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Historisk promenad i Töreboda centralort 
 

Fullmäktiges ledamöter och ersättare är välkomna att delta i en historisk promenad i 
Töreboda centralort inför fullmäktiges sammanträde. Promenaden utgår från Gjutaren kl. 
17:00 och avslutas på samma plats kl. 17:45. Ciceron under promenaden är Göran 
Johansson. 
 
 
Kungörelse 
 

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i Gjutaren, 
aulan, måndagen den 27 maj 2019  kl. 18:00 för behandling av nedanstående ärenden.  
 
1.  Upprop 

2.  Val av protokollsjusterare 

3.  Godkännande av dagordning  

4.  Information om fältassistenternas verksamhet 

5.  Information - Vanliga ord i den kommunala beslutsordningen 

6.  Detaljplan för Järneberg 6:1 Camping Norr 

7.  Motion om banksituationen i Töreboda tätort  

8.  Avfallshantering Östra Skaraborg, Årsredovisning 2018 

9.  Medborgarförslag om snöröjningen 

10.  Handlingar att anmäla  

11.  Eventuellt inkomna motioner 

12.  Eventuella interpellationer 

13.  Eventuella frågor 

mailto:kommunen@toreboda.se


 

 

14.  Eventuella valärenden, Val av nämndemän för mandatperioden 2020-2023 

 

Kar-Johan Gustafsson (C) 
Ordförande 

 
 

 

 

Om ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra, var god kontakta kommunkansliet, tfn 0506-
180 12 eller 0506-180 55, e-post: ola.blomberg@toreboda.se alternativt  
kristina.roslund-berg@toreboda.se  

 

Ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på ”Assistenten”. Ärendeförteckning 
och handlingar finns även tillgängliga på kommunledningskontoret och på kommunens 
hemsida www.toreboda.se. 
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Ordlista - vanliga ord i den kommunala beslutsordningen 
 

Acklamation Beslut som fattas genom muntligt bifall, utan omröstning, Ärendet  
          anses avgjort enhälligt. 

 

Arvode Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete. 

 

Ajournering Ett sammanträde avbryts under kortare eller längre tid, ofta för 
interna överläggningar inom partigrupperna. 

 

Allmän handling En handling som har inkommit till en myndighet eller upprättats vid
 en myndighet och förvaras där. Alla har rätt att ta del av allmänna 
         handlingar om de inte är sekretessbelagda. 

 

Avslå ärendet Att avgöra ärendet genom att säga nej till det som begärs. 

 

Beredning Ärendet utreds och ett förslag till beslut tas fram. 

 

Beslutsför Ett politiskt organ har rätt att fatta beslut i och med att vissa regler är 
uppfyllda. Exempelvis att ett visst antal ledamöter är närvarande. 

 

Bifall Godkänna eller bevilja, även tillstyrka.  

 

Bordläggning Ett ärende flyttas till nästa sammanträde. Ytterligare uppgifter i 
ärendet får inte läggas till. I fullmäktige räcker det med att en tredjedel av 
de närvarande ledamöterna röstar för bordläggning för att yrkandet ska 
godkännas.  

 

Delegationsordning Sammanställning över ärende eller en viss grupp av ärenden där 
kommunstyrelsen har delegerat till utskott, presidium, ledamot, ersättare  
eller anställd att besluta på nämndens vägnar. 
Delegaterna ska anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsens vid 
nästa sammanträde. 
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Delegera Överlåta beslutanderätten till någon annan 

 

Diarium Register över allmänna handlingar som har inkommit eller upprättats hos 
myndigheten (kommunen). 

 

Expedierats En handling har skickats till någon utanför myndigheten (kommunen).  
En handling är ett föremål som innehåller information av något slag. 
Exempelvis en skrift på papper, en ljudupptagning eller en datafil. 

 

Fråga (enkel) Syftet med en fråga är att inhämta sakupplysningar inom ett område. En 
fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Den 
ska ges in före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. 
Endast frågeställaren och den som ska besvara frågan får delta i debatten.  

 

Föredragande Den person som presenterar ett ärende i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnd eller utskott. 

 

Föredragningslista Sammanställning/förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett 
sammanträde, även kallad dagordning. 

 

Hemställa Ålderdomligt uttryck för att formellt begära eller föreslå något. 

 

Initiativrätt Rätt att begära att ett ärende tas upp i nämnd, styrelse eller fullmäktige. 
Ärenden till fullmäktige kan väckas av kommunstyrelsen/nämnd eller av 
en ledamot i form av en motion.  

 

Interimistiskt Ett beslut som gäller tills vidare i avvaktan på att ett slutligt beslut meddelas 
beslut                  eller på att det upphävs. 

 

Interpellation Syftet med en interpellation är att initiera en debatt i kommunfullmäktige. 
Interpellationer bör ställas i angelägenheter av större intresse och 
principiell beskaffenhet, till skillnad från en enkel fråga. En interpellation 
ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Även övriga ledamöter i 
fullmäktige kan delta i debatten. 

 

Justera protokoll Godkänna och underteckna samtliga sidor i protokollet 

 

Jäv Jävig är den som berörs personligen av utgången i ett ärende. Sådan 
ledamot ska inte delta i ärendets handläggning och beslut. Den 
förtroendevalde ska lämna sammanträdesrummet innan handläggningen 
av ärendet påbörjas (gäller ej i kommunfullmäktige). 
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Den som känner till omständigheter som kan antas utgöra jäv mot honom 
eller henne ska självmant uppge detta. Har det uppkommit en fråga om 
jäv mot en förtroendevald och har någon annan inte trätt i dennes ställe 
ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan. 
 

Det är hårdare jävsregler i kommunstyrelsen än det är i fullmäktige. 

  Se sidan 5 för en utförligare beskrivning av jäv enligt kommunallagen. 
 
 

Kontraproposition  Utse vilket av två olika förslag som ska bli motpart till huvudförslaget. 

 

Kungörelse Offentligt meddelande, tillkännagivande. 
Töreboda kommun meddelar allmänheten om när nästa sammanträde 
med kommunfullmäktige ska genomföras. Sammanträdet kungörs genom 
att dagordningen tillgängliggörs på kommunens officiella anslagstavla (på 
hemsidan) samt genom en annons i Mariestads-Tidningen. 

 

Motion Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. 
Motionen bereds av tjänstemän och överlämnas därefter till utskott och 
kommunstyrelse innan kommunfullmäktige slutligen behandlar ärendet. En 
motion ska besvaras inom ett år. 

 

Nominera Föreslå namn på person som ska väljas till förtroendeuppdrag. 

 

Offentlighets-   Allmänhetens rätt att få ta del av allmänna handlingar, det vill säga insyn 
principen i myndighetens verksamhet. 

 

Omröstning  Om det finns flera förslag till beslut i ett ärende kan ledamöterna begära 
omröstning  om vilket beslut som ska antas (även kallat ”votering”). 

 

Presidium Ordföranden, vice ordföranden samt 2:e vice ordföranden utgör ett presidium.  

 

Remiss Inhämtande av synpunkter från andra myndigheter (exempelvis 
nämnder, kommunstyrelser m.m.) 

 

Proposition När det finns fler än ett förslag till beslut ska ordföranden ställa de olika 
förslagen ”under proposition”, d.v.s. ställa upp en omröstningsordning, så att 
ledamöterna kan rösta ja eller nej (eller avstå). 

 

Reglemente Ett reglemente beskriver kommunstyrelsens eller en nämnds ansvars-
område och uppgift. Det är Kommunfullmäktige som fastställer reglementet.  
Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen, andra lagar och författningar 
gäller bestämmelserna i reglementet. 
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Reservation När ett beslut går en ledamot emot kan ledamoten anmälan att hen inte är 
överens med majoriteten och få sin avvikande mening antecknad till 
protokollet. 

 

Suppleant Äldre benämning för ersättare. 

 

Tillstyrka Godkänna eller bevilja, även bifall 

 

Utslagsröst Det väljs ett ojämnt antal ledamöter till fullmäktige och nämnder för att 
undvika lika röstetal vid en omröstning. Skulle någon vara frånvarande så 
att det blir ”oavgjort”, utgör ordförandens röst utslagsröst. (Ordföranden 
får då inte avstå från att rösta). 

 

Votering Om det finns flera förslag till beslut i ett ärende kan ledamöterna begära 
att får rösta om vilket beslut som ska antas (även kallat omröstning). 

 

Yrkande Att begära/föreslå att den beslutande församlingen ska besluta på ett 
visst sätt. 

 

Återremiss Formellt beslut att låta ett ärende gå tillbaka för att tillföras t.ex. ytterligare 
information. En återremiss ska åtföljas av en motivering. I fullmäktige 
räcker det med att en tredjedel av de närvarande ledamöterna röstar för 
bordläggning för att yrkandet ska bifallas.  
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Jäv enligt kommunallagen 

KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER 

6 kap 28 § 

En förtroendevald är jävig om: 

1. Saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, 
förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång 
kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller 
någon närstående. (Sakägar-, intresse-, och släktskapsjäv) 

2. Han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår 
eller för någon  som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång. 
(Ställföreträdarjäv) 

3. Ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är 
knuten till. (Tillsynsjäv) 

4. Han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken. 
(Ombudsjäv) 

5. Det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet 
för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv) 

En förtroendevald anses jävig om hen uppfyller någon av de fem jävsgrunderna. Ibland kan 
flera jävsgrunder bli aktuella i samma situation. 
 

Sakägar-, intresse-, och släktskapsjäv 

Sakägar-, intresse-, och släktskapsjäv innebär att en förtroendevald är jävig om saken angår 
hen eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den 
förtroendevalde. Med ”saken angår” avses de fall då den förtroendevalde av olika skäl har ett 
sådant av rättsordningen erkänt intresse i saken att denne rättsligt är eller kan uppträda som 
part. Den omständigheten att den förtroendevalde generellt har ett allmänintresse i saken, 
som t.ex. samhälls-medlem, anses inte utgöra jäv. Person som har ställning som 
intresserepresentant anses inte heller jävig i de ärenden som rör intresset i fråga. Intressejäv 
kan, beroende på ägarandel och ärendets betydelse för bolaget, finnas om en förtroendevald 
äger aktier i ett bolag som är part i ett ärende. 

Aktuell punkt omfattar även de situationer då saken berör eller kan medföra nytta för någon 
närstående till den förtroendevalde. I aktuell punkt räknas en rad exempel upp som omfattas 
av närståendebegreppet. Även andra personer än de som räknas upp i aktuell punkt kan 
alltså anses utgöra närstående och något krav på släktskap anses inte finnas 
 

Ställföreträdarjäv 

Om den förtroendevalde eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår 
eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång anses jäv 
föreligga. Med ”ställföreträdare” avses bl.a. då någon är förvaltare, god man åt någon eller då 
någon har rätt att företräda viss organisation såsom t.ex. firmatecknare eller vd.  
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Vem som har ställning som ställföreträdare avgörs ytterst av civil- och associationsrättslig 
lagstiftning, bl.a. avtalslagen och aktiebolagslagen. 
 

