
 

 

 
Öckerö 2021-04-22 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

Beslutsorgan Socialnämnden 
Tid och plats Torsdag 29 april kl. 8.30, distansmöte 

 
Förmöte: Öckeröalliansen kl. 7.30 
 

ÄRENDEN 1 Val av justerare – Förslag: Thomas Wjik   

 2 Upprop och föranmälda jäv  
Rebecka Jonsson 3 Åtgärdsplan 2021 (8.45-9.00) Bilaga 

Rebecka Jonsson 4 Ekonomisk uppföljning efter mars (8.45-9.00) Bilaga 

Angelica Francisca 
5 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022, remissvar 

(9.00-9.10) 
Bilaga 

Marie Andersson 
6 Reviderad renhållningsordning, remissvar 

(9.10-9.20) 
Bilaga 

Klara Ivarsson 7 Ej verkställda beslut SoL & LSS kvartal 1 (9.20-9.25) Bilaga 

Klara Ivarsson 8 Redovisning av särskilda delegationsbeslut (9.20-9.25) Bilaga 

Malin Tisell 9 Dialog om förslag på förändrad budget/uppdrag 2022 
(11.15-12.45) 

Bilaga 

  Paus 9.45-10.00  

 
 
Malin Tisell 
 
H. Fransson & C.  
Hummelblad  
 
Nedzad och Camilo 
 
 
L. Olofsson & R. Jonsson 
 
Malin Tisell 
 
Arto Niskala 
 
Malin Tisell 
 

10 Information 

a. Covid-19 (8.30-8.45) 

b. Drogvaneundersökning (10.00-10.30) 

c. Ny överenskommelse Arbetsförmedlingen (10.30-

11.00) 

d. Sjukstatistik 2020 (11.00-11.15) 

e. Uppföljning av personalförsörjning (9.25-9.45) 

f. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende 

(9.25-9.45) 

g. Förvaltningschefen informerar (9.25-9.45) 

h. Förkortningslista 

 
 
 
 
Bilaga 
 
Bilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 

 11 Övriga frågor  

   
   

Sandra Svensson  Klara Ivarsson 
  Ordförande   Sekreterare 
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Öckerö 2021-04-16 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Malin Tisell, Rebecka Jonsson 
Ärende: Åtgärdsplan Socialnämnden 2021 
Diarienummer: 0024/21   

 

Åtgärdsplan efter februari 2021 
 
Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Den ekonomiska rapporten efter februari månad visade på ett underskott om -3 827 tkr på 
helår. På nämnden i mars fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att 
komma tillrätta med underskottet. I prognosen som gjordes efter mars har förvaltningen 
gjort åtgärder inom ramen för dess uppdrag och lämnar en prognos i balans med budget. 
Åtgärderna som förvaltningen har gjort finns i den ekonomiska rapporten efter mars.  
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
_____________________ 
Malin Tisell 
Socialchef 
2021-04-16 
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Öckerö 2021-04-16 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Malin Tisell, Rebecka Jonsson 
Ärende: Ekonomisk uppföljning 2021 
Diarienummer: 0024/21   

 

Ekonomisk uppföljning per mars 
 

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

• Underskott köpt plats inom barn och ungdomsvård 
• Överskott särskilt boende äldreomsorg (ej öppnade platser) 

 
Investering 
Prognosen visar ett resultat i balans med budget.  
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
Expedieras 
Redovisningsekonom 
Kommunstyrelsen 
 
 
Malin Tisell 
Chef Socialförvaltningen 
2021-04-16 
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1 EKONOMISK KOMMENTAR 
Utfallet till och med mars månad jämfört med budget för samma period är – 5 745  tkr. 

Avvikelsen mot budget för perioden beror framförallt på nedanstående orsaker: 

• Ökade kostnader i samband med Covid-19 - 4 175 tkr 
• Ökade kostnader för placeringar inom barn och ungdom, -871 tkr 
• Ökade kostnader för vuxna med missbruk, -807 tkr 

Prognosen efter mars månad visar ett årsresultat i balans med budget. 

Det är en förbättring mot föregående prognos med 3 827 tkr. Förändringen förklaras av: 

• En avdelning på solhöjden södra kommer inte att öppna i år och lämnar därmed ett överskott i 
prognosen 

•  Ansökan om bidrag för extraordinära kostnader för kvotflyktingar har skickats in som täcker 
det prognostiserade underskottet på flyktingmottagning 

•  Fler statsbidrag har tillkommit sedan senaste prognosen och kan användas till befintliga 
satsningar 

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

• Statsbidrag avseende ökade kostnader i samband med Covid-19 täcker upp nuvarande 
underskott 

• Statsbidrag till äldreomsorgen för "god vård och omsorg om äldre" används till 
puckelkostnader för pilotprojektet för heltidsresan inom äldreomsorgen 

• Statsbidrag till äldreomsorgen för "god vård och omsorg om äldre" används inom hemtjänsten 
för att öka kvaliteten 

• En avdelning på solhöjden södra öppnar inte vid halvårsskiftet utan hålls stängd resten av året  
• Följa riktlinjerna för beviljade hemtjänsttimmar 
• Ökade kostnader för vuxna missbruk täcks upp av minskade kostnader för köpta platser inom 

LSS som beror på utflytt. Prognosen bygger på att ingen inflytt sker inom det området 
• Översyn av köpta platser med fokus på att minska kostnaderna. Ser över alternativa lösningar 

och vad som kan verkställas på hemmaplan 
• Bidrag från migrationsverket beviljas för extraordinära kostnader för kvotflyktingar. 
• Övertidskostnader kommer att hållas nere under resten av året 
• Optimera bemanningen inom LSS-verksamheterna. Samverka mellan olika enheter för att ha 

rätt bemanning på rätt tidpunkter och ställen  

1.1 Socialnämnden 

Prognosrapport 

  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

100 Nämndsverksamhet 999 1 060 61 204 268 65 19 1 031 

263 Miljö-hälsa hållb utv 422 423 1 214 127 -87 51 422 

270 Säkerhet och trygghet 10 927 10 927 0 2 455 2 711 256 22 10 927 

340 Idrotts och fritidsanl 167 165 -2 242 41 -201 147 167 

500 Gemensamt äldreomsorg 5 981 6 040 59 1 504 1 558 54 25 5 941 

509 Hemsjukvård 24 064 24 214 150 6 357 6 227 -129 26 24 134 

510 Korttidsboende/vård 8 181 7 983 -198 2 460 2 026 -434 31 7 944 

511 Hemtjänst 37 496 38 135 639 9 377 9 413 36 25 38 159 
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  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

512 Särskilt boende 77 645 79 356 1 711 20 645 19 284 -1 361 26 79 310 

520 Funktionsstöd 5 249 5 889 640 1 418 1 458 40 24 5 322 

531 Boende LSS 32 165 32 235 70 6 855 6 262 -593 21 32 223 

533 Personlig ass LSS 15 677 15 984 307 4 360 3 954 -405 27 15 552 

535 Daglig verksamhet LSS 12 308 12 447 139 3 191 3 228 37 26 12 433 

538 Gemensamt LSS 9 238 9 383 145 2 017 2 425 407 22 9 226 

539 Övriga insatser LSS 6 601 6 456 -146 1 528 1 608 80 24 6 634 

559 Vård vuxna missbruk 3 658 2 200 -1 458 1 357 550 -807 62 3 286 

569 Barn och ungdomsvård 16 497 13 536 -2 961 4 253 3 382 -871 31 16 416 

571 Övrig vuxenvård 2 506 2 973 466 647 732 86 22 2 933 

575 Ekonomiskt bistånd 6 596 6 930 334 1 398 1 733 335 20 6 550 

580 Individ&familjeoms,tot 10 722 10 748 26 3 122 2 763 -359 29 10 761 

585 Familjerådgivning 367 364 -3 111 94 -18 31 367 

590 Socialförv. gemensamt 11 903 11 922 19 3 987 3 063 -925 33 11 905 

600 Flyktingmottagande 2 312 2 312 0 1 734 572 -1 162 75 3 862 

610 Arbetsmarknadsåtgärder 4 656 4 656 0 875 1 068 192 19 4 659 

Summa Nettokostnad, tkr 306 337 306 337 0 80 293 74 548 -5 745 26 310 164 

2 INVESTERINGAR 
Investeringarna under 2021 planeras att gå enligt plan i prognosen efter mars. 

2.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Prognos Budget Avvikelse Utfall Fg prognos 

Nettokostnad, tkr      

Socialnämnden 8 522 8 522 0 303 8 522 

Summa Nettokostnad, tkr 8 522 8 522 0 303 8 522 
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Öckerö, 2021-04-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Angelica Francisca  

Ärende: 
Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland  
2018-2022 

Diarienummer: 0028/21   

 

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra 
Götaland 2018-2022 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden ställa sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i 
Västra Götaland till och med 2022.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse har rekommenderat medlemskommunerna att 
ställa sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 
till och med 2022. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra 
Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i 
Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. Den syftar bland 
annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och 
gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.  
 
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på 
länsövergripande nivå. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan 
för psykisk hälsa för åren 2018–2020. 2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för 
ett fortsatt arbete och handlingsplanen föreslås därför förlängas t o m 2022. Bedömningen 
var att målen är fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar göra skillnad. Syftet med 
handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden där vi i Västra 
Götaland vill bli bättre.  
 
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa pekat ut fem fokusområden som 
särskilt viktiga. De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet med framtagandet av 
handlingsplanens mål och målsättningen har varit att formulera minst ett mål för varje 
fokusområde. Följande fokusområden har pekats ut för vuxna respektive barn och unga: 
- Förbyggande och främjande arbete  
- Tillgängliga tidiga insatser 



 
 

 

- Enskildas delaktighet och rättigheter  
- Utsatta grupper  
- Ledning, styrning och organisation 

 
Ekonomi 
Förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022 bedöms 
inte medföra några större ekonomiska konsekvenser för Öckerö kommun.   
 
Bedömning 
Socialförvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom Handlingsplan psykisk hälsa i 
Västra Götaland 2018- 2022.  
 
Expediering av beslut 
Göteborgsregionens kommunalförbund – gr@goteborgsregionen.se  
Socialnämndens diarium - diarium.soc@ockero.se  
Förvaltningschef, Socialförvaltningen  
Verksamhetschef IFO/FS, Socialförvaltningen  
 
Bilagor 
Bilaga 1 Protokollsutdrag § 243 – Förbundsstyrelsen GR   
Bilaga 2 Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022  
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
______________________ 
Malin Tisell  
Socialchef, Socialförvaltningen  
2021-04-14 

mailto:gr@goteborgsregionen.se
mailto:diarium.soc@ockero.se
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Förbundsstyrelsen – ärende 9 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-01-04, diarienummer: 2017-00284.60 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2022  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att för sin del ställa sig bakom samt 

rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förlängning 

av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till förlängning av 

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022. Västkoms 

styrelse rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera 

medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen. Handlingsplanen togs 

fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) 

inom ramen för vårdsamverkan. Den syftar bland annat till att stärka kommuner 

och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att 

minska den psykiska ohälsan. 

Beslutsunderlag 

• TU Västkom 2020-11-24 

• Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 

 

 

Helena Söderbäck          Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör          Förbundssekreterare 

 

 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

 

 

 



 
2020-11-24 
Tjänsteutlåtande 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom  
 
 

 

Till VästKoms styrelse 

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 

 

Förslag till ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022 samt rekommenderar 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om 
handlingsplanen. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på 
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag 
som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för 
psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra 
Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i 
Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. 
 

