller ingen har. En trädgård kan även bidra till destinationen Öckerös 
attraktionskraft och locka besökare som är på besök i kommunen.  
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KF § 74 Dnr 289/19  
   
Svar på motion om att utreda möjligheten att göra Klåva Centrum 
till ett s.k. gångfartsområde 

 
Ärende 
Socialdemokraterna har den 3 december 2019 inkommit till KF med en Motion 
om att utreda möjligheten att göra Klåva centrum till ett s.k. gångfartsområde. 
 
I denna föreslår Socialdemokraterna: 

- att kommunen utreder möjligheten att göra Klåva Centrum till ett s.k. 
gångfartsområde; 

- att kommunen samtidigt utreder möjligheten att enkelrikta Klåva hamn-
väg.  

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-09-10, § 175 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 
Medborgarförslag 
 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Ronald Caous (S) föreslår bifall till motionen. 
Anders Kjellgren (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Ronald Caous (S) föreslår återremiss, för att utreda om motionen kan genom-
föras i etapper, och på så vis undvika puckelkostnader.  
Annika Andersson (V) föreslår bifall till Ronald Caous (S) förslag till återre-
miss. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras på dagens 
sammanträde. Ordföranden finner att ärendet återremitteras. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras. 

 

 
 



Hej, 
 
Mitt medborgarförslag rör ett önskat byggande av en så kallad ”Legal Wall” för utemålningar och 
Graffiti. 
 
Legal Walls finns endast på 5 ställen i Västra - Västra Götaland varav de närmsta är ”Draken" vid Röda 
sten i Göteborg (där klubbmedlemsskap är ett krav för användande), ”Mölndalsväggen" i Mölndal 
samt Landvetter Wall i Landvetter vid Landvettersjön. 
 
Dessa väggar gör det möjligt att uttrycka konst med bland annat sprayfärg som bas där verken ofta 
kräver lite större ytor för att uppnå effekt. 
Målningen på Hönö idrottshall är förvisso ett väldigt stort exempel men ändå något som utfört på 
rätt sätt ger en annan dimension på utekonst. 
 
Vidare tycks det den senare tiden skett en ökning av ”klotter” i kommunen, man ser det särskilt på 
våra broar, badställen och vägskyltar detta är ingen bra utveckling och en Legal Wall borde kunna ge 
en positiv effekt på detta. 
 
Ställen där en Legal Wall skulle kunna anläggas kunde vara mellan Ishallen och Göstahallen på 
Öckerö, vid ungdomsgården på Öckerö, Hönö arena vid Sudda. 
 
Vissa Legal Walls är redan befintliga betongväggar som Draken vid Röda sten och andra är byggda 
med tex marinplyfa eller liknande som i Landvetter. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 

 

 
 