Tillsynsjäv 

En förtroendevald anses jävig om hen deltar i handläggningen av ett ärende som rör tillsyn 
över sådan kommunal verksamhet som hen själv är knuten till. Aktuell punkt omfattar all 
slags kommunal tillsyn över verksamheter som kommunen själv bedriver. Med ”knuten till” 
avses även de situationer då en förtroendevald deltar vid handläggningen av ett 
tillsynsärende avseende en verksamhet som hen är ansvarig för men som hen ännu inte har 
tagit befattning med, t.ex. då en ny nämndledamot påbörjar sin tjänstgöring i en nämnd med 
ansvar för både drift och tillsyn. 
 

Ombudsjäv 

En förtroendevald som fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i en sak som 
sedan handläggs av nämnden anses jävig. Bestämmelsen är inte avsedd att tillämpas då en 
förtroendevald eller anställd som serviceåtgärd och med anledning av sitt uppdrag 
respektive sin anställning lämnat viss hjälp till den som saken berör. 
 

Delikatessjäv 

En förtroendevald anses jävig om det av något annat skäl än ovan angivna finns någon 
särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hens opartiskhet. 
Bestämmelsen är således något av en generalklausul som kan tillämpas då det finns någon 
annan särskild omständighet, d.v.s. något mer påtagligt, som är ägnad att rubba förtroendet 
för opartiskhet. Exempel på sådana särskilda omständigheter är t.ex. då en förtroendevald är 
styrelseledamot i en organisation som berörs av ärendet, en förtroendevald är uppenbar vän 
eller ovän med en person som omfattas av ärendet, en förtroendevald är anställd av eller 
lyder under den som ärendet berör. 

Det kan noteras att det av 3 § förvaltningslagen framgår att om en annan lag eller förordning 
innehåller bestämmelser som avviker från vad som sägs i förvaltningslagen så ska dessa gälla 
istället. Detta innebär att förvaltningslagens bestämmelser avseende jäv inte ska tillämpas i 
kommunala sammanhang. Bestämmelserna om jäv är dock i många delar likalydande och 
förvaltningslagens bestämmelser har agerat förebild för kommunallagens bestämmelser. 
 

6 kap 29 § 

Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse ska nämnden bortse 
från jäv. 

Även om jäv skulle föreligga i viss situation så ska detta, om frågan om opartiskhet 
uppenbarligen saknar betydelse, inte leda till några konsekvenser. 

Bedömningen av när det går att bortse från jäv ska bedömas utifrån omständigheterna i varje 
enskilt fall. Som exempel på då jäv kan bortses från kan nämnas jäv i ärende är av ren 
informationskaraktär. 

Bestämmelsen ska dock tillämpas med stor restriktivitet. 
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6 kap 30 § 

En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara 
vid handläggningen av ärendet. Den förtroendevalde får dock vidta åtgärder som inte 
någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt. 

Den som känner till omständigheter som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne 
ska självmant uppge detta. 

Har det uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald och har någon annan inte 
trätt i dennes ställe ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får 
delta i prövningen av jävsfrågan  endast om nämnden annars inte är beslutsför och 
någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov. 
 

Första stycket 

En förtroendevald som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. 
Trots att en förtroendevald är jävig får denne dock vidta sådana åtgärder, även fatta beslut, 
som någon annan inte kan vidta utan olämpligt uppskov. Vid bedömningen av om det finns 
förutsättningar för att den jävige omfattas av detta undantag ska hänsyn tas till sakfrågans 
beskaffenhet, åtgärdens natur och kravet på snabbhet och effektivitet.  

Bedömningen av när åtgärder kan vidtas trots förekomsten av jäv ska vara restriktiv. I 
praktiken kan undantaget endast tillämpas då nämnden inte är beslutsför utan den jävige 
eller om det inte finns någon annan som kan fatta beslutet. 
 

Andra stycket 

Den förtroendevalde som känner till omständigheter som skulle kunna antas utgöra jäv är 
skyldig att självmant anmäla detta. Sådan anmälan kan ske antingen vid sammanträdet eller 
till ordföranden innan sammanträdet. 
 

Tredje stycket 

I normalfallet får antas att jävsfrågan löser sig på frivillig väg genom att den jävige avstår från 
att delta i handläggningen av ärendet. Om frågan inte löses på frivillig väg måste dock 
nämnden snaras, d.v.s. skyndsamt, fatta ett formellt beslut i jävsfrågan. Som utgångspunkt får 
den som jävsfrågan avser inte delta i handläggningen av frågan om jäv ska anses föreligga 
eller inte. Om nämnden inte är beslutsför utan den som jävsfrågan avser och någon annan 
inte kan tillkallas utan olägligt uppskov får denne dock delta i handläggningen. I normalfallet 
kan dock oftast en ersättare kallas in. 

Nämndens beslut i jävsfrågan kan endast överklagas i samband med överklagandet av 
beslutet i ärendet. (KL 6 kap 32 §) 
 

6 kap 31 § 

Om ett ärende hos en nämnd berör ett aktiebolag där kommunen äger minst hälften av 
aktierna eller en stiftelse där kommunen utser minst hälften av styrelseledamöterna, 
ska den som handlägger ärendet inte anses jävig enligt 28 § 2 eller 5 enbart på grund 
av att han eller hon är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller på något annat 
sätt är knuten dit. Detta gäller inte när en nämnd handlägger ärenden som avser 
myndighetsutövning mot enskilda. 
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Den som handlägger ärende hos en nämnd ska inte heller anses jävig enligt 28 § 5 
enbart på grund av att han eller hon tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet 
hos annan nämnd. 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

5 kap 47 § 

En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör 
ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon 
annan närstående. 

I fråga om jäv för fullmäktigeledamöter ska 6 kap 30 § andra och tredje styckena 
tillämpas. Vid fullmäktiges beslut i fråga om jäv gäller 6 kap.  
 

En förtroendevald i fullmäktige är jävig om: 

Saken angår hen själv, d.v.s. om hen intar ställning som part eller har sådant intresse som 
grundar besvärsrätt (Sakägarjäv) 

Ärendets utgång kan väntas innebära synnerlig nytta eller skada för hen själv (Intressejäv) 

Om ärendet personligen rör hen själv eller någon som tillhör hens familj, släkt eller närstående 
(Släktskapsjäv) 
 

I aktuell bestämmelse regleras grunderna för jäv för fullmäktigeledamöter. 

Med jäv avses att en person har ett sådant förhållande till saken eller parterna att det kan 
äventyra dennes opartiskhet vid behandlingen av ett visst ärende. 

En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen berör denne eller 
någon närstående. Med handläggning avses både överläggning och beslutet i ärende. Med 
”ärende som personligen rör ledamoten själv (…) eller (…) annan närstående” avses ärenden 
som berör ledamoten eller någon närstående som individ snarare än som del av ett kollektiv. 
Ofta får den som har ett ekonomiskt intresse i visst ärende anses vara berörd men även den 
som endast har ett personligt intresse i ärendet kan, i vart fall om det är mycket tydligt, anses 
vara berörd. Den som är styrelseledamot, chef eller äger andelar i ett bolag som omfattas av 
ärendet kan också anses berörd. Även den som äger mark som omfattas av ärendet kan anses 
berörd. 

Att frågan ska beröra ledamoten eller dennes anhörige personligen och inte som kollektiv kan 
exemplifieras genom den omständigheten att fullmäktige kan besluta om arvoden till 
samtliga förtroendevalda medan styrelsens ordförande bör bedömas som jävig i ärendet om 
arvode till uppdraget som ordföranden. Ledamöter är inte jäviga vid deltagande i val inom 
fullmäktige även om det föreslås att de ska väljas till ett uppdrag. 

I bestämmelsens första mening exemplifieras vad som bl.a. kan anses innefattas i begreppet 
”närstående”. Begreppet ”sambo” knyter an till dess definition i sambolagen. I övrigt får vem 
som är att anse som närstående avgöras i det enskilda fallet. 

…… Det innebär att den ledamot som är jävig enligt denna bestämmelse är skyldig att 
självmant anmäla detta till ordföranden. Om fråga om jäv uppkommit kan fullmäktige även 
besluta i frågan. 
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Den jävige får inte delta i handläggningen av ärendet. Detta innebär i praktiken att hen bör 
lämna sin ordinarie plats. Då sammanträden i fullmäktige är offentliga, behöver ledamoten 
dock inte fysiskt lämna möteslokalen men bör lämna sin plats och sätta sig på åhörarplats. I 
protokollet bör anges att ledamoten anmält jäv 
 

UPPHÄVANDE AV BESLUT PÅ GRUND AV JÄV 

13 kap. 8 § 

Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång behöver beslutet inte upphävas. 
Detsamma gäller om beslutet har förlorat sin betydelse till följd av senare inträffade 
förhållanden. 

En domstol kan avstå från att upphäva ett felaktigt beslut om felet har saknat betydelse för 
ärendets utgång. Ett ärende som innehåller betydelselösa fel behöver alltså inte upphävas. En 
jävssituation som uppenbarligen saknat betydelse för ärendets utgång anses t.ex. inte 
innebära att beslutet behöver upphävas. 

I normalfallet får dock antas att det endast sällan är så att en jävssituation uppenbart saknat 
betydelse då en jävig person oftast får antas påverka utgången av ärendet genom sin närvaro 
och sitt agerande vid det sammanträde då beslutet togs. 
 

5 kap 18 § 

En ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
 

5 kap 46 § 

Om en ledamot är jävig i ett ärende och detta leder till att närvarokravet (minst hälften av 
ledamöterna i fullmäktige) enligt kommunallagen inte är uppfyllt för detta ärende får ärendet 
ändå handläggas. 
 

5 kap 48 § 

Den som är redovisningsskyldig till kommunen får inte delta i handläggningen av 
ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten  
(nämnd & nämndsledamöter) 

 
 





 
 

Granskningsutlåtande 
Ändring av Detaljplan för Töreboda Gästhamn, Camping Norr 
– Järneberg 6:1 m.fl. 
 
I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 18 § har planförslaget varit tillgängligt för granskning. 
Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer 
och övriga berörda har underrättats. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda, en 
underrättelse har publicerats på kommunens anslagstavla. Alla planhandlingar i sin helhet har funnits 
tillgängliga på kommunens hemsida. Efter granskningen har 4 yttranden inkommit. I detta dokument 
sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att 
tillgå i sin helhet hos Töreboda kommun. 
 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om 
den antas. 
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion) 
 
Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt 
Beskrivelsen om strandskydd i planbeskrivningen bör justeras då strandskydd inte återinträder 
vid ändring av plan. 
 

Kommentar över yttrandet 
Beskrivelsen om strandskydd i planbeskrivningen justeras i enlighet med yttrandet. 

 
2. Lantmäteriet 

Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslaget. 
 

3. Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden har tagit del av granskningshandlingarna gällande ändring av detaljplan 
Järneberg 6:1 m.m. Töreboda tätort, camping norr och har inget att yttra. 
 

4. Miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiva till ändring av detaljplan för Järneberg 6:1 
m.m. Töreboda tätort. 
 



 
 

Utlåtande över framförda synpunkter 
Ovanstående synpunkter har föranlett redaktionella ändringar i enlighet med ovanstående 
kommentarer. 
Det justerade förslaget föreslås bli föremål för antagande. 