Handlingsplanen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att 

främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.  

 
2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och 
handlingsplanen föreslås därför förlängas t o m 2022.  Den länsgemensamma 
styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa ställde sig den 15 oktober bakom en 
förlängning av handlingsplanen med mindre revideringar. Bedömningen var att målen är 
fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar göra skillnad. 
 
Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden 
där vi i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla 
våra gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan. 

 
För att undvika glapp i samverkan och säkerställa att det finns gemensamma mål och 
strategier efter 2022 behöver ett parallellt arbete med att utarbeta en handlingsplan för 
2023 och framåt påbörjas.  
 

Ann-Charlotte Järnström   Anneli Assmundson Bjerde 

 
 
VD     Chef välfärdsutveckling 
VästKom    VästKom  
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Innehåll

Bakgrund
År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka 
kommuner och regioner i arbetet med att främja 
psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska 
den psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt 
stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom 
området och för det gemensamma arbetet att ta 
fram regionala handlingsplaner.

Denna handlingsplan är gemensam för  Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden och  VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och  Västra 
Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är 
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Förlängd handlingsplan

Uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen 
fortfarande är aktuella. Därför har den länsgemensamma 
styrgruppen rekommenderat huvudmännen att förlänga 
handlingsplanen till och med 2022. 

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera 
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och 
prioriteringar fortsätter som tidigare.

Förändringarna
Sex indikatorer har tillkommit. De nya indikatorerna 
är markerade i i dokumentet med “NY!”. Några av 
de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts vilket 
framgår under respektive aktivitet. 

Tre indikatorer har utgått: Antal personer med missbruk 
och/eller beroende utskrivna enligt LVM, Undvikbara 
slutenvårdstillfällen och Standardiserade bedömningsmetoder 
för föräldraförmåga. 

Förlängd! 
Med mindre justeringar

www.vardsamverkan.se/ 
handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet
Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska 
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, 
verkar och vistas i  Västra Götaland. Samverkan över 
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en 
förutsättning för att uppnå detta. 

Anställda och politiker inom regionens alla delar och 
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer, 
det satsas, det följs upp och det utvecklas.  Var och 
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i 
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska 
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi 
dem för att istället se till den enskildes behov.  Vi vet 
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte 

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre 
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram 
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera 
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket, 
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och 
göra det samtidigt. 

Syfte med handlingsplanen
Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer 
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli 
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en 
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med 
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan.

Process för framtagande 
Organisation
Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan. 

År 2017 förändrades sammansättningen och 
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från 
varje huvudman (kommun och region) utsedda via 
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera 
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling, 
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets 
utveckling inom välfärdsområdet.

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.
I styrgruppen finns representanter från de sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social 
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från 
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQ-
communityt och nationella minoriteter.

Fokusområden 
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa 
anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga 
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet 
med framtagandet av handlingsplanens mål och 
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 
varje fokusområde.

 Förbyggande och främjande arbete 

 Tillgängliga tidiga insatser

 Enskildas delaktighet och rättigheter

 Utsatta grupper

 Ledning, styrning och organisation
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Genomförande  
Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande 
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det 
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala 
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En 
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar 
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader 
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans 
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och 
brukarföreträdare på lokal nivå. 

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen 
för några av målen.

Uppföljning
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. 
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har 
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att 
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer 
och resultat, och därigenom stimulera och initiera 
förbättringsarbete.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också 
resultatet av de årliga uppföljningarna. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland
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1. Förbyggande och främjande arbete 

2. Tillgängliga tidiga insatser

Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen.
• Antal suicidförsök i befolkningen.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
• Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention ska tas fram i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.

 Framtagen 2020: Det goda livet i 
Västra Götaland – Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025.

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få 
rätt vård och stöd

Mål 
1.1

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. 
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och 
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas 
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om 
att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd 
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att 
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid 
som en utväg.

Indikatorer
• Aktuella rutiner för samordning inom 

äldreomsorgen.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 

befolkningen.
• NY! Andel äldre med äldreomsorg som 

har besvär av ängslan, oro eller ångest.

Mål  
2.1 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre 
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som 
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade 
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap, 
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk 
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få 
rätt vård, stöd och behandling.

Fokusområden och mål för vuxna
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Personer som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen.
• Uppföljning av SIP i befolkningen.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Vid behov revidera den länsgemensamma 

riktlinjen och stödmaterialet för SIP. 
 Revidering genomförd 2020.

• Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan 
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för 
SIP till Styrgrupp IT i  Väst (SITIV). 

 Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
• Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet 

med SIP – hur blir det för den enskilde?
 Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan 

stuprören” Brukarrevision av Samordnad 
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och 
region ska upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda 
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får 
sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar 
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning 
mellan verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska vara delaktiga  
i utvecklingsarbete

Indikatorer
• Systematiskt samarbete med 

brukarorganisationer.

Mål  
3.2 

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att 
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet 
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en 
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, 
regional och nationell nivå och varje insats behöver 
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip
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Personer med missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller komplex problematik ska få 
integrerade insatser

Mål  
4.2

5. Ledning, styrning och organisation

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade 
metoder inom vård, stöd och behandling 

Indikatorer
• Standardiserade bedömningsmetoder 

inom missbruk- och beroendeverksamhet.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av alkoholmissbruk.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av drogmissbruk.
• Ny! Rekommenderad behandling vid 

psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
• Inrättande av regionalt resurscentra för 

psykisk hälsa.

Mål  
5.1

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd 
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för 
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som 
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder 
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent 
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna 
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det 
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma 
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa på. 

Indikatorer
• Case management till personer med psykisk 

sjukdom.
• Aktuella rutiner för samordning inom 

socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
• Uppföljning av delregionala/lokala 

tillämpningar av “Överenskommelse om 
samarbete mellan  Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i  Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk”. 

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en 
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller 
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och 
behandling parallellt och samordnat.  Vård- och stödinsatser från 
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras 
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att 
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till 
undvika slutenvård.

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna och 
regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.
• Ny! Andel äldre med äldreomsorg som 

uppger att de brukar bli bra bemötta av 
personalen.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få 
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress 
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer 
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga 
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i 
enskilda möten ska också öka.
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Alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg

Indikatorer
• Andel elever som fullföljt 

gymnasieutbildningen inom tre år.
• Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
• Andel elever med betydande frånvaro från 

skolan.

Mål 
1.2

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa 
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet 
i  Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning 
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. 
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges 
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att 
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete 

Indikatorer
• Manualbaserad insats för föräldrastöd.
• Ny! Föräldraprogram om alkohol och 

droger i grundskolan.

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets 
hela uppväxt 

Mål 
1.1

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna 
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. 
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd 
utifrån sina och barnens behov när det behövs.  Det kan gälla 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk. Verksamheter som arbetar 
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda 
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 



9

2. Tillgängliga tidiga insatser 

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt 
insatser i rätt tid

Förebygga och uppmärksamma bruk av 
alkohol och narkotika bland unga 

Indikatorer
• Barn och unga med psykiatrisk diagnos 

som vårdats i slutenvård.
• Standardiserade bedömningsmetoder 

för utredning av missbruk.
• Ny! Andel barn och unga som får en 

första bedömning vid BUP inom 30 
dagar. 

• Ny! Andel barn och unga som fått 
bedömning och vård för psykisk 
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i åk 9.
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i gymnasiet år 2.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i åk 9.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
• Sammanställa kunskap och ta fram 

ett regionalt inriktningsdokument 
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.

 Framtaget 2020: Länsgemensamt 
inriktningsdokument för regionen 
och kommunerna i Västra Götaland 
för Organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende.

Mål  
2.1 

Mål  
2.2 

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra 
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första 
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först 
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn 
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska 
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska 
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår 
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper 
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga 
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn 
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott 
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos 
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med 
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och 
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt 
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan 
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att 
tidigt identifiera dessa unga. 
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip

Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år. 
• Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Revidering av  Västbus riktlinjer och 

stödmaterial.
 Överenskommelse om samverkan för 

barn och ungas hälsa fastställs 2020.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region 
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en 
person har behov av insatser från båda huvudmännen. 
I  Västra Götaland finns från 2020 en överenskommelse 
om samverkan för barn och ungas hälsa. I den har tidigare 
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i 
utvecklingsarbete

Indikator
• Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.Mål  

3.2 

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för 
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn 
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs 
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje 
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga 
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som 
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera 
vad god kvalitet är. 
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5. Ledning, styrning och organisation

Nollvision om suicid i Västra Götaland
Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
• Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
• Länsgemensam handlingsplan för suicidpreven-

tion ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyn-
dighetens uppdrag.

Framtagen 2020:  Det goda livet i Västra  
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.

• Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg 
(SPISS).

Mål  
5.1

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna 
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt 
liv. I  Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per 
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går 
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk 
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med 
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid 
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad 
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i  Västra 
Götaland ska behöva se suicid som en utväg. 

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva 
negativt bemötande i kontakterna med 
kommunerna och regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal 
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a 
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras 
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell 
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen 
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det 
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-02-12  

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 243. Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 

Diarienummer: 2017-00284.60 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig för sin del bakom och rekommenderar 

medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förlängning av 

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till förlängning av 

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022. Västkoms 

styrelse rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera 

medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen. Handlingsplanen togs 

fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland 

(NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. Den syftar bland annat till att 

stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och 

gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan. 

Beslutsunderlag 

• TU Västkom 2020-11-24 

• Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

  

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare  

Justeras: 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

Miguel Odhner 

Justerare 
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Öckerö 2021-04-13 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Marie Andersson 

Ärende: 
Svar på remiss: Revidering av renhållningsordning (lokala 
föreskrifter för avfallshantering) i Öckerö kommun  
Dnr SB 0005/21 

Diarienummer: SN 0026/21   

 
Svar på remiss: Revidering av renhållningsordning (lokala före-
skrifter för avfallshantering) i Öckerö kommun, dnr SB 0005/21 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till 
kommunstyrelsen som eget yttrande över remiss ”Revidering av renhållningsord-
ning (lokala föreskrifter för avfallshantering) i Öckerö kommun”.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § skall det för varje kommun finnas en renhållnings-
ordning som skall innehålla (1) lokala föreskrifter om hantering av avfall som gäller 
kommunen samt en (2) en avfallsplan. En ny regional avfallsplan, Göteborgsregion-
en minskar avfallet, har antagits av kommunfullmäktige 2020-12-10. 
 

Med anledning av ändringar av avfallslagstiftningen i miljöbalken beslutade reger-
ingen 2020-06-16 om en ny avfallsförordning. Syftet var bland annat att genomföra 
EU-direktiv på avfallsområdet. Huvuddelen av ändringarna i miljöbalken och hu-
vuddelen av den nya avfallsförordningen trädde i kraft 2020-08-01. De nu föreslag-
na ändringarna anses så omfattande att förslaget behöver ställas ut för samråd inn-
an antagande, 15 kap 42 § miljöbalken.  
 
Yttrande 
Socialnämnden har inget att erinra över ’Revidering av renhållningsordning (lokala 
föreskrifter för avfallshantering) i Öckerö kommun’ dnr SB 0005/21 och föreslår 
därför Socialnämnden att lämna sitt bifall till förslaget. 
 

Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
 
Underskrift 
 
Malin Tisell 
Socialchef 
2021-04-13 
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Inledande bestämmelser 
 
Enligt 15 kap 41 § (2016:782) i Miljöbalken ska det för varje kommun finnas en 
renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter som gäller för hanteringen av 
det avfall som uppkommer i kommunen samt en avfallsplan. Målet med 
avfallsplaneringen är att minska avfallsmängderna, vidta avfallsförebyggande 
åtgärder, hushålla bättre med resurser, minska miljöpåverkan och giftspridning från 
avfallet, förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar med vårt avfall, minska 
kostnaderna och ge innevånarna en bättre service samt se till att avfallshanteringen 
fungerar även när den utsätts för påfrestningar och snabba förändringar. En regional 
avfallsplan kallad Göteborgsregionen minskar avfallet har arbetats fram på uppdrag 
av de 13 kommuner som ingår i Göteborgs kommunalförbund (GR). Denna 
avfallsplan, som sträcker sig fram till 2030,  skall tillsammans med de lokala 
föreskrifterna vara styrdokumenten för avfallshanteringen i Öckerö kommun. 
Renhållningsordningen för Öckerö kommun innehåller även sorteringsföreskrifter 
för hushåll och verksamheter. 
 

Tillämpliga föreskrifter 
 
1 §  
 

För kommunens avfallshantering gäller: 
 

• Miljöbalken (1998:808) samt kapitel 15 genom lag 2016:782 
      och Avfallsförordningen (2020:614),  
 

• Föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av 
miljöbalken, 

 

• Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från 
fartyg (SJÖFS 2001:12) och från fritidsbåtar (SJÖFS 2001:13), 

 

• Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och förordningen om skydd mot 
olyckor(SFS 2003:789),  

 

• Andra författningar (LOU, PBL, trafiksäkerhetslag etc.) och 
 

• Renhållningstaxa för Öckerö kommun. 
 
Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om 
avfallshantering. Gällande författningar finns under www.lagrummet.se  
 

Definitioner 
 
2 §  
 

Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 
kap. Miljöbalken och Avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de 
betydelserna som här anges: 
 

http://www.lagrummet.se/
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1. Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans, som ingår i en 
avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig 
att göra sig av med. Ett ämne eller föremål upphör att vara avfall om det har 
återvunnits och uppfyller i fråga om fortsatt användning enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 9 a § (lag 2016:782) 
  

2. Med avfall under kommunalt ansvar menas detsamma som  15 kap. 
miljöbalken det vill säga (1) kommunalt avfall, vilket innebär avfall från  
hushåll och sådant avfall från andra källor/verksamheter som till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll . Med avfall från annan 
verksamhet som är jämförlig med avfall under kommunalt ansvar menas 
sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett 
ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller anläggning. Som 
exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall,  och 
toalettavfall. Exempel på verksamheter där avfall under kommunalt ansvar 
uppkommer är boenden, (hotell, äldreboenden, vårdinrättningar och 
konferensanläggningar) arbetsplatser, (alla slags butiker, kontor, 
hälsoklinik, gym, byggarbetsplatser och industrier) och uppehållsplatser 
(skolor, caféer, gatukök, förskolor, färjelägen, kiosker och fritidsanläggningar).  
(2) avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, 
som är dimensionerade för högst 25 personalekvivalenter, om anläggningen 
endast används för hushållsspillvatten, eller spillvatten som till sin art och 
sammansättning liknar hushållsspillvatten, (3) latrin från torrtoaletter och 
jämförliga lösningar, och (4) bygg- och rivningsavfall som inte produceras i 
en yrkesmässig verksamhet.  

 
 Punkterna a – h definierar kategorier av  avfall under kommunalt ansvar 
 
a. Med matavfall menas allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer 

vid livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och 
liknande och som skulle kunna eller ha kunnat användas som livsmedel 
och som utgör avfall under kommunalt ansvar. 
 

b. Med restavfall menas det avfall som förbränns Det är det avfall som   
återstår  när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, 
elavfall, grovavfall och annat avfall som omfattas under 
producentansvar är utsorterat enligt 9 § denna renhållningsordning. 

 
c. Med grovavfall menas, i enlighet med 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter 

(NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, 
hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som 
gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Se bilaga 1. 

 
d. Med bygg- och rivningsavfall  under kommunalt ansvar menas avfall 

från nybyggnation, ombyggnation, renovering och reparationsarbeten av 
fastigheter och lokaler och som inte produceras i en yrkesmässig 
verksamhet (träder i kraft 2023-01-01)). 

 
e. Med trädgårds- och parkavfall menas biologiskt avfall från trädgårds 

och parkskötsel. Trädgårdsavfall från enskilda hushåll räknas som avfall 
under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken (grovavfall) medan 
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dylikt avfall från flerbostadshus räknas som annat avfall än hushållsavfall 
(verksamhetsavfall) 

 
f. Med farligt avfall menas avfall, som i enlighet med Avfallsförordningen 

(SFS 2020:614), finns markerat med asterix i bilaga 3 till förordningen, 
eller annat avfall, som har någon eller några av de egenskaper, som anges i 
bilaga 1 till samma förordning. Se även bilaga 1 och bilaga 2 till dessa 
bestämmelser. 

 
g. Med konsumentelavfall menas detsamma som i 13 § förordningen om 

producentansvar för elutrustning. Till konsumentelavfall räknas uttjänta 
produkter som normalt har används i hushållen.  

 
h. Med avloppsavfall menas avloppsfraktioner och filtermaterial från 

enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 25 
personalekvivalenter, om anläggningen endast används för 
hushållsspillvatten, eller spillvatten som till sin art och sammansättning 
liknar hushållsspillvatten, (3) latrin från torrtoaletter och jämförliga 
lösningar 

 
3. Med avfallsförebyggande åtgärder menas åtgärder som görs innan ett 

ämne eller föremål har blivit avfall. Det syftar till en minskning av mängden 
avfall, en minskning av skadliga ämnen i material och produkter eller en 
minskning av de negativa effekter som avfall ger upphov till på människors 
hälsa och miljö. 

 
4. Med behållare menas säckställ, kärl av plast, container eller någon annan 

anordning för uppsamling av avfall under kommunalt ansvar  
 

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

 
6. Med kliniskt avfall menas skärande och stickande avfall från sjuk- och 

tandvård, biologiskt och smittförande avfall. 
  

7. Med nyttjanderättshavare menas den som, utan att omfattas av 
fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

 
8. Med producentansvarsmaterial menas material eller avfall som omfattas 

av förordningar om producentansvar. För delar av dessa ansvarar 
förpacknings och tidningsinsamlingen, FTI. Hit hör; förpackningar av metall, 
plast, wellpapp, kartong och returpapper. Övrigt material under 
producentansvar är; glas (färgat och ofärgat), konsumentelavfall, glödlampor, 
belysningsarmaturer, däck och bilar. 

 
9. Med verksamhetsavfall menas fast eller flytande avfall, som uppkommer 

vid industrier, företag, institutioner, affärer och andra verksamheter och som 
inte utgör avfall under kommunalt ansvar. Även större mängder avfall från 
hushåll vad gäller byggnationsarbeten samt iordningsställande av tomtmark 
räknas som verksamhetsavfall. 



     

 7 

10. Med återvinningscentral (ÅVC) menas bemannad mottagningsplats för 
avfall under kommunalt ansvar samt verksamhetsavfall. Se bilaga 3. 

 
11. Med återvinningsstation (ÅVS) menas obemannad mottagningsplats för 

utsorterat avfall under producentansvar. Se bilaga  
 

Kommunens ansvar  
 
3 §  
 

Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för 
hanteringen av avfall under kommunalt ansvar inklusive matavfall, med särskilt 
ansvar för att avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in 
och transporteras till en behandlingsanläggning. 
 
Från ansvaret undantas avfall som enligt förordning skall insamlas och omhändertas 
av producent s.k. producentansvar.  
 
Kommunens avfallshantering utförs av Kommunstyrelsens kretsloppsenhet eller den 
som kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 
 
Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn ska genom kommunens 
försorg sådant avfall som anges i Avfallsförordningen (2020:614) tas emot och 
transporteras bort. Sjöfartsverket har meddelat föreskrifter och allmänna råd om 
mottagning av avfall från fartyg (SJÖFS  2001:12) och från fritidsbåtar (SJÖFS 
2001:13). Det åligger hamnar och varv att hålla erforderliga mottagningsanordningar 
samt upprätta avfallshanteringsplaner. I hamn som inte är kommunägd ska hamnens 
innehavare för kommunen ange behov av renhållningstjänster genom skriftlig 
anmälan till Kommunstyrelsen. 
 

Tillsyn 
 
4 §  
 

Tillsynen över avfallshanteringen finns i avfallsförordningen (2020:614) enligt 15 
kap. Miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av Miljöbalken utförs av 
Bygg- och Miljönämnden.  
 

Information 
 
5 §  
 

Kommunstyrelsen informerar hushållen om krav på hantering av förpackningar, 
returpapper, konsumentelavfall, däck, och läkemedel enligt producentansvaret.  
 
Kommunstyrelsen informerar hushåll och verksamheter med avfall under 
kommunalt ansvar om avfallsförebyggande åtgärder enligt 15 kap. 45 § 
miljöbalken. 
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Fastighetsinnehavares och nyttjanderättsinnehavares ansvar  

Taxa 
 
6 §  
 

Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig för avfallshanteringen. Avgift ska 
betalas för den hantering av avfall som utförs av kommunen och enligt den 
renhållningstaxa som kommunen antagit enligt 27 kap. 4 § miljöbalken. 
 

Avlämnare från annan kommun än Öckerö som lämnar avfall på ÅVC avlägger 
avgift i samma nivå som verksamheter. 
 

Informationsskyldighet 
 
7 §  
 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är skyldig att informera den eller 
dem som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för 
avfallshantering samt verka för att dessa efterlevs.  
 

Anmälningsskyldighet 
 
8 §  
 

Då fastighet byter ägare ska den avflyttande fastighetsinnehavaren anmäla 
ändringen till kommunen i samband med bytet. 
 
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska till kommunen snarast anmäla 
förändringar i fastighetens förhållanden som påverkar avfallets mängd eller 
sammansättning. 
 

Sortering av avfall under kommunalt ansvar 
 
9 §  
 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag 
och hålla det skilt från annat avfall: 
 

• Matavfall (lättnedbrytbart biologiskt avfall eller liknande material 
• Returpapper (träder i kraft 2022-01-01) 
• Bygg- och rivningsavfall (träder i kraft 2023-01-01) 

 Trä 
 Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramiks eller sten 
 Metall 
 Glas 
 Plast 
 Gips 
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• Avfall som omfattas av producentansvar 
- Returpapper (upphör att gälla 2022-01-01) och förpackningar av wellpapp, 
papper, plast, metall och glas. 
- Kasserade bilbatterier 
- Kasserade små batterier. Innehåller kasserade produkter lösa batterier ska 
dessa plockas ur. Är batterierna inbyggda i produkten behandlas den som el-
avfall. 
- Konsumentelavfall 
- Däck 
- Bilar 
- Läkemedel (lämnas till apotek) 
 

• Döda sällskapsdjur med vilket enbart avser smådjur som marsvin, hund, katt 
och dylikt, kan grävas ner på egen fastighet om det kan ske utan olägenhet för 
hälsa och miljö. För övrigt omhändertagande kontaktas djursjukhus.  
 