Töreboda 2019-04-29 
 
Dan Harryzon 
Plan- och exploateringschef 
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INLEDNING

En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa 
planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan 
att genomföra hela den lämplighetsbedömning som 
görs vid upprättandet av en ny plan. Vid ändring av 
detaljplan görs inte någon fullständig lämplighets- och 
lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den 
eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas 
bort. Planbeskrivningen kompletteras därför med detta 
tillägg som sammanfogas med antagen planbeskrivning 
där lämplighetsprövningen även fortsatt ligger till grund 
för detaljplanen. Endast de förändringar i lämplighet som 
kan antas uppkomma genom planändringen beskrivs i detta 
tillägg.

Planhandlingarna i denna ändring av detaljplan består av:
Plankarta
Planbeskrivning

Övriga handlingar i ärendet är:
Fastighetsförteckning

PLANHANDLINGAR

Töreboda camping är en central och välbesökt camping, 
invigd 2007. Campingen ingår i ett större besöksområde 
längs Göta kanal som utgörs av gästhamnen, campingen 
och ett parkområde. Planområdet är en del av ett frekvent 
besöksmål främst under sommarsäsongen för kommunens 
invånare och besökare. 

För att möjliggöra ett lämpligt nyttjande av planområdet 
även utanför turistsäsongen har ett behov uppkommit av 
ändring av detaljplanen. Som komplement till camping-
verksamheten bedöms det lämpligt att möjliggöra tillfällig 
vistelse för att campingområdet ska kunna nyttjas för t. ex 
förläggningsboende så som elevhem där boendet erbjuds 
under en begränsad tid i kombination med campingboende 
i mindre stugor.

BAKGRUND

SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planändringen är att möjliggöra tillfällig 
vistelse som komplement till campingverksamheten. 

Planens huvuddrag kvarstår, men ändringen medför att 
byggnader för olika typer av tillfälligt boende får uppföras 
inom området.

KOMMUNENS 
STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanens 
intentioner, utifrån planändringen, ej medför betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver 
därför ej upprättas.

PLANPROCESSEN
Denna ändring av detaljplan följer ett standardförfarande 
enligt PBL 2010:900



PLANFÖRSLAGETS 
INNEBÖRD

NY BEBYGGELSE
Planändringen medger uppförande av byggnader 
för tillfällig vistelse. Syftet är att möjliggöra 
mindre stugbyggnader för såväl campinggäster som 
förläggningsboende av typ elevhem. Tillkommande 
bebyggelse regleras genom planbestämmelse om högsta 
tillåtna byggnadsarea inom användningsområdet, högsta 
tillåtna byggnadsarea per byggnad och en högsta tillåtna 
nockhöjd. Utformningen regleras, liksom tidigare, av 
bestämmelse om anpassning till karaktärsdrag hos äldre 
bebyggelse utmed Göta kanal.

TRAFIK
Ändringen av detaljplan bedöms inte föranleda ökad 
trafikalstring i området.

KONSEKVENSER
Ett genomförande av ändringen av planen innebär att 
mark kan ta i anspråk för byggnation, dock i en begränsad 
omfattning och endast för tillfällig vistelse. De ekologiska 
konsekvenserna ökar inte i betydande negativ omfattning 
genom möjliggörandet av byggnation av stugor i 
linje med planändringen. De sociala och ekonomiska 
konsekvenserna av planändringen förändras inte negativt 
genom planändringen.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

TIDPLAN
Planprocessen för den föreslagna ändringen beräknas 
pågå under första halvåret 2019.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden ändras inte, då ändring av detaljplan 
sker innan utgången genomförandetid hos underliggande 
plan.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA 
KONSEKVENSER
Lantmäterimyndigheten verkställer fastighetsrättsliga 
genomförandefrågor efter ansökan. Inga 
fastighetsrättsliga förändringar föreslås genom 
planändringen.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Dan Harryzon    
Plan- och exploateringschef

Ulrika Åberg
Planarkitekt

STRANDSKYDD
Vid ändring av en detaljplan återinträder inte 
strandskyddet. Då strandskyddet är upphävt i gällande 
plan kvarstår upphävandet även för ändringen av 
detaljplanen.

RIKSINTRESSE FÖR 
KULTURMILJÖ
Planändringen berör område för riksintresset Göta 
kanal som är Sveriges största och mest symbolladdade 
kanalmiljö, utförd 1810-32, med stor teknik- och 
kommunikationshistorisk betydelse.

De grundläggande uttrycken för riksintresset omfattas 
hela kanalsträckningen med broar, slussar, hamnmiljöer, 
löneboställen, varv, vallar, trädridåer, m m, samt 
järnvägsmiljön vid Töreboda, viktig för förståelsen av 
kanalens senare historia under 1800-talets andra hälft.

För att ansluta till landskapsbilden kring kanalen 
och bebyggelsestruktur på motsatt sida planområdet 
regleras bebyggelsen genom bestämmelse i plankartan; 
Byggnader ska placeras i rader i syd-nordlig riktning, 
parallella med Göta kanal. Placeringsbestämmelsen är 
en komplettering till gällande utseendebestämmelse i 
detaljplanen som reglerar att bebyggelse ska ansluta i 
karaktärsdrag hos äldre bebyggelse utmed Göta kanal.
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Vy längs gång- och cykelstråk utmed Göta kanal
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INLEDNING

BAKGRUND
Töreboda camping är en relativt ny och välbesökt 
camping, invigd 2007. Campingen ingår i ett större 
besöksområde längs Göta kanal som utgörs av 
gästhamnen, campingen och ett parkområde - ett 
frekvent besöksmål främst under sommarsäsongen 
för kommunens invånare och besökare. I centrum 
av området löper Göta kanal som transportled 
med rötter i svensk industrihistoria sedan början av 
1800-talet och utvecklingen framåt.

Den kulturhistoriska miljön kring och friluftslivet 
i och längs kanalen ska enligt kommunens målsätt-
ning förstärkas genom fortsatt utveckling av det 
befi ntliga området. Töreboda kommun vill utveckla 
besöksområdet för att kunna ta emot fl er besökare, 
samt ge förutsättningar för utvecklingen av det 
lokala näringslivet. 24 september 2012 antog kom-
munfullmäktige en utvecklingsplan för området 
längs kanalen ”Töreboda gästhamn – utvecklings-
plan”. Utvecklingsplanen anger en inriktning för 
samtliga berörda aktörer vilka förutsätts medverka 
till att målen för områdets utveckling kan nås. 
Kommunledningskontoret har härefter fått i upp-
drag att upprätta detaljplan som möjliggör ett ge-
nomförande av de i utvecklingsplanen redovisade 
intentionerna. 

SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att i linje med utveck-
lingsplanen möjliggöra en utökning av befi ntligt 
campingområde vid Göta kanal med iordningstäl-
lande av mer plats för camping och plats för den 
service som behövs därtill, samtidigt som tillgäng-
ligheten till och möjligheten att vistas inom riksin-
tresset Göta kanal ska säkerställas.

Aktuellt planförslag utgör en av fl era detaljplaner 
som sammantaget ska ge förutsättningar för fort-
satt utveckling av turism, rekreation och friluftsliv 
längs riksintresset Göta Kanal.

Detaljplaneförslaget innebär att förutsättningar ges 
för en utveckling av campingen med uppställnings-
platser för tält, husbilar och campingvagnar samt 
ett servicehus. Befi ntligt gång- och cykelstråk med 
allé föreslås ingå i planområdet främst för att säker-
ställa allmän tillgänglighet till stråket och därmed 
till riksintresset Göta kanal. 

BEHOVSBEDÖMNING

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt 
PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11§. Härvid 
har planens genomförande vid en sammanvägning 
av konsekvenserna ej bedömts medföra betydande 
miljöpåverkan. Viss miljöpåverkan erhålles vilket 
redogörs för i planbeskrivningen under rubriken 
”Planförslaget och dess konsekvenser”.

Planförslaget medger ej användning av planområ-
det för sådan verksamhet eller åtgärd som kräver 
tillstånd enligt MKB-förordningen bilaga 1 och 3. 
Vid behovsbedömningen har kriterierna i MKB-
förordningen bilaga 4 särskilt beaktats.

Ställningstagandet grundar sig på bedömningen att 
ett genomförande av detaljplanen;

 inte påverkar något Natura 2000-område 
och därmed inte kräver tillstånd enligt 7 
kap 28 § miljöbalken

 inte negativt påverkar möjligheterna att 
uppfylla nationella eller regionala miljö-
mål, klimatmål och folkhälsomål

 inte bedöms ge upphov till en betydande 
miljöpåverkan på biologisk mångfald, 
landskap, fornlämningar och vatten

 inte ger upphov till risker för människors 
hälsa och säkerhet

 inte bidrar till att några miljökvalitetsnor-
mer överskrids

 inte på ett betydande sätt påverkar några 
områden eller natur som har erkänd na-
tionell eller internationell skyddsstatus 
såsom riksintressen och naturreservat. 

KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDE 
Med åberopande av ovanstående bedömer kommu-
nen att ett genomförande av detaljplanens intentio-
ner ej medför betydande miljöpåverkan. En miljö-
konsekvensbeskrivning behöver därför ej upprättas. 

Länsstyrelsen har i samrådsyttrande ställt sig bakom 
kommunens behovsbedömning. 
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RIKSINTRESSEN
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv 
och kulturmiljövård (Göta kanal) samt särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB (turism 
och rörligt friluftsliv). En del av syftet med detalj-
planeförslaget är att tillgängligheten till och möj-
ligheten att vistas inom och intill riksintresset för 
Göta kanal ska säkerställas.

STRANDSKYDD 
Området är ett av fl era inom kommunen som utgör 
ett LIS-område enligt en 2013 antagen ändring 
(tematiskt tillägg) av översiktsplanen (LIS-plan) vil-
ken länsstyrelsen ställt sig bakom. Kommunen har 
i denna bedömt att området har ett strategiskt och 
attraktivt läge för utvecklingen av främst turism 
och kan på så vis bidra till landsbygdsutvecklingen i 
kommunen. Töreboda har ett utfl öde av såväl köp-
kraft som arbetskraft till omgivningen och bland 
unga vuxna är arbetslösheten hög. Att åstadkomma 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

en mer positiv utvecklingstrend befolkningsmässigt 
och ekonomiskt är mycket angeläget för kommu-
nen, inte minst för att kunna upprätthålla god kom-
munal service. I länsstyrelsens ”Landsbygdspro-
gram för Västra Götalands län 2007 – 2013” lyder 
visionen ”en levande landsbygd i hela länet”. För 
att åstadkomma en levande landsbygd i Töreboda 
kommun krävs att alla möjligheter som fi nns för att 
skapa attraktivitet och livskraft i olika delar av kom-
munen tas tillvara, såväl i tätorter som småorter och 
rena landsbygdsområdena. 

Inom delar av planområdet gäller strandskydd för 
Göta kanal. Ett genomförande av planen innebär 
att idag strandskyddat område tas i anspråk som 
kvartersmark. I planen föreslås därför att strand-
skyddet inom kvartersmark upphävs. Som särskilt 
skäl åberopas att området utgör ett LIS-område av 
vikt för en positiv utveckling av såväl tätort som 
landsbygd. I planen säkerställs fri passage utmed 
Göta kanal. 

Utdrag från 
LIS-planen

Gällande strandskyddsområde skrafferat med snedlinjer. Området på kartan är  ett LIS-område, det är utpekat i kommunens plan 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). 