Dessutom ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare sortera ut följande 
avfallsslag: 
 

• Grovavfall 
• Trädgårds- och parkavfall 
• Farligt avfall 
• Slam 
• Latrin 
• Stickande och skärande avfall 
• Textil 

 
Det avfall som återstår, efter sortering enligt ovan, läggs i behållare vid fastigheten 
benämns restavfall. 
 
Närmare anvisningar om sortering anges i bilaga 1 och 2. 
 
 
10 §  
 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska säkerställa möjligheter att 
sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter skall 
överlämnas till renhållaren för borttransport. 
 
Utsorterade avfallsslag kan, vid beställning mot avgift, hämtas särskilt vid 
fastigheten. ( Se 20 § och bilaga 1 till dessa föreskrifter) Det utsorterade avfallet ska 
transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och 
miljön inte uppstår. Vid transport av hushållsavfall som är farligt avfall får detta inte 
blandas med andra slag av avfall eller andra ämnen eller material. Olika slag av farligt 
avfall får inte heller blandas med varandra. 
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Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar på anvisad plats 
 
11 §  
 

Avfall under kommunalt ansvar  ska lämnas till renhållaren för borttransport genom 
abonnemang på avfallstjänster och vid behov beställning av enstaka hämtning, om 
inte annat anges i dessa föreskrifter eller bilaga till dessa föreskrifter. Avfall som 
omfattas av producentansvar ska lämnas i producenternas eller kommunens 
insamlingssystem. 
 
Avfall som ska transporteras bort genom kommunens försorg får inte transporteras 
av fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare till annan än av kommunen anvisad 
plats t.ex. soprum eller behållare. Avfallet får inte heller, i annan utsträckning av vad 
som framgår av denna renhållningsordning, grävas ned, komposteras eller brännas. 
Se 25-28 §. 
 

Krav på emballering av avfall under kommunalt ansvar 
 
12 §  
 

I behållare och utrymme för avfall under kommunalt ansvar får endast läggas sådant 
avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. 
 
Restavfall, som läggs i det gröna kärlet, ska vara inlagt i påse eller paket av lämpligt 
material och storlek. Det paketerade avfallet skall vara väl förslutet så att avfallet inte 
kan spridas. 
  
Matavfall, som läggs i det ventilerade bruna kärlet, ska läggas i papperspåse avsedd 
för ändamålet. Papperspåsen skall vara godkänd av mottagningsanläggningen av 
matavfall. Papperspåsar tillhandahålls av renhållaren eller hämtas på annan plats 
som renhållaren hänvisar till.  
 
Föremål som kan ge upphov till skär- och stickskador skall läggas i styvt skyddshölje 
innan de läggs i påse eller paket. Kanyler och sprutor får inte läggas i soporna 
eftersom de är att betrakta som riskavfall. De ska lämnas till apotek i en för 
ändamålet avsedda behållare som tillhandahålls av Apoteken. 
 
Farligt avfall ska vid avlämningen vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Kan 
innehållet inte identifieras kan renhållaren vägra att ta emot avfallet. 
 
Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska i den mån det är 
möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage så att man lätt kan få upp det på 
fordonet. Grovavfallet skall förses med märkning som klargör att det är fråga om 
grovavfall. Konsumentelavfall får inte blandas med övrigt grovavfall. 
Försummelse av ovanstående kan innebära utebliven tömning. Behållaren töms då 
vid nästa ordinarie hämtningstillfälle efter att fastighetsinnehavaren avhjälpt 
problemet. Tömning kan utföras tidigare mot avgift. 
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Lättantändligt och frätande avfall 
 
Lättantändligt avfall, varm aska eller grillkol, får inte läggas i behållare avsett för 
avfall under kommunalt ansvar  Frätande ämnen eller ämnen som kan orsaka 
självantändning får inte heller läggas tillsammans med övrigt avfall under 
kommunalt ansvar . 
 

Fyllnadsgrad och vikt 
 
13 §  
 

Behållaren får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så 
tung att det blir uppenbara svårigheter att tömma den, flytta den eller att 
Arbetsmiljöverkets krav inte kan tillgodoses. Behållare får inte väga mer än maximalt 
15 kg. 
 
Försummelse av ovanstående kan innebära utebliven tömning. Avfallet ska då 
omfördelas respektive emballeras om av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren. Behållaren töms därefter vid nästa hämtningstillfälle. 
Tömning kan dock utföras tidigare mot avgift. 
 
 

Anskaffande, ägande, underhåll och skötsel av behållare och annan 
utrustning 
 
14 §  
 

Behållare ägs av kommunen och tillhandahålls genom renhållaren om inte annat 
överenskommits, med undantag för vissa typer av behållare för verksamheter. 
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har ansvar för rengöring och 
tillsyn av behållare. Vid försummelse av underhåll, skötsel och tillsyn, som bidrar till 
att behållare måste bytas ut i förtid, erläggs avgift enligt taxa. Tillsynsansvaret gäller 
även efter det att behållaren tömts och ställts tillbaka på uppställningsplatsen.  
 
Verksamhetsutövare anskaffar, äger och underhåller själva behållare som är större än 
140 liter. Behållare för hushållsavfall och matavfall ska ha sådan utformning att de 
överensstämmer med kommunens fordonspark.  Verksamhetsutövare har ansvar för 
rengöring och tillsyn av behållare. 
 
Andra behållare såsom bottentömmande behållare, små avloppsanläggningar, och 
fettavskiljare anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren.  
 
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för och bekostar 
installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar 
och utrymmen för avfallshanteringen. 
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Placering och tillgänglighet 
 
15 §  
 

Behållare skall vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll 
och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. 
Såväl behållare som de inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen 
för avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven på god arbetsmiljö 
uppfylls och risken för olycksfall minimeras. Behållare skall vara uppställda så att 
hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem kan 
ske och att hämtning underlättas. Plastbehållare ska, för att underlätta hämtning, 
alltid placeras med handtaget utåt.  
 
Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället 
 
Vid tveksamheter angående placering av behållare gäller Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter AFS 2010:9 om belastningsergonomi och AFS 2000:1 om manuell 
hantering samt AFS 2000:42 om arbetsplatsens utformning. 
 
Vid anläggande av små avloppsanläggningar och fettavskiljare ska inte avstånd 
mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 
meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets 
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 8 meter om inte 
särskilda skäl föreligger. Om anläggningen kräver byte av filtermaterial ska hänsyn 
tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen. 
Små avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga vid tömning. 
Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt när 
tömning skall ske. Luckans vikt får enligt Arbetsmiljöverkets krav inte överskrida 15 
kg. Om brunnen  eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket 
väga högst 35 kg. Sugslangen och annan utrustning som krävs vid tömning får inte 
heller dras genom lokaler där man hanterar livsmedel.  
 

Tillgänglighet vid arbete och hämtning 
 
Utföraren ska ha tillträde till de utrymmen i/på fastigheten där arbetet skall utföras. 
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning såsom nycklar, portkoder 
och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas i god tid innan tömning till 
utföraren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren. När anläggningen är 
belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken 
fastighet anläggningen tillhör. 
 

Hämtnings- och transportvägar 
 
16 §  
 

Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, 
vid en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats enligt § 17. 
Behållare ska ställas så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt 
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såvida inte särskilda skäl föreligger häremot eller det är fråga om tömning av 
särskilda behållare såsom slamtankar.  
 
För en- eller flerfamiljshus samt verksamheter med plastbehållare gäller följande: på 
tömningsdagen ska behållaren stå max 5 meter från tomtgräns eller 
hämtningfordonets uppställningsplats. Handtaget och hjulen ska vara vända utåt.  
 
17 §  
 

Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till behållarens/enskilda 
avloppets hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart skick. Det innebär att vägen 
ska vara fri från buskar, nedhängande grenar, parkerade bilar, redskap, cyklar m.m. 
samt växtlighet över körbana med minst 4,6m. 
 
Transportvägen ska vintertid röjas från snö och hållas halkfri. Öppning i snövallar, 
med minsta bredd om 1 meter, måste finnas för transport av behållare eller säck. 
Ansvaret för tillgänglighet och skötsel åligger fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren.  
 
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall och matavfall ska vara så 
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle 
för de fordon som normalt används av renhållaren. 
 
Försummelse av ovanstående kan innebära utebliven tömning. Behållaren töms då 
vid nästa ordinarie hämtningstillfälle efter att fastighetsinnehavaren avhjälpt 
problemet. Tömning kan utföras tidigare mot avgift. 
 

Anvisad plats vid svåråtkomlig fastighet 
 
Om farbar alternativt trafiksäker väg saknas till fastigheten får Kommunstyrelsen 
besluta att fastighetsägaren skall avlämna hushållsavfall och matavfall på av 
kommunen anvisad plats utanför fastigheten. Det samma gäller om 
hämtningsfordonet inte kan vända vid fastigheten utan tvingas backa. I dessa fall har 
kommunen tolkningsföreträde. 
 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 
 
18 §  
 

Kommunen utgör ett hämtningsområde. 
 
19 §  
 

Ordinarie hämtning av hushållsavfall och matavfall sker med nedanstående intervall: 
 
Från en- eller tvåfamiljshus för permanentboende sker hämtning av restavfall 
varannan vecka. För matavfall gäller samma intervall.  
 
Från en- eller flerfamiljshus för fritidsboende sker hämtning av restavfall och 
matavfall varannan vecka under tiden maj till och med september.  
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Från flerfamiljshus och verksamheter sker hämtning av hushållsavfall och matavfall 
varannan vecka.   
 
Under en sju veckors period på sommaren hämtas matavfallet varje vecka ifrån 
samtliga abonnenter. 
 
Undantaget är flerfamiljshus med minst 10 lägenheter, livsmedelslokaler, 
restauranger, skolor, förskolor, äldreboenden, gruppboenden och verksamheter med 
stora avfallsmängder, där tätare hämtning vid behov kan utföras. 
 
Vid utebliven hämtning åligger det fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 
att kontakta renhållaren som då hämtar avfallet senast dagen efter, eller, vid 
överenskommelse, vid nästa hämtningstillfälle. Beror den uteblivna hämtningen på 
försummelse av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren kan avfallet 
hämtas mot avgift.  
 

Slamtank och slamavskiljare 
 
Tömning av slamtank och slamavskiljare ska ske efter behov  och beställs och 
bekostas av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren. Dessa skall vara godkända 
av Bygg- och Miljönämnden. Vid behov utförs ytterligare tömning efter begäran från 
fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren. Tömning av s.k. ”minireningsverk” 
utföres efter tillverkarens anvisningar. VA-huvudmannen äger rätt att i det enskilda 
fallet fastställa tömningsfrekvens med hänsyn till belastningen i förhållande till 
slamavskiljarens volym.  
 

Fettavskiljare 
 
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för sitt och eventuella hyresgästers utsläpp 
till ledningsnätet inför VA-huvudmannen och för att rätt dimensionerad och CE-
märkt fettavskiljare finns installerad utifrån den verksamhet som bedrivs på 
fastigheten. Verksamheter som handhar livsmedel ska vara utrustade med en 
godkänd fettavskiljare enligt standard SS-EN 1825 1/2. Exempel på verksamheter 
som måste ha fettavskiljare: pizzeria, restaurang,  fiskindustri/affär, livsmedelsbutik 
m.fl. Fettavskiljaren ska tömmas och tillses regelbundet med tydlig lättillgänglig 
dokumentation.  VA-huvudmannen har rätt att föreskriva besiktning och/eller 
tömning av dessa fettavskiljare. Besiktning och tömning ska bekostas av 
fastighetsägaren.  
 

Särskild hämtning 
 
20 §  
 

Särskild hämtning kan, mot avgift, beställas av nedanstående avfallsslag enligt 
renhållarens anvisningar: 
 

• Farligt avfall  
 

• Grovavfall  
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• Trädgårds- och parkavfall  
 

• Latrinavfall  
 

Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från verksamheter 
 
21 §  
 

Avfall under kommunalt ansvar inklusive matavfall från verksamheter ska hållas 
skilt från annat avfall. För avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 
9 -19 § samt anvisningarna i bilaga 2 till denna förordning. 
 
Avfall under kommunalt ansvar som utgörs av konsumentelavfall lämnas vid 
kommunens insamlingsställen eller vid annat ställe som anges i bilaga 2. 
 
 

Annat avfall från verksamheter än avfall under kommunalt ansvar  
 

Uppgiftsskyldighet 
 
22 §  
 

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än avfall 
under kommunalt ansvar ska på begäran av Bygg- och Miljönämnden lämna de 
uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 
som underlag för kommunens renhållningsordning. 
 
Enligt 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift 
om behovet av avfallshantering enligt 8 § avfallsförordningen till kommunen. 
Uppgifterna ska lämnas till kommunens bygg- och miljönämnd. 
 
23 §  
 

Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en 
vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på anmodan av Bygg- och 
Miljönämnden lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, 
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning. 
 
 

Undantag från renhållningsordningens bestämmelser 
 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
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24 §  
 

Anmälan om kompostering eller annat omhändertagande av avfall under kommunalt 
ansvar på den egna fastigheten handläggs av Bygg- och miljönämnden. Ansökan om 
dispens från skyldighet att lämna avfall till kommunen såvitt gäller bestämmelser om 
avfall under kommunalt ansvar prövas av Kommunstyrelsen. 
 
Anmälan och ansökan skall alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses 
omhändertas samt för annat avfall än vegetabiliskt köksavfall, en redogörelse för på 
vilket sätt omhändertagandet skall ske utan att det innebär risk för olägenhet för 
människors hälsa och miljön och den tidsperiod som anmälan eller ansökan avser.  
 
Undantag från renhållningsordningens bestämmelser meddelas person och inte 
fastighet. Förändrade förutsättningar ska snarast anmälas till kommunen, enligt 8 § 
 

Eget omhändertagande av avfall under kommunalt ansvar  
 
25 §  
 

Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och 
under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och 
miljön. Ändringar av Miljöbalken (1998:808) kan komma att påverka 26- 28§§. 
 
26 §  
 

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan. 
 
Mellan 1 mars och 30 september är det eldningsförbud inom detaljplanelagt 
område 
Resten av året får torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering 
eldas upp om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot 
författning. Dispens från eldningsförbudet kan efter ansökan beviljas av Bygg- och 
miljönämnden. 
 
Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, till skydd för människors hälsa 
och miljö utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 
eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas. 
 
27 §  
 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera annat 
avfall under kommunalt ansvar än trädgårdsavfall från fastigheten, t.ex. matavfall 
ska anmäla detta skriftligen till Bygg- och miljönämnden. Kompostering av matavfall 
på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för 
användning av den erhållna komposten.  
 
Administrationsavgift tas ut vid handläggning av ärendet.  
 
Bygg- och miljönämnden skall översända kopia av anmälan till renhållaren. 
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28 §  
 

Kompostering av latrin från fastigheten får efter ansökan hos Bygg- och 
miljönämnden ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. 
förmultningsanläggning eller annat liknande omhändertagande av näringsämnen på 
fastigheten. Ansökan om omhändertagande av latrin inom egen anläggning skall 
innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
Administrationsavgift tas ut vid handläggning av ärendet. 
 
Bygg- och miljönämnden ska översända kopia av beslutet till renhållaren. 
 

Gemensam avfallsbehållare 
 
29 §  
 

Två fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, med intill varandra gränsande 
fastigheter, kan efter ansökan medges rätt att använda gemensamma kärl för rest 
avfall  respektive matavfall under förutsättning att bestämmelserna i dessa 
föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas. Antalet personer i hushållen får inte 
överstiga fyra. Maximal storlek på kärl som delas är 140 liter för hushållsavfall och 
140 liter för matavfall. 
 
Ansökan om gemensam avfallsbehållare görs till kommunstyrelsen och skall 
undertecknas av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare. 
 
Samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar samt flerfamiljshus med en och 
samma fastighetsbeteckning kan medges rätt att använda en gemensamhetslösning. 
Med gemensamhetslösning avses att flera fastighetsägare går samman om gemensam 
hämtningsplats och har ett eller flera gemensamma kärl för hushållsavfall respektive 
för matavfall.  
 
Administrationsavgift tas ut vid handläggning av ärendet. 
 

Uppehåll i hämtning 
 
30 §  
 

Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter ansökan till kommunstyrelsen 
medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer 
att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst fem månader. Avgift nedsätts 
enligt taxa. 
 
Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare 
eller nyttjanderättshavaren om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela 
perioden mellan maj och september. Avgift nedsätts enligt taxa. 
 
Ansökan, som skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter och beskrivningar som 
behövs för prövningen, lämnas till Kommunstyrelsen senast en månad före den 
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avsedda uppehållsperioden. Uppehåll kan medges för maximalt två år och därefter 
ska vid behov ny ansökan inlämnas. 
 
I särskilda fall kan uppehåll medges under andra förutsättningar, exempelvis för 
dödsbo. 
 
Administrationsavgift tas ut vid handläggning av ärendet. 
 

Grunder för återkallande av undantag 
 
31 §  
 

Undantag kan återkallas, dels om de förutsättningar som utgjort grund för 
undantaget inte längre föreligger, dels om hanteringen av avfallet sker i strid mot i 
undantaget angivna villkor eller annars visar sig orsaka olägenhet från hälso- eller 
miljösynpunkt. 
 

Befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall till kommunen 
 
32 §  
 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv, inom den egna 
fastigheten, kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för 
människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till Kommunstyrelsen om det finns 
särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, 
bortskaffande och återvinning. Grundavgift erläggs enligt taxa. 
 
Administrationsavgift tas ut vid handläggning av ärendet. 
 

Överklaganden 
 
33 §  
 

Överklagande av nämndbeslut sker skriftligt till den myndighet (kommunstyrelsen) 
som har meddelat beslutet.  I skrivelsen skall klaganden ange vilka beslut som 
överklagas och den ändring i beslutet som hen begär. Skrivelsen ska ha inkommit 
inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.  

Övrigt 
 
34 §  
 

Kommunstyrelsen, kan om särskilda skäl föreligger, medge dispens från dessa 
föreskrifter. 
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Ikraftträdande 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2021-xx-xx då Renhållningsordning för Öckerö 
kommun 2017-11-23 upphör att gälla. 
 
Beslutade avgiftsförändringar träder i kraft från den dag Öckerö kommunfullmäktige 
beslutar. 
 
Bilaga 1: Sorteringsanvisningar - hushållen 
 
Bilaga 2: Sorteringsanvisningar – verksamheter 
 
Bilaga 3: Information om ÅVC och ÅVS 
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Sorteringsanvisningar för hushållen i Öckerö kommun. Bilaga 1 
 
 
Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att 
nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas på den för respektive 
avfallsslag anvisad plats. 
 
Varje hushåll bör i första hand verka för avfallsförebyggande åtgärder. I andra hand 
bör hushållen verka för att  produkter återanvänds/återbrukas innan kassering. 
 

Farligt avfall 
 
Hushållsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall lämnas vid kommunens 
bemannade återvinningscentraler (ÅVC) eller vid återvinningsstationerna (ÅVS) på 
Kalvsund och Grötö. Se även bilaga 3 till denna renhållningsordning. Farligt avfall får 
inte lämnas utan tillsyn utan ska lämnas över till personal på plats. 
 
Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra. Farligt avfall får inte heller 
blandas med annat avfall. Farligt avfall ska vara väl förpackat så att hantering och 
lagring underlättas. Förpackningar ska vara väl märkta. Använd om möjligt 
originalförpackningen. Med undantag av hushållens egna transporter av sitt farliga 
avfall till återvinningscentraler och återvinningsstationer får det farliga avfallet 
endast hämtas och hanteras av renhållaren eller annan som kommunen anlitar.  
 
Farligt avfall från hushållen kan, efter beställning, hämtas av renhållaren vid 
fastigheten mot avgift (gäller ej läkemedelsrester och kasserade kanyler, se nedan). 
 
Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt 
avfall: 
 

• Färg-, lackavfall samt hartser 
 

• Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel) 
 

• Lysrör, glödlampor (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, 
vanliga lysrör) 

 

• Lösningsmedel 
 

• Spillolja, bensinrester och kontaminerat vatten 
 

• Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare) 
 

• Bekämpningsmedel 
 

• Sprayburkar 
 

• Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som 
kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel) 

 

• Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, 
reläer) 
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• Kasserade kanyler lämnas till apotek i behållare som tillhandahålles 
kostnadsfritt av apoteket.  
 

Asbest 
 

• Asbest (eternit) är farligt avfall enligt avfallsförordningen. Asbest lämnas in 
vid kommunens återvinningscentraler på Öckerö eller Björkö. Asbesten ska 
vara väl inplastad och försedd med varningstext. Asbesten skall läggas i för 
ändamålet avsedd container eller på annan plats som kommunen anvisar.  

 

• För hanteringen av asbest uttages avgift  
 

• Asbest från hushållen kan, efter beställning, hämtas av renhållaren, i 
container, vid fastigheten mot avgift. 

 

Kontaminerat virke  
 

• Kontaminerat virke (tryckimpregnerat virke, slipers m.m.), räknas som farligt 
avfall enligt avfallsförordningen, och ska avlämnas vid kommunens 
återvinningscentraler på Öckerö, Björkö, Hyppeln, Knippla eller Rörö. Det 
kontaminerade virket skall läggas i för ändamålet avsedd container eller på 
annan plats som kommunen anvisar. 

 

• För hanteringen av kontaminerat virke uttages avgift.  
 

• Kontaminerat virke från hushållen kan, efter beställning, hämtas av 
renhållaren vid fastigheten mot avgift. 

 

Grovavfall 
 

• Grovavfall från hushållen (skrymmande hushållsavfall) lämnas vid 
kommunens återvinningscentraler eller vid återvinningsstationerna på Grötö 
och Kalvsund. 

 

• Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av 
andra skäl inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. Grovavfall är 
exempelvis utrangerade möbler, cyklar och liknande. 

 

• Grovavfall från hushållen kan, efter beställning, hämtas av renhållaren vid 
fastigheten mot avgift. 

 

Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet (Gäller från 
2020-08-01) 
 

• Bygg- och rivningsavfall från hushållen lämnas vid kommunens 
återvinningscentraler eller vid återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund. 