Gäll
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Aktuellt planområde

Gränslinje för det 
generella strandskyddet
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BIOTOPSKYDD
Inom planområdet fi nns två kända objekt som 
skyddas av det generella biotopskyddet, allén utmed 
kanalen och det öppna diket, Gastorpsdiket. 

Allén längs kanalen
För allén gäller att dispens krävs i det fall fällning 
av träd eller annan åtgärd som skadar träden avses 
ske. Enligt länsstyrelsen kan endast nedtagning av 
enstaka träd i syfte att ersätta dem med ett nytt träd 
anses vara en skötselåtgärd. Träden är skyddade 
oavsett om de är friska eller inte.

I planförslaget fi nns en bestämmelse med följande 
innebörd; ”träden får inte fällas. Enstaka träd får 
fällas om detta angripits av sjukdom eller om trädet 
medför fara för liv och hälsa. Återplantering ska 
ske.”

Gastorpsdiket
Gastorpsdiket åtnjuter det generella biotopskydd 
som gäller småvatten och våtmarker i jordbruks-
mark, exempelvis öppna diken. Det omfattas även 
av ett markavvattningsföretag vilket reglerar dikets 
utformning, läge och vattentillförsel. I det fall 
planens genomförande medför att diket helt eller 
delvis läggs igen eller kulverteras krävs dispens som 
ansöks om hos länsstyrelsen. På plankartan har 
information om krav på eventuell dispens införts. 
Enligt länsstyrelsen ska ansökan om dispens göras 
innan detaljplanen antas.

ÖVERSIKTSPLAN MED TILLÄGG AV-
SEENDE LIS
Gällande översiktsplan för Töreboda är från 1991. 
I denna ingår aktuellt område i utvecklingsområde 
för tätortsutveckling.

Översiktsplanen är, främst vad gäller styrande la-
gar och statliga intressen, i behov av en förnyelse 
varför kommunen påbörjat utarbetandet av en ny 
översiktsplan. I avvaktan på ny ÖP och främst sett 
till det angelägna syftet att kunna bromsa/vända 
kommunens negativa befolkningsutveckling, har 
kommunen upprätta en LIS-plan med utpekande 
av områden där strandskyddslättnader bedöms 
bidra till en positiv landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen. För detta redogörs ovan under rubriken 
”Strandskydd”. Aktuellt planområde utgör ett av 
LIS-områdena. Kommunen bedömer att LIS-pla-
nen genom sin fördjupning i berörd del kan ersätta 
behovet av ett planprogram. 

UTVECKLINGSPLAN
24 september 2012 antog kommunfullmäktige en 
utvecklingsplan för Töreboda gästhamn inklusive 
campingområdet. Detaljplaneförslaget är förenligt 
med och utgör en tolkning av utvecklingsplanen, 
som anger att aktuellt planområde ska tillgänglig-
göras för en utökning av uppställningsplatser för 
befi ntlig camping. 
Då utvecklingsplanen ej varit föremål för samråd 
behandlas den som ett kommunalt policydokument.

DETALJPLAN
Planområdet är till största delen ej tidigare planlagt. 
En begränsad del av planområdet omfattas dock av 
detaljplan för del av Järneberg 6:1 m.fl . (camping-
platsen) med akt.nr 1473-P36 och laga kraft-datum 
2006-01-13. Enligt denna är del av nu föreslagen 
kvartersmark redovisad som allmän plats, natur och 
park i gällande plan.

Utsnitt från gällande detaljplan P36 med aktuellt planområde 
skrafferat med snedlinjer.
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Utvecklingsplan för Töreboda gästhamn
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Landskapsbild
Det omgivande landskapet i denna del av Töreboda 
präglas dels av halvöppna plana marker med åker-
mark, åkerholmar, bevuxna diken och skogsdungar, 
och dels av utblickar över Göta kanal mot tätorten 
och den bebyggda miljön.

Rekreation
Området ligger i direkt anslutning till ett större fri-
lufts- och rekreationsområde kring Göta kanal och 
Törebodas gästhamn. Inom befi ntligt campingom-
råde i söder fi nns lekplats och badanläggning. 

Naturmiljö, naturvärden
Planområdet rymmer två objekt som omfattas av 
generellt biotopskydd. För dessa redogörs ovan un-
der ”Biotopskydd”.

PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AREA
Befi ntligt campingområdet är beläget på östra sidan 
om gästhamnen i Göta kanal och på några minu-
ters gångavstånd till Töreboda centrum. Aktuellt 
planområde är beläget omedelbart norr om den 
befi ntliga campingen. Dess yta omfattar ca 2 ha. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet omfattas av de kommunägda fastighe-
terna Järneberg 6:1 och 7:1 samt del av fastigheten 
Kanaljorden 4:1 vilken ägs av AB Göta kanalbolag.

NATUR OCH LANDSKAP

Mark, vegetation
Planområdets norra delar utgörs huvudsakligen 
av åkermark. I områdets södra delar, vilka ingår i 
campingområdet, utgörs marken huvudsakligen av 
gräsytor. Utmed kanalen fi nns en enkel allé med 
lövträd och här löper en gång- och cykelväg söderut 
mot Kanalbron och norrut mot Gastorpsbron. I 
områdets västra del löper ett öppet dagvattendike i 
nord-sydlig riktning. Utmed diket fi nns buskvegeta-
tion.

Göta kanal Lekplats och campingvagnar inom befi ntlig camping

Campingens receptionsbyggnadBefi ntligt bad

Detaljplan för Töreboda Gästhamnsområde Camping Norr  - Järneberg 6:1 m.fl . - Antagandehandling - Laga kraft8



BEBYGGELSE
Planområdet är obebyggt. I direkt anslutning till 
planområdet och nordost om detta ligger en befi nt-
lig villa. 

Bebyggelsen inom befi ntligt campingområde i sö-
der är enhetlig och enkelt utformad med sadeltak, 
rött lertegel och faluröda träfasader. Receptions- 
och servicebyggnaderna utgör de större och högre 
byggnadsvolymerna medan intilliggande övernatt-
ningsstugor är små och låga. Bebyggelsen tar upp 
karaktärsdragen hos den äldre bebyggelsen utmed 
Göta kanal. 

Inom uppställningsytor för husvagnar och husbilar 
bildar små, normalt vita enheter den typiska bilden 
av en campingplats. Mot Haddebodavägen avskär-
mas campingen av ett falurött plank.

TILLGÄNGLIGHET

Biltrafi k och parkering
Planområdet nås via befi ntlig camping och dess 
infart från Haddebodavägen (väg 200) öster om 
planområdet. Arbete pågår i syfte att, i anslutning 
till föreslagen ny cirkulationsplats i korsningen 
Haddebodavägen-Sötåsenvägen, ordna ny tillfart 
till campingområdet. Parallellt med aktuell plan-
läggning pågår detaljplanearbete för nämnda tra-
fi kanläggningar. Då dessa är utbyggda avses nuva-
rande tillfart från Haddebodavägen att slopas.

Trafi kmängden på Haddebodavägen är ca 3200 
ÅVDT (genomsnittet för årsvardagsdygnstrafi ken).

35 parkeringsplatser fi nns centralt i befi ntligt cam-
pingområde, nära reception och badanläggning. 
Campinggäster med husbil eller husvagn parkerar 
här på hyrd campingplats.

Kollektivtrafi k
Avståndet mellan planområdet och resecentrum 
med järnvägsstation och busshållplatser är ca 1 km. 
Ingen direkttrafi k går till campingen och det är ca 
400 meter till närmsta busshållplats från planområ-
det. En tågresa mellan Töreboda och Skövde tar ca. 
20 minuter.

Gång- och cykeltrafi k
Planområdet är beläget på knappt 1 km:s avstånd 
från torget i Töreboda centrum, en promenad på 
ungefär 8 min.

Gång- och cykelstråket utmed Göta kanal löper på 
båda sidor om kanalen i anslutning till planområ-
det. För att komma över kanalen fi nns två broar, 
Kanalbron på 500 meters avstånd respektive Gas-

torpsbron på 800 meters avstånd. En gång- och 
cykelbro är planlagd i anslutning till campingplat-
sens huvudbyggnader.

Kanal-/Båttrafi k
Närliggande Göta kanal trafi keras av fritidsbåtar. 
Under båtsäsongen passerar ca 3 500 båtar varav 
ca 1200 lägger till för natten i småbåtshamnen här. 
Under sommarsäsong gör passagerarbåten M/S 
Bellevue fl era turer i veckan.

För fotgängare som vill ta sig över kanalen fi nns 
även färjan Lina, Sveriges minsta reguljära färja 
som trafi kerar över kanalen ca 1,5 km söderut. 

SERVICE
Service fi nns inom befi ntlig campingplats i form av 
reception och anläggningar för bad, lek och sport.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Som underlag fi nns dels en tidigare översiktlig geo-
teknisk undersökning för befi ntligt campingområde 
och dels en ny geoteknisk undersökning för område 
söder om aktuellt planområdet. I den senare görs 
bedömningen att de geotekniska förutsättningarna 
bedöms som likvärda dem i det södra området vil-
ket bl.a. innebär följande;. 

Jorden består direkt under ytskiktet av fi nsediment 
såsom silt och sandig lera som direkt eller via skikt 
av friktionsjord vilar på för utförd sondering fast 
botten – troligen morän, block eller berg.

Sättningsundersökning har ej utförts men enligt 
sonderingarna är underliggande lera överkonsoli-
derad. Dock bör beaktas att belastningsökningar 
genom uppförande av byggnader och uppfyllnader 
liksom grundvattensänkning kan ge sättningar. 

Det bedöms ej föreligga några stabilitetsproblem. 

Jorden är erosionsbenägen vilket måste beaktas bl.a. 
med avseende på schaktarbeten.

DAGVATTEN
Infi ltrationsmöjligheterna för dagvatten inom om-
rådet är begränsade på grund av undergrundens 
beskaffenhet. Dagvattnet leds idag till Gastorpsdi-
ket som omfattas av generellt biotopskydd för vilket 
redogörs under rubriken ”Biotopskydd” ovan. 

Genom området fi nns ett markavvattningsföretag, 
Töreboda dagvattenföretag av år 1991, som bilda-
des för att förhindra översvämningar i Töreboda 
tätorts nordöstra delar. 
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STÖRNINGAR, RISKER

Översvämningsrisk
Inga översvämningsrisker knutna till Göta kanal 
bedöms föreligga. 

Buller
Det konstateras att riktvärden för trafi kbuller vid 
campingplatser saknas. Järnvägstrafi ken på Västra 
stambanan ger upphov till bullerstörningar. Järnvä-
gen ligger på ca 200 meter avstånd från planområ-
det.

Området är även utsatt för bullerstörningar från 
trafi k på Haddebodavägen (väg 200). Planområdet 
ligger som närmast 20 meter från vägmitt på Had-
debodavägen. Ett befi ntligt plank i öster avskärmar 
befi ntlig camping.

En bullerutredning har gjorts för campingområdet 
öster om Göta kanal. Denna visar att begränsad del 
av den närmast Haddebodavägen föreslagna cam-
pingytan utsätts för bullernivåer överstigande 55 
dBA ekvivalent nivå från vägtrafi k.

Farligt gods
Västra stambanan utgör led för farligt gods. Dess 
avstånd till planområdet uppgår till ca 200 meter 
och utgör därför ej en riskfaktor för föreslagen ut-
veckling av campingen. Sötåsenvägen är en sekun-
där väg för sådana transporter. Då avståndet mellan 
nämnda väg och planområdet överstiger 200 meter 
bedöms transporterna av farligt gods på denna ej 
heller utgöra någon riskfaktor. 

Förorenad mark
Inga markföroreningar är kända inom planområdet.

Radon
Radonmätning har ej utförts. Av genomförd grund-
undersökning framgår att området utgörs av lera. 
Radonmätningar har utförts inom intilliggande 
område. Dessa påvisar låga värden vilket också be-
döms gälla inom aktuellt planområdet.

Markavvattningsföretaget passerar Göta kanal 
genom en dykarledning. 

Dykarledningen bedömdes ha för liten kapacitet 
för tillrinningsområdet och de tillkommande hård-
gjorda ytorna i tätorten, vilket föranledde över-
svämningsproblemen före bildandet av markavvatt-
ningsföretaget.

Företaget är nu konstruerat med bland annat öppna 
diken som är dimensionerade för att magasinera ett 
dagvattenfl öde beräknat på högsta högvattennivå 
med 50 års återkomsttid och med en momentan 
fl ödestopp av 25 % (hhq50 år + 25%).

Som en del av markavvattningsföretaget fi nns en 
konstruerad vall söder om planområdet med en 
angiven höjd +92,45 (RH2000). Denna vall ska för-
hindra att vatten tränger söderut och in till tätorten 
vid nederbörd som är större än den dimensionerade 
nederbördsmängden. 

Det är av högsta vikt att dessa anläggningar får vara 
orörda för att minimera översvämningsrisken i 
området samt i delar av tätorten.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Dricks- och spillvatten
Kommunala dricks-och spillvattenledningar fi nns 
utbyggda inom befi ntligt campingområde.

Sophantering
I anslutning till befi ntlig servicebyggnad fi nns en 
sorteringsgård för avfall från befi ntlig camping-
verksamhet och dess campinggäster.

El/tele
I anslutning till befi ntlig servicebyggnad fi nns en 
elcentral som är ansluten till transformatorstationen 
på fastigheten Snidaren 5. En transformatorstation 
fi nns vid befi ntlig infart till campingen.
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Utökningen av campingområdet föreslås bygga 
vidare på befi ntlig struktur inom det etablerade 
campingområdet i söder. Mindre gator leder runt 
i kvarteren med uppställningsplatser för husbilar, 
husvagnar och tält på kort- och långtidsbasis, samt 
plats för en servicebyggnad. I områdets östra del 
föreslås en grönyta (allmän plats, natur) vilken bil-
dar en buffert mot befi ntlig angränsande villatomt. 
I väster närmast kanalen föreslås en zon med natur-
mark för befi ntligt gång- och cykelstråk.

Planförslaget är fl exibelt utformat för att möjliggöra 
alternativa sätt att ordna uppställningsytor, körytor 
och placering av servicebyggnad. Kvaliteter som 
bör beaktas och eftersträvas i den slutgiltiga ut-
formningen av områdets struktur framgår av illus-
trationskartan till detaljplanen och redovisas nedan;

 Siktlinjer från områdets inre delar bör hållas 
öppna ut mot kanalen, för att tydliggöra cam-
pingplatsens läge vid Göta kanal och för att på 
ett naturligt och visuellt sätt annonsera kanal-
stråket för campinggästerna

 Befi ntlig lokalgata inom campingen är lång och 
rak, ca 300 meter. För att variera miljön bör 
gatan, då den övergår i kvartersgatan inom ak-
tuellt planområde, ges en riktningsförändring. 
Detta möjliggör även att ny servicebyggnaden 
kan placeras i siktlinjen längs den långa be-
fi ntliga gatan och bidra till god orienterbarhet 
inom hela campingområdet.

Illustrationsplan för aktuellt planområde

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD
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GATOR, TRAFIK, PARKERING

Biltrafi k
Trafi ken inom campingområdet föreslås ledas på 
mindre kvartergator, enligt principen att gatorna 
utgör slingor så att det inte uppstår återvändsgrän-
der i campingkvarteren. Kvartersgatorna ansluter 
till befi ntligt campingområde och lokalgatan som 
leder fram till receptionen och servicebyggnader 
inom befi ntlig camping, samt utfart mot Haddebo-
davägen.

Gång- och cykeltrafi k
Allmänt gång- och cykelstråk längs kanalen kopplar 
samman området med omgivande gång- och cykel-
vägnät. Trafi kstandard på kvartersgatorna bör an-
passas så att bilar kör på fotgängares och cyklisters 
villkor inom området. Uppställningsytor bör ord-
nas med regelbundna släpp mellan campinglotterna 
så att det är möjligt för fotgängare och cyklister 
att passera mellan campingområdet och gång- och 
cykelstråket utmed kanalen, samt för fotgängare att 
passera mellan kvartersgata och eventuella gemen-
samma grönytor i kvarterens inre.

Parkering
För besöksparkering hänvisas till befi ntliga parke-
ringsmöjligheter utmed lokalgatan inom befi ntlig 
camping. Campinggästerna har möjlighet att inom 
planområdet parkera i anslutning till uppställd hus-
vagn, husbil och tält inom hyrd campinglott. 

SERVICE
Då planen medger uppförande av en ny service-
byggnad skapas möjlighet att utöka serviceutbudet 
avseende toaletter, duschar, tvättmöjligheter, mat-
lagning, avfallshantering etc. för hela campingom-
rådet.

BEBYGGELSE

Ny byggnad
Inom planområdet medges endast uppförande av 
en servicebyggnad. För att denna, gestaltnings-
mässigt ska harmoniera med befi ntlig bebyggelse 
inom befi ntlig campingen har planbestämmelser 
för utnyttjandegrad, utformning och utseende in-
förts. I likhet med reglering inom camping i söder 
föreslås att ny servicebyggnad ska utformas med 
fasader av puts eller trä och tak av rött lertegel 
eller ståndfalsad svart plåt samt i övrigt anpassas 
till karaktärsdragen hos äldre bebyggelse utmed 
Göta kanal.

Uppställningsplatser
Planen medger ett fl exibelt anordnande av upp-
ställningsplatser avseende storlek och placering. 
Gatubilden inom campingkvarteren kommer 
att variera säsongsvis beroende på bland annat 
beläggningsgrad. Strukturen kan även förändras 
över längre tid beroende på rådande platsbehov, 
trendförändring avseende storlek på husbilar etc. 

GRÖNSTRUKTUR, MÖTESPLATSER
Alléträden längs gc-stråket utmed kanalen utgör 
stommen i områdets grönstruktur. I övrigt för-
utsätts att en grönstruktur skapas inom planom-
rådet genom plantering av träd och buskar dels i 
rader, som gräns- och stråkmarkeringar, och dels 
i klungor som platsmarkeringar. Vegetation gör 
att både soliga och halvskuggiga platser kan bildas 
samt att vinden dämpas, vilket ger ett varierat och 
behagligt lokalklimat inom området. 

Gränsmarkering med vegetation bedöms behövas 
i områdets norra del för att skapa en mjuk men 
tydlig gräns mot intilliggande odlingsmark. Stråk-
markering med plantering av låga träd rekommen-
deras för att förstärka campingområdets struktur 
avseende kvartersgator, uppställningslotter, gång-
vägar mot kanalen samt siktlinjer genom området. 
Trädrader ökar orienterbarheten och skapar en 
småskalig indelning av området och därmed en 
gemytlig campingmiljö.

Platsmarkering med planterade träd rekommen-
deras vid servicebyggnad och inom gemensamma 
grönytor. Trädgrupper inom grönytorna kan med 
fördel kombineras med sittplatser i form av bänkar 
och bord. På detta vis kan inoffi ciella mötesplatser 
skapas för campinggästerna. Träden ger skugga 
och skydd, vilket i sig inbjuder till vistelse. 

Tidigare erfarenheter säger att marken i området 
behöver bearbetas för bättre syretillförsel och in-
fi ltration, detta för att bl.a. underlätta etableringen 
av nyplanterade träd.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Grundläggning
Grundläggning av byggnader (servicebyggnad) kan 
ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt för-
styvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl 
packad fyllning. Grundsulor får ej utföras smalare 
än 0,5 meter. 

Dagvatten 
En dagvattenutredning har utförts som underlag 
för bl.a. aktuellt planområde. Rekommendationerna 
i denna vilka införts som del av planbeskrivning 
ska enligt planbestämmelse följas vid iordningsstäl-
lande av området för camping liksom uppförandet 
av servicebyggnad. 

Infi ltrationsmöjlighetera för dagvatten inom om-
rådet är begränsade på grund av undergrundens 
beskaffenhet. Dagvattnet får ledas direkt till Gas-
torpsdiket.

Där den geotekniska undersökningen visar att lo-
kalt omhändertagande är möjligt ska så ske. I andra 
hand ska dagvattnet fördröjas och avledas trögt till 
kommunens anläggning. 

Kommunens anläggning består av dagvatten-
ledningar och öppet dagvattendike som korsar 
campingområdet och mynnar i Gastorpsdiket. 
Maximalt fl öde för förbindelsepunkt anges av hu-
vudmannen. Uppdämningshöjd för dagvatten är 
lika med överkant vall (söder om planområdet) vid 
förbindelsepunkt.  

Öppna dammar bedöms ej vara nödvändigt för att 
ta hand om dagvatten från planområdet.

De hårdgjorda ytorna beräknas, vid ett genom-
förande av intentionerna i planen, bidra med ca 
30 kubikmeter dagvatten vid ett regn med 10 års 
återkomsttid och 10 minuters varaktighet varför 
dräneringsstråk ska förses med magasinsvolym som 
klarar sådant regn. 

Vid behov ska dagvattnet från exempelvis trafi k-
platser, parkeringsytor och andra nedsmutsade 
hårdgjorda ytor renas före utsläpp i kommunens an-
läggning. För att minska uppkomsten av dagvatten 
ska eftersträvas så små ytor som möjligt hårdgörs.

I enlighet med tekniska nämndens synpunkter sä-
kerställs i planen diket eller eventuell ersättning av 
detta med kulvert genom särskild u-bestämmelse 
som anger att området ska vara tillgängligt för all-
männyttiga ledningar – dagvattentransitering. 

Dricks- och spillvatten 
Planområdet är anslutet till kommunens dricks- och 
spillvatten som fi nns utbyggt inom campingområ-
det. Förbindelsepunkt med mätarbrunn för dricks- 
och spillvatten fi nns i campingens södra del.

För dricks- och spillvattensystem inom befi ntlig 
camping föreslås en utbyggnad som möjliggör en 
anslutning av aktuellt planområde. 

El
Elledningar inom befi ntlig camping föreslås byggas 
ut för att försörja även föreslagen utökning norrut 
inom planområdet. 

Avfallshantering
Avfallshantering föreslås ordnas och ske i anslut-
ning till ny servicebyggnad.

RISKER OCH STÖRNINGAR 

Buller 
Campingområdet ligger på ett avstånd av ca 200 
meter från Västra stambanan, enligt utförd buller-
utredning. 