 

• Bygg- och rivningsavfall ska sorteras vid källan i följande fraktioner. 
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 Trä 
 Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramiks eller sten 
 Metall 
 Glas 
 Plast 
 Gips 

 

• Gips får under inga omständigheter, om inte särskild överenskommelse 
träffats med renhållaren, blandas med annat avfall utan skall läggas i för 
ändamålet avsedd container eller på annan plats som kommunen anvisar. 
 

• Vid större mängder bygg- och rivningsavfall från hushåll tas avgift ut enligt 
taxa.   

 

• Vid försummelse av utsortering av avfallet uttas en tilläggsavgift.  
 

• Bygg- och rivningsavfall från hushållen kan, efter beställnig, hämtas av 
renhållaren vid fastigheten mot avgift. 

Trädgårdsavfall 
 

• Trädgårdsavfall bör komposteras inom den egna fastigheten om det kan ske på 
ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

 

• Trädgårdsavfall får dock lämnas, i mindre mängder (häckklipp m.m.), av 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren vid kommunens 
återvinningscentraler eller vid återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund. 

 
• Vid större mängder trädgårdsavfall, röjning av tomt, nedsågning av träd, 

mottagning och hantering av rötter m.m. tas avgift ut enligt taxa.   
 

• Trädgårdsavfall från hushållen kan, efter beställnig, hämtas av renhållaren vid 
fastigheten mot avgift. 

 

• Grenar m.m. från trädgårdsavfall som hämtas av renhållaren får ha en 
maximal längd av 1,2 meter och skall vara väl buntat så att hanteringen 
underlättas. 

 

Sot och aska 
 

• Sot, aska och andra förbränningsrester från hushåll får lämnas, av 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare eller den som utför sotning på 
fastigheten, på kommunens återvinningscentraler eller vid 
återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund, eller på annan plats som 
kommunen anvisar. 

 

• Sot och aska från hushållen kan, efter beställning, hämtas av renhållaren efter 
vid fastigheten mot avgift.  
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Matfetter och frityroljor 
 

• Matfetter och frityroljor ska sorteras ut och lämnas på av kretsloppsenheten 
hänvisad plats.  
 

 
Returpapper  (träder i kraft 2022-01-01) 
 

• Ansvaret för insamling och återvinning av returpapper blir ett kommunalt 
ansvar från 2022-01-01 

 
Textil 
 

• Textil ska sorteras ut och lämnas i de behållare som kommunen anvisar. 
 
 

Avfall under producentansvar 
 

Förpackningar 
 

Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas (ofärgat och färgat) 
lämnas vid återvinningsstationerna i det insamlingssystem som förpacknings- 
och tidningsinsamlingen (FTI) eller kommunen anvisar. 

 

Returpapper (upphör att gälla 2022-01-01) 
 

Tidningar, tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för 
postorderförsäljning och liknande kataloger ska lämnas vid 
återvinningsstationerna i det insamlingssystem som FTI eller kommunen 
anvisar. 

 
 
Batterier  
 

• Mindre batterier, alkaliska, bly, kvicksilver, kadmium och nickelmetallhybrid, 
kan lämnas vid kommunens återvinningscentraler, vid vissa 
återvinningsstationer samt i den s.k. kallade Samlaren som finns på utvalda 
platser. 
 

• Batterier innehållande litium skall lämnas på kommunens ÅVC i särskilda 
brandsäkra behållare. Dessa batterier skall i största möjliga mån sorteras ut 
från andra batterier. 

 

• Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier kan lämnas vid 
försäljningsstället. Vid avlämning till ÅVC eller ÅVS ska det inmonterade 
batteriet vara demonterat från produkten. 
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• Bilbatterier (blybatterier med en vikt över 3 kg) och andra större startbatterier 
återlämnas normalt vid inköpstillfälle men kan också lämnas vid kommunens 
återvinningscentraler och vid återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund. 
Vissa hamnföreningar erbjuder också sina kunder att avlämna kasserade 
batterier. 

 

Avfall av elektriska och elektroniska produkter från hushållen 
 

• Avfall av elektriska och elektroniska produkter lämnas in vid kommunens 
återvinningscentraler eller vid återvinningsstationerna. Här avses även 
ljuskällor som glödlampor, lågenergilampor, lysrör m.m. Även elektriska och 
elektroniska produkter från hushållen som inte omfattas av producentansvar 
skall lämnas in. 
  
Glöd- och lågenergilampor, småbatterier och småelektronik kan även lämnas i 
den s.k. Samlaren som finns på utvalda platser.  

 

• Avfall av elektriska och elektroniska produkter kan, efter beställning, hämtas 
av renhållaren vid fastigheten mot avgift. 
 

• Kasserade kylskåp och frysar ska vid transport, till kommunens 
återvinningscentraler eller till återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund, 
hanteras varsamt så att de farliga ämnen (klorfluorkarboner) som finns i kyl 
och frys inte läcker ut. 

 
 

• Kasserade kylskåp och frysar kan lämnas vid kommunens 
återvinningscentraler eller vid återvinningsstationerna, på Grötö eller 
Kalvsund, eller kan, efter beställning, hämtas vid fastigheten mot avgift. 

 

Däck 
 

• Däck lämnas normalt till den som yrkesmässigt överlåter eller saluför däck. 
Däck på fälg kan också lämnas på Kärrsviks ÅVC 

 

• Däcken ska vara demonterade från fälgen annars har verkstaden rätt att ta ut 
skälig ersättning för att demontera dem. 

 

Bilar 
 

Bilar lämnas på de platser som producenterna anvisar. Med bilar avses 
personbilar, skåpbilar och andra jämförbara fordon. 
 

Läkemedel 
 

Läkemedelsrester skall sorteras ut och lämnas på apotek. 
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Sorteringsanvisningar för verksamheter och företag i Öckerö kommun.  

 

Bilaga 2 
 
 
Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att 
nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras. Avfallet lämnas på den vid respektive 
avfallsslag anvisad plats. 
 
Vid avlämnande av avfall är det avlämnarens skyldighet, att på kommunens begäran, 
uppge var avfallet kommer ifrån, hur avfallet har uppkommit och vem som är 
avlämnare. Kan inte detta säkerställas har kommunen rätt att neka att ta emot 
avfallet. 
 
Allt verksamhetsavfall debiteras med för tillfället gällande hanteringskostnader och 
behandlingsavgifter. 
 
Varje verksamhet bör i första hand verka för avfallsförebyggande åtgärder. I andra 
hand bör verksamheterna verka för att  produkter återanvänds/återbrukas innan 
kassering. 
 

Avfall under kommunalt ansvar  
 
Avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken från verksamheter ska, 
liksom annat avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken, 
borttransporteras genom kommunens försorg. Verksamhetsutövare är skyldig att 
abonnera på renhållningstjänster i den omfattning som framgår av denna 
renhållningsordning. 
 
 
Matfetter och frityroljor 
 
Verksamheter som handhar livsmedel ska vara utrustade med en godkänd 
fettavskiljare. I övriga verksamheter där matfetter och frityroljor finns, ska dessa 
sorteras ut och lämnas på av kretsloppsenheten hänvisad plats.  
 
 
Farligt avfall 
 
Verksamhetsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall kan, mot avgift, lämnas 
vid kommunens bemannade återvinningscentraler (ÅVC) på Öckerö, Björkö, Knippla, 
Hyppeln och Rörö eller till återvinningsstationerna (ÅVS) på Grötö och Kalvsund. Se 
även bilaga 3 till denna renhållningsordning. Farligt avfall får inte lämnas utan tillsyn 
utan ska lämnas över till avdelningens personal på plats. 
 
Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra. Farligt avfall får inte heller 
blandas med annat avfall. Farligt avfall ska vara väl förpackat så att hantering och 
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lagring underlättas. Förpackningar ska vara väl märkta. Använd om möjligt 
originalförpackningen. 
 
Information angående transportdokument, tillstånds- och anmälningsplikt gällande 
transporter av farligt avfall samt anteckningsskyldighet om slag av avfall som 
uppkommer, mängder m.m. finns i förordning av ändring av avfallsförordningen 
(2014:236, 2016:595).  www.lagrummet.se 
 
Farligt avfall från verksamheter kan, efter beställning, hämtas av renhållaren mot 
avgift. 
 
Verksamhetsutövare kan anlita annan entreprenör än kommunen för dessa 
transporter. 
 
Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt 
avfall: 
 

• Färg-, lackavfall samt hartser 
• Spillolja och kontaminerat vatten 
• Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel) 
• Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga lysrör) 
• Lösningsmedel 
• Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare) 
• Bekämpningsmedel 
• Sprayburkar 
• Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som 

kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel) 
• Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer) 

 

Asbest 

 
• Asbest (eternit) räknas som farligt avfall enligt avfallsförordningen. Asbest kan 

lämnas in vid kommunens återvinningscentraler på Öckerö eller Björkö 
Asbesten ska vara väl inplastad och försedd med varningstext. Asbesten ska 
läggas i för ändamålet avsedd container eller på annan plats som kommunen 
anvisar.  

 

• För hantering och transport av asbest uttages avgift. 
 

• Asbest från verksamheter kan, efter beställning, hämtas av renhållaren, i 
container, mot avgift. 

 

Kontaminerat virke  
 

• Kontaminerat virke (tryckimpregnerat virke, slipers m.m.), räknas som farligt 
avfall enligt avfallsförordningen och kan lämnas vid kommunens 
återvinningscentraler på Öckerö, Björkö, Knippla, Hyppeln, eller Rörö. Det 
kontaminerade virket ska läggas i för ändamålet avsedd container eller annan 
plats som kommunen anvisar. 
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• För hanteringen av kontaminerat virke uttages avgift. 
 

• Kontaminerat virke från verksamheter kan, efter beställning, hämtas av 
renhållaren mot avgift. 

 

Kliniskt eller smittförande avfall 
 

• För kliniskt och smittförande avfall som uppkommer i annan verksamhet 
gäller de regler som finns angående emballage och transport i senaste 
versionen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
författningssamling ADR-S samt i Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS 2005:26 
om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården. Detta avfall 
klassas, till skillnad från det skärande och stickande avfall som uppkommer i 
ett hushåll, som farligt avfall. 

 

• Kliniskt eller smittförande avfall från läkarstationer, tandläkare, 
skolmottagning och hälso- och äldrevård kan, efter beställning, hämtas av 
renhållaren mot avgift. 

 

Bygg- och rivningsavfall  
 

• Bygg- och rivningsavfall från yrkesmässig verksamhet kan, mot avgift, lämnas 
vid kommunens återvinningscentraler samt i begränsad omfattning till 
återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund. 

 

• Bygg- och rivningsavfall ska sorteras vid källan i följande fraktioner. 
 Trä 
 Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramiks eller sten 
 Metall 
 Glas 
 Plast 
 Gips 

 
 

• Gips får under inga omständigheter, blandas med annat avfall utan skall 
läggas i för ändamålet avsedd container eller annan plats som kommunen 
anvisar.  

 

• Vid försummelse av utsortering av avfallet uttages en sorteringsavgift.  
 

• Bygg- och rivningsavfall från verksamheter kan, efter beställning, hämtas av 
renhållaren mot avgift. 

 

 Avfall från fiskenäringen 
 

• Wire, trålar och uttjänta fiskeredskap kan, mot avgift, avlämnas på 
kommunens återvinningscentral på Öckerö efter kontakt med personal. Även 
kommunens hamnar är skyldiga att ta emot allt fartygsgenererat avfall. 
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• Wire, trålar och uttjänta fiskeredskap kan, efter beställning, hämtas av 
renhållaren mot avgift. 

 
 
 

Avfall under producentansvar 
 

Förpackningar 
 

Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas (ofärgat och färgat) 
lämnas vid återvinningsstationerna i det insamlingssystem som förpacknings 
och tidningsinsamlingen (FTI) eller kommunen anvisar.  
 

Returpapper (upphör 2022 -01-01) 
 

Tidningar, tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för 
postorderförsäljning och liknande kataloger ska lämnas vid 
återvinningsstationerna i det insamlingssystem som FTI eller kommunen  
anvisar. 

 
 
Batterier  
 

• Mindre batterier, alkaliska, bly, kvicksilver, kadmium och nickelmetallhybrid,  
kan lämnas vid kommunens återvinningscentraler, vid vissa 
återvinningsstationer samt i den så kallade Samlaren som finns på utvalda 
platser.  

 
• Batterier innehållande litium skall lämnas på kommunens ÅVC i särskilda 

brandsäkra behållare. Dessa batterier skall i största möjliga mån sorteras ut 
från andra batterier. 

 
 

• Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier kan lämnas vid 
försäljningsställen. Vid avlämning till ÅVC eller till återvinningsstationerna 
(ÅVS) på Grötö och Kalvsund ska det inmonterade batteriet vara demonterat 
från produkten. 

 

• Bilbatterier och andra större startbatterier (över 3 kg) återlämnas normalt vid 
inköpstillfälle men kan också lämnas vid kommunens återvinningscentraler 
och till återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund. Vissa hamnföreningar 
erbjuder också sina kunder att avlämna kasserade batterier. 

 

Avfall av elektriska och elektroniska produkter från verksamheter 
 

• Avfall av elektriska och elektroniska produkter, som omfattas av 
producentansvar, lämnas in vid kommunens återvinningscentraler eller 
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återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund. Här avses även ljuskällor som 
glödlampor, lågenergilampor, lysrör m.m. 

 

• Avfall av elektriska och elektroniska produkter kan, efter beställning, hämtas 
av renhållaren vid verksamheten mot avgift. 
 

• Kasserade kyl- och frysapparater kan lämnas vid kommunens 
återvinningscentraler eller till återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund. 

 

• I producentansvaret ingår kasserade kyl- och frysapparater. Information om 
vilka produkter som ingår finns på El-kretsens hemsida www.el-kretsen.se. 
Kommunen har ingen skyldighet att ta emot produkter som används för 
professionellt eller kommersiellt bruk. Vid mottagande av produkter som inte 
ingår i producentansvaret uttages den fulla kostnaden för borttransport och 
förbehandling.  

 

• Kasserade kyl- och frysapparater ska vid transport till kommunens 
återvinningscentraler eller återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund 
hanteras varsamt så att de farliga ämnen (klorfluorkarboner) som finns i kyl- 
och frysapparater inte läcker ut. 

 
 

• Kasserade kyl- och frysapparater kan, efter beställning, hämtas vid 
verksamheten mot avgift. 

 

Däck 
 

• Däck lämnas normalt till den som yrkesmässigt överlåter eller saluför däck. 
Däck på fälg kan också lämnas på Kärrsviks ÅVC, 
 

• Däcken ska vara demonterade från fälgen annars har verkstaden rätt att ta ut 
skälig ersättning för att demontera dem. 

 

Bilar 
 

Bilar lämnas på de platser som producenterna anvisar. Med bilar avses 
personbilar, skåpbilar och andra jämförbara fordon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

http://www.el-kretsen.se/
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Information och anvisningar om ÅVC och ÅVS i Öckerö kommun. Bilaga 3 
 
Öckerö kommun har ett samverkansavtal med FTI som innebär att FTI är ansvarig 
för drift och iordningsställande av ÅVS:er. Öckerö kommun har genom tilläggsavtal 
ansvar för städning och halkbekämpning. På några ÅVS: er, Kalvsund och Grötö, har 
kommunen utökad verksamhet med vissa verksamhetsslag. Se sorteringsanvisningar 
för hushållen, bilaga 1. 
 
Öppettider för kommunens återvinningscentraler på Öckerö, Björkö, Källö-
Knippla, Rörö och Hyppeln samt placering av återvinningsstationerna redovisas 
på kommunens hemsida.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Thomas Wijk, Annica Nykvist 

Ärende: 
Revidering av renhållningsordning (lokala föreskrifter för 
avfallshantering) i Öckerö kommun 

Diarienummer: 0005/21   

 
Revidering av renhållningsordning (lokala 
föreskrifter för avfallshantering) i Öckerö 
kommun 
 
Förslag till beslut 
Förslag till renhållningsordning (lokala föreskrifter för avfallshantering) i Öckerö 
kommun, skickas ut för samråd och granskning till kommunens nämnder, Öckerö 
fastigheter AB samt ställs ut till allmänheten. Svar ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 29 april 2021. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 
Ärendet  
Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § skall det för varje kommun finnas en 
renhållningsordning som skall innehålla (1) lokala föreskrifter om hantering av 
avfall som gäller kommunen samt en (2) en avfallsplan. En ny regional avfallsplan, 
Göteborgsregionen minskar avfallet, har antagits av kommunfullmäktige 2020-12-
10. 
 
Med anledning av ändringar av avfallslagstiftningen i miljöbalken beslutade 
regeringen 2020-06-16 om en ny avfallsförordning. Syftet var bland annat att 
genomföra EU-direktiv på avfallsområdet. Huvuddelen av ändringarna i 
miljöbalken och huvuddelen av den nya avfallsförordningen trädde i kraft 2020-08-
01. En revidering av de lokala föreskrifterna är därför nödvändig.  
 
Ändringarna är markerade med kursiv stil. 
 
 
 



 
 

 

Beredning 
De lokala föreskrifterna har reviderats på grund av nya lagar och regler och med 
anledning av att kommunen beslutat om en ny avfallsplan. Innan kommunen antar 
en renhållningsordning ska kommunen 
   1. på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare 
och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen, och 
   2.  ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under fyra veckor. 
Kommunen ska informera om utställningen på sin webbplats före utställningstidens 
början. Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, 
var det ställs ut samt inom vilken tid och till vem som synpunkter ska lämnas. 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet eller diskrimineringsgrunder. 
 
Barnperspektiv 
Ingen påverkan på barnperspektivet 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige beslutar slutgiltigt i ärendet. 
 
Bedömning 
Renhållningens lokala avfallsföreskrifter utgör bindande normföreskrifter. Med 
norm innebär att bestämmelse är generellt tillämpbar. Det är upp till varje kommun 
att utforma sin egna lokala föreskrifter utifrån de förutsättningar som råder.  
Den kommunala avfallsplanen är däremot inte någon bindande föreskrift. Krav på 
fastighetsägare görs med stöd av de lokala avfallsföreskrifterna. 
 
En översyn och revidering av den kommunala renhållningsordningen bör göras när 
det finns skäl som föranleder detta. I detta fall är det ändringar i miljöbalkens 15 
kap som motiverar revideringen. Huvuddelen av ändringarna i miljöbalken och 
huvuddelen av den nya avfallsförordningen trädde i kraft 2020-08-01. 
 
De nu föreslagna ändringarna anses så omfattande att förslaget behöver ställas ut 
för samråd innan antagande, 15 kap 42 § miljöbalken.  
 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Öckerö Fastighet AB 
 
 



 
 

 

Bilagor 
Förslag till Renhållningsordning (lokala föreskrifter för avfallshantering) i Öckerö 
kommun 
 
 
Underskrift 
 
 
 
Johannes Wallgren                                                                            Rickard Vidlund 
Samhällsbyggnadschef                                                                      Kommundirektör 
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KS § 64 Dnr SB 5/21  
   
 

Revidering av renhållningsordning (lokala föreskrifter för avfalls-
hantering) i Öckerö kommun 
 
Ärende 
Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § skall det för varje kommun finnas en renhåll-
ningsordning som skall innehålla (1) lokala föreskrifter om hantering av avfall 
som gäller kommunen samt en (2) en avfallsplan. En ny regional avfallsplan, 
Göteborgsregionen minskar avfallet, har antagits av kommunfullmäktige 
2020-12-10. 
 
Med anledning av ändringar av avfallslagstiftningen i miljöbalken beslutade 
regeringen 2020-06-16 om en ny avfallsförordning. Syftet var bland annat att 
genomföra EU-direktiv på avfallsområdet. Huvuddelen av ändringarna i mil-
jöbalken och huvuddelen av den nya avfallsförordningen trädde i kraft 2020-
08-01. En revidering av de lokala föreskrifterna är därför nödvändig.  
 
Ändringarna är markerade med kursiv stil. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-01 
Renhållningsordning 2021 
 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till renhållningsordning (lokala föreskrifter för avfallshantering) i Öck-
erö kommun, skickas ut för samråd och granskning till kommunens nämnder, 
Öckerö fastigheter AB samt ställs ut till allmänheten. Svar ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 29 april 2021. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 



        

 
  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 2021-04-15 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Klara Ivarsson  
Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Diarienummer: SN 0062/20 

 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, 
första kvartalet 2021 
 
Förslag till beslut 
Rapportering till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden har två ärenden att anmäla där 
insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Båda 
ärendena som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom 
skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till 
IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan 
personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden, under första kvartalets 
rapporteringstillfälle, har två ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre 
månader efter beslut om insats. Båda ärendena som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Expediering av beslut 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
_____________________ 
Malin Tisell 
Socialchef 
2021-04-16 
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Drogvaneundersökning 2021
Nittonde året i rad (2003-2021).

Genomförs på vårterminen årligen i åk 7-9 i 
kommunens tre högstadieskolor. Eleverna genomförde enkäten i 

klassrummet.
Samma enkät genomförs i ett tjugotal kommuner i år.
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Drogvaneundersökning - bortfallsanalys
Genomfördes 1-8 mars på Hedens skola, Brattebergsskolan & Betelskolan 

Totalt externt bortfall 

442 av 507 elever deltog (externt bortfall=12,8 %)
210 flickor
209 pojkar

Externt bortfall i årskurser

Åk 7: 150 av 162 elever deltog (bortfall 7,4 %) 

Åk 8: 142 av 170 elever deltog (bortfall 16,4 %)

Åk 9: 149 av 175 elever deltog (bortfall 14,8 %)

Internt bortfall redovisas längst ned i bildens högra hörn.

(n= antal b= bortfall)
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Drogvaneundersökning 
Årskurs 7-9
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Hur mår du rent allmänt?
Årskurs 7-9
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2014: n=377, b=1
2015: n=353, b=1
2016: n=371, b=4
2017: n=416, b=1
2018: n=401  b=2
2019: n=394 b=1
2020: n=410 b=2
2021: n=442 b=1



Måendeindex
Årskurs 7-9
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2014: n=377, b=1
2015: n=353, b=1
2016: n=371, b=4
2017: n=416, b=1
2018: n=401  b=2
2019: n=394  b=1
2020: n=410 b=2
2021: n=442 b=1

Enkätens fråga om mående har fem svarsalternativ (utmärkt, mycket bra, bra, ganska 
bra, dåligt) och det kan vara svårt att se trender, om måendet blir bättre eller sämre. 
Vi har därför gjort en sammanställning (index) där vi poängsatt de olika 
svarsalternativen enligt följande: Utmärkt 4p, Mycket bra 3p, Bra 2p, Ganska bra 1p 
och Dåligt -3p. Poängen multipliceras med procenten på resp svar och då erhålls ett 
index. På följande bild kan du se indexet, fördelat på total, flickor och pojkar. 
Vi kallar indexet ÖMMI (Öckerömetodens måendeindex).