Campingområdet är utsatt för bullerstörningar 
från trafi ken på Haddebodavägen där ungefärlig 
årsvardagsdygnstrafi k (ÅVDT) uppgår till 3200 
fordon. Bullernivån i den östra delen av uppställ-
ningsområde för campingvagnar etc överstiger 55 
dBA ekvivalent ljudnivå utomhus. Riktlinjer för 
campingplatser avseende buller saknas. Dock fi nns 
målvärden för tätortsnära rekreationsområden med 
innebörden att den ekvivalenta ljudnivån utomhus 
ej bör överstiga 55 dBA.  

Kommunen har, med stöd av bullerutredningen, 
infört en planbestämmelse med innebörden att bul-
lerskärm om minst två meters höjd ska uppföras i 
den östra gränsen utmed planområdet. Härigenom 
kommer den ekvivalenta nivån att understiga 55 
dBA inom hela planområdet.

Farligt gods
Den del av Sötåsenvägen, väg 202, som löper ut-
med campingområdet är en sekundärväg för trans-
porter av farligt gods. Avståndet till planområdet 
överstiger 200 meter varför påverkan på detta be-
döms vara mycket liten. 
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KONSEKVENSER 

EKOLOGISKA ASPEKTER
Ett genomförande av planen innebär att obebyggd 
gräsbevuxen, tidigare jordbruksmark tas i anspråk 
för uppställning av mobila fordon och tält. Endast 
en mycket begränsad areal föreslås få exploateras 
(servicebyggnad). Den biotopskyddade allén utmed 
Göta kanal säkerställs/bevaras och skyddas fortsatt 
med biotopskydd. Vad gäller Gastorpsdiket med-
ger planen en kulverteringav denna. Ansökan om 
dispens med redogörelse för de skäl som åberopas 
för dispensen avse göras hos länsstyrelsen före an-
tagandet av planen. I övrigt rymmer området inga 
unika, sällsynta eller hotade växter eller växtsam-
hällen. Sannolikt kan dessutom nya biotoper tillfö-
ras området genom plantering inom detta, vilket får 
ses som positivt. 

SOCIALA ASPEKTER
Utökningen av campingen innebär ökade möjlighe-
ter till social samvaro och möten för besökare och 
nyttjare av campingen. Även gång- och cykelstråket 
utmed kanalen ger sådana möjligheter vilket är po-
sitivt i socialt hänseende. 

Campingen vänder sig i stor utsträckning till famil-
jer vilket bidrar till en variation av åldrar inom om-
rådet. Likaså inbjuder den utökade verksamheten 
till aktiviteter för olika åldrar och olika personer. 
Att fl er i samhället som ser och möter varandra ger 
positiva effekter för den upplevda tryggheten.

Tillgängligheten och närheten till resten av besöks-
området med gång- och cykelvägen utmed kanalen, 
parkens olika innehåll med aktiviteter, badet vid 
campingen och olika båtar att färdas på kanalen 
bidrar till en miljö som uppmuntrar såväl till fysisk 
aktivitet som till möten mellan människor.

Utökningen av campingen förväntas bidra till viss 
ökad trafi k genom befi ntligt campingområde, dock 
i en begränsad och hanterbar omfattning.

Delaktighet och infl ytande i samhället är en viktig 
parameter i ett folkhälsoperspektiv. De möjligheter 
som ges inom ramen för planprocessen är begrän-
sade. Samråd och granskning syftar dock till att 
väcka engagemang och ge förutsättningar för del-
aktighet.

EKONOMISKA ASPEKTER
Genomförandet av utökningen av campingen inne-
bär kostnader för:

 Upprättande och genomförande av detalj-
planen 

 Bearbetning och dränering av mark främst 
inom fastigheten Järneberg 7:1.

 Anläggning av enskilda gator.

 Utbyggnad av vatten- och avloppssystem.

 Utbyggnad av elledningar.

 Uppförande av servicebyggnad.

 Anläggning av grönytor, lävegetation och 
vegetation främst inom fastigheten Järne-
berg 7:1.

 Uppförande av bullerplank mot Haddebo-
davägen.

På intäktssidan kan främst nämnas ökade uthyr-
ningsinkomster. Den utökade verksamheten torde 
sannolikt ge positiva ekonomiska sidointäkter för 
främst turistnäring och rent allmänt för butiks- och 
restaurangbranschen och det lokala näringslivet, i 
synnerhet under sommarsäsongen. Långsiktigt be-
döms förslagets genomförande ge positiva effekter 
för kommunens tillväxt.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman för allmän plats inom 
planområdet. Denna omfattar dels gång- och cy-
kelväg samt allén längs kanalen och dels viss del av 
föreslagen parkmark mot Haddebodavägen.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Inga fastighetsregleringar bedöms erforderliga.

Töreboda kommuns arrendeavtal med AB Göta ka-
nalbolag respektive campingarrendators avtal med 
Töreboda kommun berörs av planförslaget.

Avtal för markarrende ska kompletteras mellan AB 
Göta Kanalbolag och Töreboda kommun för del av 
fastigheten Kanaljorden 4:1. 

Mellan Töreboda kommun och arrendator av cam-
pingområdet ska kompletterande avtal upprättas för 
markarrende för del av fastigheterna Järneberg 6:1 
och 7:1.

EKONOMISKA FRÅGOR
Töreboda kommun står för kostnaderna för upprät-
tandet av detaljplanen 

Inom kvartersmark ansvarar enskild fastighetsägare 
för investeringar och förvaltning. 

Kommunen ansvarar för genomförandet.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
 Samråd 2:a kvartalet 2014
 Granskning: 1:a kvartalet 2015
 Antagande: 1:a kvartalet 2015
 Om planen inte överklagas eller överprövas 

av länsstyrelsen vinner den laga kraft fem 
veckor efter antagande.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är tio år från det datum då 
planen vunnit laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en 
lagstadgad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens slut fortsät-
ter planen att gälla tills kommunen upprättar en ny 
plan, ändrar eller upphäver denna. Fastighetsägaren 
äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till 
ersättning för eventuellt förlorade rättigheter i det 
fall planen ändras, upphävs eller ersätts med ny 
detaljplan.

Mars 2015

Dan Harryzon    Karin Harlin

Plan- och exploateringschef  Arkitekterna Krook & Tjäder AB
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PLANBESTÄMMELSER 

+ 

ILLUSTRATION - AKTUELLT CAMPINGOMRÅDE 

+ 

Grundkarta över Töreboda camping 
Töreboda kommun 
Upprättad av Tekniska förvaltningen/ 
Kart- och mätavdelningen 
i februari 2015 

Gustav lans 
Mätingenjör 

+ 

TILLÄGG TILL PLAN BESTÄMMELSER 
Följande gäller som komplettering av ursprungliga planbestämmelser under 
rubriken Planbestämmelser. 

ANVANDNINGAV MARK OCH VATTEN 
Kvartersmark 
0 Tillfällig vistelse 

UTNYTTJANDEGRAD 
,1 

,2 

Den sammanlagda bygnadsarean inom användningsomrädet 
fär inte överstiga 700 kvm 

Byggnadsarea per byggnad far inte överstiga 65 kvm för 
användning för tillfällig vistelse, respektive 150 kvm för 
servicebyggnad 

BETECKNINGAR I GRUNDKARTAN 

------- Fastighetsgräns 
Traktgräns 

JÄRNEBERG 6:1 Fastighetsbeteckning 
DRAGAREN Kvartersnamn 

Magasinsgatan 

CJ 

Gatunamn 
Bostadshus 

Komplementbyggnad 

Skärmtak 
---------- Vcigkant 

Slänt 

= 

0 

+ 
-+92.14 

Dike 
Lövträd 

Rutnätspunkl 

Markhöjder 

ILLUSTRATION - PLANOMRÅDEN GÄSTHAMNSOMRÅDET 

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller 
bestämmelsen inom hela planområdet, om inte annat anges. Endast angiven användning är tillåten. 

GRÄNSER 

--•--•- Planområdesgräns 
-- • -- Användningsgräns 
-··-··-··- Egenskapsgräns 
--+-- Administrativ gräns redovisad 1 meter innanför faktisk gräns 
-+-··-+-··-+-··-+- Sammanfallande egenskapsgräns och administrativ gräns. 

ANVÅNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmänna platser 

PARK Parkmark 
NATUR Naturmark 

Kvarlersmark 

N1 Camping, uppställning av husbilar, husvagnar och tält 
N2 Servicebyggnad för camping 

UTFORMNING AV ALLMANN PLATS 

alle med ge-väg Grusad väg för gång- och cykeltrafik ska anordnasutmed kanalen. Utmed 
ge-vägen ska träd planteras. Trädplantering utförs lika befintlig alle. 

n1 Träden får inte fällas. Biotopskydd gäller. Tföd fåf fällas oR, detta a, 1§fiJ;Jits 
a sjtJl<dom elle om tFäået medfeF faFa fer li oeA Aälsa. r'teq3laAteriA§ sim 
sl<e fer att eFSätta 9ortta!§let tFäEI. 

UTNYTT JAN DEG RAD 
DeR sammaAlag€la 0')g§na€lsaFeaA inom an änen·n§SOA'lFåeel fåF BeStämmelse om 

i11le öve1sliga 300 kv111 ��t
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BEGRANSNINGAR I MARKANVÄNDNINGEN 

E:] Byggnad får ej uppföras 

UTFORMNING 

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga ledningar, öppet dike, 
dagvattentransitering och dagvattenkulvert 

I, Il Högsta antal våningar 

Byggnader anslutna till kommunens dagvattenanläggning ska klara en uppdämningtill + 92.45 
(befintlig vall söder om planområdet) 
Generellt gäller att ingen byggnad av permanent karaktär får grundläggas under 
denna nivå (underkant oskyddad grundsula/plint) utan särskild åtgärd. 

Dagvatten ska omhändertas lokalt eller fördröjas och vid behov renas inom respektive fastighet före 
anslutning till kommunens anläggning. 

UTSEENDE 
f, Bebyggelsen ska ansluta till karaktärsdrag hos äldre bebyggelse 

utmed Gäla kanal. 

STÖRNINGSSKYDD 
plank Bullerplank ska anordnas till en höjd om minst 2 meter inom egenskapsområdet, 

utmed planområdesgränsen. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

a, 

INFORMATION 

Gällande strandskydd upphävs inom kvartersmark från den dag planen 
vunnit laga kraft. Beteckningen har åsatts de egenskapsområden som avses 

Bygglov krävs ej för uppställning på långtidsbasis av husbilar och husvagnar. 

För befintlig alle gäller biotopskydd. Åtgärder som kan skada träden kräver dispens. 
För Gastorpsdiket gäller biotopskydd. Åtgärder i diket kräver dispens. 
Åtgärder i Gastorpsdiket kan komma att kräva omprövning av dikningsföretag 
Ingrepp och åtgärder i Göta kanal kräver anmälan till länsstyrelsen om vattenverksamhet. 

TÖREBODA GÄSTHAMN Antagandehandling för ändring av detaljplan 

� TÖREBODA
CIJ KOMMUN 

Detaljplan för 

■ Plankarta med plan
bestämmelser 

■ Planbeskrivning 
■ Samrådsredogörelse 

■ Granskningsutlåtande 
■ lllustrationskarta 
■ Fastighetsförteckning 
■ Grundkarta 

Beslutsdatum 
Antagande 

CAMPING NORR - JÄRNEBERG 6:1 m.fl. f---
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Töreboda kommun, Västra Götalands län 

Upprättad den 2 mars 2015 

Justerad för antagande för ändring av detaljplan, april 2019 

Dan Harryzon Karin Harlin 
Plan- och exploateringschef Planarkitekt, Krook & Tjäder AB 

Lagakraftvinnande 
2015-05-29 

Beslutsdatum 
för ändring av 
detaljplan 
Antagande 

Lagakraftvinnande 

_J 



 

 
 

TÖREBODA KOMMUN 
Dan Harryzon, Plan- och exploateringschef 
0506 180 88 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 1 

Datum 
2019-04-25 

Referens 
KS 2019-00087 

 

 
 

  

 Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Järneberg 6:1 Camping Norr 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta rubricerad detaljplan.  

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Samråd och granskning har genomförts och viss justering av förslaget har skett 
utifrån de yttranden som inkommit. 

Beslutsunderlag 

Plankarta, Planbeskrivning, Granskningsutlåtande                          
Antagandehandling april 2019 

 

Töreboda 2019-04-25 

Dan Harryzon 
Plan- och exploateringschef 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 

Bilaga: 

Plankarta, planbeskrivning och Granskningsutlåtande                 
Antagandehandling april 2019 

Beslutet ska skickas till: 

Kommunchef Per-Ola Hedberg 
Plan- och exploateringschef Dan Harryzon 
Fastighetschef Robert Malmgren        







 

 
 

TÖREBODA KOMMUN 
Lena Tilstam,  
 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 2 

Datum 
2019-03-21 

Referens 
KS 2018-00438 

 

 
 

  

 Kommunstyrelsen 

Motion om banksituationen i Töreboda tätort  

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen med den utredning 
som gjorts.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att fortsätta 
följa vad som kommer att ske med anledning av Riksbankskommitténs 
utredning: Tryggad tillgång till kontanter.         

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Svar på Gunilla Franssons (L) motion om banksituationen i Töreboda. 
Motionen efterfrågar möjlighet för olika banktransaktioner och 
kontanthantering för privatpersoner och företag i kommunen.  
 
I nuläget finns det inget traditionellt bankkontor o kommunen sedan både 
Nordea och Swedbank valt att lämna kommunen.  

ICA banken kan inte anses vara ett traditionellt bankkontor men erbjuder 
många av de kontanthanteringstjänster som efterfrågas i motionen. 

 

Nuläget – kontanthantering i Töreboda 
De kontanttjänster som finns fysiskt i dag i kommunen är:   

 Kontantuttag i två bankomater. Östra Torggatan och på ICA och om 
man är ansluten till deras bank även med kort i kassan. 

 Kontantinsättning för privatpersoner i kassan på ICA. Företag kan 
ansluta sig till en tjänst och ha tillgång till en kontant-
insättningsautomat  

 Beställning av utländsk valuta går att göra på ICA 

Länsförsäkringar bank och Swedbank har tillfrågats om intresse för att öppna 
bankverksamhet i kommunen men ser inte några möjligheter att göra detta. 
Däremot uppger de banker som tillfrågats att de ofta förlägger rådgivning 
hemma hos sina kunder och är på så sätt tillgängliga i kommunen. 
 
Det kan finnas ett visst intresse för att ha möjlighet att hyra in sig i ett lämpligt 
besöksrum men inte att hyra någon egen lokal för ändamålet. 
 
Kommunen följer vad som kommer att hända med anledning av Regeringens 
utredningen Tryggad tillgång till kontanter. Riksbankskommittén behandlar i 
sitt delbetänkande till utredningen hur för en väl fungerande kontanthantering 
i hela landet bör tydliggöras i lag. Utredningen finns i sin helhet på 
Regeringskansliets hemsida under rubrik: Tryggad tillgång till kontanter. 
 



Töreboda kommun 
Datum 
2019-03-21 

 
KS 2018-00438 Sida 2 av 2 

 

 

 

Övriga upplysningar 

Töreboda 2019-03-21 

Lena Tilstam 
 

Per-Ola Hedberg 
 

 
 

 

Beslutet ska skickas till: 

Gunilla Fransson (L) 
Näringslivsstrateg Lena Tilstam 
             









 

 
 

TÖREBODA KOMMUN 
Ola Blomberg ,  
 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 2 

Datum 
2019-03-25 

Referens 
KS 2019-00152 

 

 
 

  

 Kommunstyrelsen 

Ansvarsfrihet för direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg 
år 2018 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner, för sin del, årsredovisningen år 2018 för 
kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 
enskilda ledamöterna i direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg för 
verksamhetsåret 2018.                   

Bakgrund  

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) är ett kommunalförbund som ansvarar för 
den kommunala renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna Falköping, 
Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. 
 
Direktionen för AÖS har upprättat årsredovisning för år 2018. Resultatet för år 2018 
visar ett underskott om 11 600 tkr, att jämföras med budgeterat resultat på ett 
underskott om 16 200 tkr. Direktionen beslutade i samband med antagandet av 
årsredovisningen att inte återställa underskottet och som synnerligt skäl för detta 
ange stark ekonomisk ställning. Underskottet ligger i linje med målsättningen att 
använda delar av det egna kapitalet som nu uppgår 43 000 tkr för att finansiera 
insamlingen av matavfall. Soliditeten uppgår till 52 procent och det finansiella målet 
att soliditeten inte ska understiga 35 procent uppnås därmed. 

Revisorerna bedömer att direktionen, trots att några av målen inte uppnåtts eller 
mätts, bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen och direktionens 
enskilda ledamöter.                      

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Avfallshantering Östra Skaraborg år 2018, inklusive 
revisionsberättelse och granskningsutlåtande. 

Protokollsutdrag från direktionen inom Avfallshantering Östra 
Skaraborg 2019-03-18 § 2, Årsredovisning 2018. 

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2019-03-25, 
Ansvarsfrihet för direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg år 2018. 
 
 



Töreboda kommun 
Datum 
2019-03-25 

 
KS 2019-00152 Sida 2 av 2 

 

 

Töreboda 2019-03-25 

Ola Blomberg  
Kanslichef 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Avfallshantering Östra Skaraborg 
Ekonomichef Anders Bernhall             









 

 

  

Årsredovisning 2018 
Avfallshantering Östra Skaraborg 
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Sammanfattning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Händelser under året 

Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kom-
munalförbund som ansvarar för den kommu-
nala renhållningsskyldigheten i medlemskom-
munerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, 
Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. 
Ansvaret omfattar avfall som enligt miljöbalken 
utgörs av hushållsavfall samt avfall hos annan 
verksamhet, som är jämförligt med hushållsav-
fall. 

Insamlingen av matavfall fortsätter och totalt 
sett samlar AÖS in 41 procent av det matavfall 
som uppstår. Målet är att samla in 50 procent 
till slutet av 2018. Ungefär 80 procent av villa-
hushållen sorterar matavfall och ca en tredjedel 
av flerbostadshusen har nu kommit igång med 
sortering.  

Nu finns Grönt kort på fem 
återvinningscentraler i AÖS område. Grönt kort 
innebär att efter en kortare utbildning ges pri-
vatpersoner tillgång till återvinningscentralen 
alla dagar i veckan mellan klockan 7–21. Intres-
set för Grönt kort är stort både bland boende i 
AÖS medlemskommuner och runt om i Sverige. 
Ett tjugotal kommuner besökte AÖS under 2018 
för att få veta mer om Grönt kort. 
Den senaste anläggningen att utrustas med 
Grönt kort är Töreboda ÅVC.  

 

Resultat 

Resultatet för året är negativt -11,6 mnkr vilket 
är bättre än det budgeterade resultatet om -
16,2 mnkr. Soliditeten uppgår till 51,9 procent 
vilket innebär att det finansiella målet med god 
marginal är uppfyllt.  

Investeringar 

Förberedelserna inför grönt kort i Töreboda har 
inneburit investeringar av grind, C3C-block, 
kameror och belysningsmaster för 800 tkr.  

Två nya sopbilar till Skövde har köpts in för ca 
4 100 tkr. 

 

Framtid 

Sorteringskvalitén är den absolut största 
utmaningen som avfallsledet och medborgare i 
Sverige och hela EU står inför. Hur skapar vi 
cirkulära system med krav som 
avfallsinnehavaren accepterar och klarar av? 
Noggrannare sortering ställer också krav på 
ökad kontroll av avfallet. Mer och noggrannare 
sortering kommer att innebära ökade kostnader 
i alla delar av avfallskedjan, vilket bland annat 
kommer återspeglas genom höjda avgifter i 
avfallstaxan. 

För att möta kommande sorteringskrav och för 
att öka service och tillgänglighet på våra 
återvinningscentraler kommer en hel del 
investeringar att bli nödvändiga. Samtliga 
återvinningscentraler inom AÖS behöver 
förberedas för den ökade kapacitet och 
säkerhet som krävs för att tillgodose kundernas 
behov. 
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Ordförande har ordet 

 

 
  

Under 2018 kom ny lagstiftning inom avfallshanteringsområ-
det som tydliggör vilka avfallstyper som sorterar under det 
kommunala insamlingsansvaret. Det är framförallt det avfall 
som uppstår i hushållen som kommuners eller kommunal-
förbunds avfallshanteringsorganisationer ska samla in. Vi-
dare tydliggörs ansvaret för förpackningar i den nya lagstift-
ningen.  

Kommunalförbundets förvaltning och förtroendevalda har 
med försiktighet bevakat frågan om förpackningar och andra 
avfallsfraktioner fram tills att lagstiftningen kom på plats. 
Med försiktighet avses framförallt ekonomiskt hållbara be-
slut där det har varit viktigt att beakta vilken rådighet inom 
de olika avfallsfraktionerna som respektive avfallshante-
ringsorganisation har. 

Förra mandatperiodens dåvarande miljöminister Karolina Skogh lyfte även frågan om textilin-
samling, men i skrivande stund finns ingen särskild lagstiftning för denna avfallsfraktion. I dagslä-
get har kommunalförbundet ett väl fungerande samarbete med olika ideella organisationer som 
samlar in kläder och andra textilier på kommunalförbundets återvinningscentraler. Förhoppnings-
vis tar lagstiftarna hänsyn till den verksamhet som existerar idag så att inga onödiga undanträng-
ningseffekter uppstår. 

Under året hölls ett ägarsamråd där medlemskommunernas kommunstyrelser och kommundirek-
törer var inbjudna. Direktionens syfte med ägarsamrådet var att fånga upp önskemål om och fun-
deringar kring framtida avfallshantering och i vilken strategisk riktning som medlemskommunerna 
önskar att kommunalförbundet utvecklas. Ägarsamrådet bjöd även på aktuell information från 
branschorganisationen Avfall Sverige så att kommunledningarna är informerade om senaste ut-
vecklingen inom avfallshantering.  

När 2018 sammanfattas så görs det tyvärr med sorgkant. Under året gick direktionsledamoten 
Kenneth Carlsson från Töreboda ur tiden och lämnade oss med stor saknad.  