ÖMMI
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2018: n=401 b=0
2019: n=394 b=0
2020: n=410 b=2
2021: n=442 b=2

Har du någon att prata med om 
det som är viktigt?

(Här kan du ange fler än ett alternativ)
Årskurs 7-9



Tobaksvanor
Årskurs 7-9
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2003: n=468, b=2
2004: n=517, b=4
2005: n=530, b=7
2006: n=513, b=1
2007: n=478, b=5
2008: n=496, b=12
2009: n=456, b=3
2010: n=434, b=3
2011: n=382, b=2

2012: n=379, b=1
2013: n=378, b=0
2014: n=377, b=0
2015: n=353, b=2
2016: n=371, b=6
2017: n=417, b=1
2018: n=401, b=0
2019: n=394, b=0
2020: n=410, b=0
2021: n=442, b=0



Rökt / röker
Årskurs 7-9
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2008: n=496, b=12
2009: n=456, b=3
2010: n=434, b=3
2011: n=382, b=2
2012: n=379, b=1
2013: n=378, b=0
2014: n=377, b=0
2015: n=353, b=2
2016: n=371, b=6
2017: n=417, b=1
2018: n=401  b=0
2019: n=394 b=0
2020: n=410 b=0
2021: n=442 b=0



Snusat / snusar
Årskurs 7-9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

An
de

l i
 p

ro
ce

nt

Pojkar

Flickor

Drogvaneundersökning 2021                  
Öckerö kommun

2008: n=496, b=12
2009: n=456, b=3
2010: n=434, b=3
2011: n=382, b=2
2012: n=379, b=1
2013: n=378, b=0
2014: n=377, b=0
2015: n=353, b=2
2016: n=371, b=6
2017: n=417, b=1
2018: n=401  b=0
2019: n=394 b=0
2020: n=410 b=0
2021: n=442 b=0



Alkoholkonsumtion
Årskurs 7-9
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2003: n=468, b=2
2004: n=517, b=4
2005: n=530, b=7
2006: n=513, b=1
2007: n=478, b=5
2008: n=496, b=12
2009: n=456, b=3
2010: n=434, b=3
2011: n=382, b=2

2012: n=379, b=1
2013: n=378, b=0
2014: n=377, b=0
2015: n=353, b=2
2016: n=371, b=6
2017: n=417, b=1
2018: n=401, b=0
2019: n=394, b=0
2020: n=410, b=0
2021: n=442, b=0
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Intensivkonsumenter
Årskurs 7-9
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Frågan ställdes ej till åk 7 år 2009. 

2003: n=468, b=2
2004: n=517, b=4
2005: n=530, b=7
2006: n=513, b=1
2007: n=478, b=5
2008: n=496, b=12
2009: n=456, b=3
2010: n=434, b=3
2011: n=382, b=2
2012: n=379, b=1

2013: n=378, b=0
2014: n=377, b=0
2015: n=353, b=2
2016: n=371, b=6
2017: n=417, b=1
2018: n=401  b=0
2019: n=394 b=1
2020: n=410 b= 0
2021: n=442 b=0
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Tillåter dina föräldrar att du dricker alkohol?
Årskurs 7-9
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Föräldrars restriktivitet
Andel som uppgett att ingen förälder tillåter

Årskurs 7-9
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2003: n=468, b=2
2004: n=517, b=4
2005: n=530, b=7
2006: n=513, b=1
2007: n=478, b=5
2008: n=496, b=12
2009: n=456, b=3
2010: n=434, b=3
2011: n=382, b=2
2012: n=379, b=1

2013: n=378, b=0
2014: n=377, b=0
2015: n=353, b=2
2016: n=371, b=6
2017: n=417, b=1
2018: n=401  b=0
2019: n=394 b=1
2020: n=410 b=0
2021: n=442 b=1



Föräldrars restriktivitet
Årskurs 7-9
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2003: n=468, b=2
2004: n=517, b=4
2005: n=530, b=7
2006: n=513, b=1
2007: n=478, b=5
2008: n=496, b=12
2009: n=456, b=3
2010: n=434, b=3
2011: n=382, b=2
2012: n=379, b=1

2013: n=378, b=0
2014: n=377, b=0
2015: n=353, b=2
2016: n=371, b=6
2017: n=417, b=1
2018: n=401  b=0
2019: n=394 b=1
2020: n=410 b=0
2021: n=442 b=1



Föräldrars restriktivitet
Andel som uppgett att ingen förälder tillåter alkoholkonsumtion

Årskurs 7-9
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2003: n=468, b=2
2004: n=517, b=4
2005: n=530, b=7
2006: n=513, b=1
2007: n=478, b=5
2008: n=496, b=12
2009: n=456, b=3
2010: n=434, b=3
2011: n=382, b=2
2012: n=379, b=1

2013: n=378, b=0
2014: n=377, b=0
2015: n=353, b=2
2016: n=371, b=6
2017: n=417, b=1
2018: n=401  b=0
2019: n=394 b=1
2020: n=410 b=0
2021: n=442 b=1



Narkotika
Årskurs 7-9
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2009: Endast åk 8 o 9
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2003: n=468, b=3,4,4
2004: n=517, b=2,5,3
2005: n=530, b=8,8,8
2006: n=513, b=4,4,4
2007: n=478, b=8,8,8
2008: n=496, b=4,2,3
2009: n= 321 b=1,2,0
2010: n=434, b=4,2,2
2011: n=382, b=4,1,2
2012: n=379, b=2,1,2

2013: n=378, b=3,1,0
2014: n=377, b=1,1,2
2015: n=353, b=0,1,0
2016: n=371, b=9,7,8
2017: n=417, b=1,2,2
2018: n=401, b=2,0,0
2019: n=394, b=0,4,2
2020: n=410, b=5,4,1
2021: n=442, b=6,1,1



Samband mellan alkohol och narkotika
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Samband mellan rökning och narkotika
Årskurs 7-9
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Samband mellan snusning och narkotika
Årskurs 7-9
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”Det är bra att det är olagligt att använda cannabis 
(marijuana/hasch)”
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2017: n=417 b=9
2018: n=401 b=12
2019: n=394 b=7
2020: n=410 b=8
2021: n=442 b=7
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Sammanfattning 2021
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Sedan 2003 har vi sett en kraftig minskning av alkoholkonsumtion och tobaksanvändning bland 
högstadieelever i Öckerö kommun. Dock visar årets undersökning att fler elever dricker alkohol och 
snusar än förra året. Även narkotikaanvändningen ligger i år på den högsta siffran någonsin sen vi 
började med årliga drogvaneundersökningar. 

En tydlig förändring i år är att färre elever helt håller med om den restriktiva narkotikapolitik som 
Sverige för idag. 

Måendet, framförallt hos flickorna, har de senaste åren visat en negativ trend och så även i årets 
undersökning. Bland flickorna finns även en ökad känsla av otrygghet i skolan de senaste åren 
medan det för pojkarna istället skett en minskning.

De senaste två åren har det skett en tydlig minskning av föräldrars restriktivitet, speciellt gällande 
alkohol. Fler elever uppger att föräldrarna tillåter eller att de inte vet om föräldrarna tillåter att de 
dricker alkohol. 

Nästan 80 procent av alla elever uppger att de kan prata med sina föräldrar/vårdnadshavare om 
det som är viktigt, vilket är en ökning från förra året. Resultatet visar även att de som pratar med 
sina föräldrar i lägre grad dricker och röker samt att de mår bättre. Föräldrar är viktiga! 



Vill du veta mer?

www.utrotaungdomsfylleriet.se
Facebook: Utrota ungdomsfylleriet
Instagram: drogforebyggarnaockero

Twitter: @dontdrinkyet

Håkan Fransson
Drogförebyggare

hakan.fransson@ockero.se
+46 706-90 15 14

Christine Hummelblad
Drogförebyggare

christine.hummelblad@ockero.se
+46 730-49 09 74

mailto:hakan.fransson@ockero.se
mailto:Linn.wennberg@ockero.se












 

Öckerö 

 
Förkortningslista 
Socialnämnden 

 
 
1 1:e soc.sek  1:e socialsekreterare 
A AT  Arbetsterapeut 

ACT  Assertive Community Treatment 
APT  Arbetsplatsträff 

B BBIC  Barns behov i centrum 
BNK  Barnneuropsykiatri 
BNP  Bruttonationalprodukt 
BrB   Brottsbalken 
BRG  Business Reigon Göteborg 
BRP  Bruttoregionprodukt 
BUP  Barn- och ungdomspsykiatri 

E EC   Enhetschef 
F FACT  Flexibel ACT 

FB  Föräldrabalken 
FL   Förvaltningslagen  
FoU  Forskning och utveckling 
FR  Förvaltningsrätten 

G GR  Göteborgsregionen 
H HD   Högsta domstolen 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 
HR  Hovrätten 
HSL   Hälso och sjukvårdslagen 
HVB  Hem för vård eller boende 

I IFO/FH  Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 
IVO  Inspektionen för vård och omsorg 

J JO  Justidieombudsmannens beslut 
K KomL/KL   Kommunallagen 

KR  Kammarrätten 
L LAS   Lag om anställningsskydd 

LBEV  Lag om brandfarliga och explosiva varor 
LGS  Ledningsgruppen för samverkan (Vårdsamverkan I Västra 

Götaland)  
LOU  Lag om offentlig upphandling 
LSO  Lag om skydd mot olyckor 
LSS  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LTLP  Lag om tobak och liknande produkter 
LUL   Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM  Lagen om vård av missbrukare 
LVU   Lagen om vård av unga 

M MAS  Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
N NPÖ  Nationell patientöversikt 

NSPHIG  Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg. 
O OF  Omsorger om personer med funktionsnedsättning 
 OSA  Offentligt skyddad anställning 

OSL   Offentlighets och sekretesslagen 
P Pbb  Prisbasbelopp 

PKV  Prisindex för kommunal verksamhet 
Prop.  Proposition 

R RACT  Resursgrupps-ACT 
RÅ  Regeringens årsbok 



S SCB  Statistiska centralbyrån 
SFB  Socialförsäkringsbalken 
SG  Sjukgymnast 
SIP  Samordnad individuell plan 
SKL  Sveriges kommuner och landsting 
SNIU  Socialnämndens individutskott 
Soc sek  Socialsekreterare 
SoF   Socialtjänstförordning 
SoL  Socialtjänstlag 
SoS  Socialstyrelsen 
SOSFS  Socialstyrelsens författningssamling 
SOU  Statens offentliga utredningar 
SSK  Sjuksköterska 
SU  Sahlgrenska Universitetet 

T TR  Tingsrätten 
V VGR  Västra Götalandsregionen 

VIP  Vård- och insatsprogram 
VästKom  Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Ä ÄO  Äldreomsorg 
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