 

Martin Odenö 

Ordförande 
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Organisation och politik  

Kommunalförbundet  

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) består av 
nio medlemskommuner. I AÖS medlemskommu-
ner bor sammanlagt ungefär 175 000 invånare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kartbild över AÖS medlemskommuner 

 

Uppdrag 

AÖS ansvarar för den kommunala renhållnings-
skyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret 
omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av 
hushållsavfall samt avfall hos annan verksamhet, 
som är jämförligt med hushållsavfall.  

 

Politisk ledning 

Kommunalförbundet leds av en direktion och 
varje medlemskommun representeras av två leda-
möter och två ersättare. Skövde kommun innehar 
ordförandeposten och posten som vice ordfö-
rande alternerar årligen mellan övriga medlems-
kommuner. Ordförande är Martin Odenö (M) och 

vice ordförande är för närvarande Håkan Ehn (S) 
från Skara. Direktionen har fyra till fem samman-
träden per år och platsen för mötena växlar mellan 
medlemskommunerna.  

 

Revisorer 

Medlemskommunerna utser växelvis två revisorer 
och för mandatperioden 2015–2018 har Lars Elin-
derson (M), Falköping och Anders Benjaminsson 
(C), Töreboda utsetts till revisorer. 

 

Verksamhetsområden 

I den kommunala renhållningsskyldigheten ingår 
insamling av hushållsavfall från hushåll och före-
tag, latrintömning, tömning av enskilda avlopp 
och insamling av hushållens farliga avfall samt 
grovavfall. 

I Gullspång, Mariestad och Skövde utförs in-
samlingen med egen personal och egna sopbilar. I 
övriga kommuner anlitas olika entreprenörer som 
utför insamlingen åt AÖS. Tömning av enskilda 
avlopp utförs enbart med hjälp av entreprenörer.  

För insamling av hushållens farliga avfall och 
grovavfall finns 17 återvinningscentraler varav 3 
drivs med hjälp av entreprenörer och 7 tillsam-
mans med ideella föreningar. Vid fem återvin-
ningscentraler finns Grönt kort där kunden får till-
gång till anläggningen alla dagar i veckan mellan 
kl. 7 på morgonen till kl. 21 på kvällen.  

AÖS är också genom avtal med Gullspång, Karls-
borg, Mariestad, Skövde och Töreboda behjälplig 
i frågor som rör sluttäckning av deponier.  
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

Visste du att… 
 

AÖS var det allra första  
kommunalförbundet att bildas inom  

kommunal avfallshantering…? 



 
 

6 
 

Från     Till 
Effektiv sophämtning   Miljödriven och effektiv avfallshantering 
 
 
 
 
 
Vår färdriktning syftar till att skapa långsiktiga samhällsekonomiska och miljörelaterade vinster, vilket 
kommer att påverka kunder, medarbetare och ekonomi. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision 

AÖS vision beskriver vad förbundet eftersträvar 
att uppnå i framtiden. Det är en utmanande vision 
och vi arbetar mycket med våra kunder för att få 
rätt sortering, både i sopkärlen och på återvin-
ningscentralen. 

 

 

 

Verksamhetsidé 

Verksamhetsidén är en övergripande beskrivning 
av den verksamhet som AÖS bedriver, vilka vi är 
till för och vad som kännetecknar inriktningen på 
vårt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfallstrappan 

AÖS arbete kan illustreras med en ”avfallstrappa” 
där målet är att komma så högt upp i trappan 
som möjligt.  

Trappan återfinns i Miljöbalken och styr hur  
avfallet ska tas omhand. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 AÖS vision 
 

Vi är en av de ledande i Sverige  
inom kommunal avfallshantering  

och  
alla våra invånare sorterar rätt! 

AÖS verksamhetsidé 
 

Vi säkerställer medlemskommunernas in-
samling och omhändertagande av hushålls-

avfall till vår gemensamma nytta. 
 

Vi bedriver verksamheten med god service 
på ett miljöriktigt och effektivt sätt. 
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Verksamhet och miljö 

Verksamhets- och miljöperspektivet innebär att vi 
bedriver en miljöriktig och effektiv verksamhet. Vi 
strävar efter att ligga i framkant inom teknisk ut-
veckling för att optimera och effektivisera verk-
samheten i så stor utsträckning som möjligt. 

 

 

 

Mål och måluppfyllelse 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Mål 2018 Måluppfyllelse 
 
Ansluta fler fastighetsägare till in-
samling av matavfall med syfte 
att nå den nationella målsätt-
ningen om att samla in 50 % av 
allt matavfall som uppstår senast 
år 2018. 
 
 
50 % av den totala ordinarie for-
donsflottan för sophämtning ska 
vara biogasdriven. 
 
 
 
Utöver biogas ska den ordinarie 
fordonsflottan för sophämtning 
till 20 % drivas med andra alter-
nativ till fossila drivmedel.  
 

 
AÖS samlar in 41 % av det 
matavfall som uppstår. Rege-
ringen har förlängt målet till år 
2020. 
 
 
 
 
Andelen sopbilar som drivs 
med biogas uppgår till 35 %. 
Med anledning av de olyckor 
som inträffat har målet tagits 
bort till 2019. 
 
Målet är uppfyllt. 52 % av sop-
bilarna drivs med HVO. 
 
 

Mål 2018 Måluppfyllelse 
 
5 % av slammet från enskilda av-
loppsanläggningar hanteras lo-
kalt via avvattning. 
 

 
Målet är uppfyllt. 8,6 procent 
av slam från enskilda avlopps-
anläggningar hanteras lokalt. 
 

Lokalt omhändertagande av avfall i så stor 
utsträckning som möjligt.

Nyckelfråga

Bedriva en effektiv och miljöriktig 
verksamhet.

Nyckelfråga
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Händelser under året 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeringen förlänger matavfallsmålet 

Regeringen har beslutat att förlänga tiden till år 
2020 för när målet för insamling av matavfall 
ska vara uppfyllt. Målet är att samla in 50 pro-
cent av det matavfall som uppstår och vid års-
skiftet uppgår AÖS insamling till 41 procent.  

Samtidigt beslutade regeringen att göra in-
samlingen obligatorisk för alla kommuner sen-
ast år 2021.  

I AÖS omfattas samtliga villahushåll redan av 
sortering av matavfall. Flerbostadshusen i AÖS 
hade till årsskiftet på sig att komma igång med 
sorteringen. Vid halvårsskiftet hade ungefär en 
tredjedel av flerbostadshusen kommit igång 
med sorteringen. 

Säkra och fossilfria sopbilar 

Under augusti exploderade en gasbehållare på 
en biogasdriven sopbil i Skara och i slutet av ok-
tober inträffade en ny olycka med en av AÖS bi-
ogasbilar. Den ena gasbehållaren som är place-
rad under sopbilen exploderade efter att ett 
brunnslock vippat upp och slagit i behållaren. 
Olyckan ledde lyckligtvis inte till några person-
skador. Som en följd av olyckan togs samtliga 
biogasdrivna sopbilar i Skövde omedelbart ur 
drift.  

I november beslutade direktionen att inte köra 
med biogasdrivna sopbilar i egen regi och istäl-
let utreda om det finns säkra och fossilfria bilar 
som alternativ. Även kravet mot AÖS entrepre-
nörer om biogasdrivna fordon har tagits bort. 

Nytt avfallsdirektiv innebär mer sortering 

Det nya avfallsdirektivet från EU kan sammanfat-
tas med ”mer och noggrannare sortering” och 
redan till år 2025 ska många av målen vara upp-
fyllda.  

Separat insamling av textilier och farligt avfall, 
halverat livsmedelsavfall, ökad andel återan-
vändning och materialåtervinning samt ökade 
krav på sorteringskvalité. Allt detta innehåller 
det nya avfallsdirektivet som EU antagit och som 
ska förverkligas i svensk lagstiftning. Trappste-
gen blir allt högre och högre för att nå de upp-
satta målen och kraven på sortering kommer att 
öka. 

Sorteringskvalitén är den absolut största utma-
ningen som avfallsledet och medborgare i Sve-
rige och hela EU står inför. Hur skapar vi cirku-
lära system med krav som avfallsinnehavaren ac-
cepterar och klarar av? Noggrannare sortering 
ställer också krav på ökad kontroll av avfallet. 
Mer och noggrannare sortering kommer att in-
nebära ökade kostnader i alla delar av avfalls-
kedjan, vilket bland annat kommer återspeglas 
genom höjda avgifter i avfallstaxan. 

 

Invigning av slambrunn i Töreboda 

I mitten av maj invigdes Skaraborgs första be-
handlingsanläggning för toalettvatten från en-
skilda avlopp. AÖS medverkar som partner i pro-
jektet, som syftar till att återföra näringsämnen 
från toalettvattnet till jordbruket.  
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Underjordsbehållare 

Sedan ett drygt halvår tillbaka finns det under-
jordsbehållare vid en handfull fastigheter inom 
AÖS. En underjordsbehållare är en nedgrävd be-
hållare som lyfts upp och töms med en kranbil.  
 
Om underjordsbehållaren är rätt placerad och in-
nehållet rätt sorterat är det ett bra alternativ till 
vanliga containrar.  

Lösning på otillräcklig sorteringskvalité…? 

Bristande sorteringskvalité på matavfall från fler-
bostadshus är ett problem som de allra flesta 
kommuner brottas med. Anledningen till att det 
ställs höga kvalitetskrav på matavfall är att det 
inte får spridas plast, metall eller annat ovidkom-
mande på åkermark. 

Kan individuell sorteringsmätning vara lösningen 
på problemet? De första resultaten från ett för-
söksprojekt inom AÖS tyder på det. 

Under årets sex första månader erbjöds 44 lä-
genheter hos Törebodabostäder möjlighet att 
sortera matavfall för individuell sorteringsmät-
ning. Av dessa har 36 lägenheter (81,8 procent) 
valt att delta och lämna sitt matavfall i en sär-
skild behållare. Deras matavfallspåsar har avskilts 
och kontrollerats slumpmässigt, varvid ett näst 
intill helt perfekt resultat konstaterats.  

Endast en av de kontrollerade påsarna innehöll 
en mindre mängd ovidkommande avfall. Syste-
met återkopplade felaktigheten automatiskt till 
det aktuella hushållet som därefter fortsatt att 
sortera med godkänt resultat.  

 

Erfarenheter hittills visar att sorteringskvalitén i 
underjordsbehållare inte heller klarar kraven. 
Även här skulle individuell sorteringsmätning 
kunna vara en lösning på problemet. 

AÖS söker därför fastighetsägare som är villiga 
att ingå i ett försöksprojekt för individuell sorte-
ringsmätning i underjordsbehållare.  

 

 

Det glädjande resultatet från försöket med indi-
viduell sorteringsmätning är anmärkningsvärt på 
flera sätt. Resultatet visar att renheten är 100 
procent och de deltagande hushållen sorterar ut 
nästan 85 procent av sitt matavfall vilket är be-
tydligt mer än den nationella målsättningen på 
50 procent.  

Projektet har uppmärksammats runt om i Sverige 
eftersom det ses som en möjlig lösning på ett ut-
brett problem vid sortering av matavfall hos fler-
bostadshus. 

För att verifiera resultatet från Töreboda kom-
mer ett nytt projekt att starta i Tibro kommun 
under februari 2019.  
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Kund 

Kundperspektivet innebär att verksamheten kän-
netecknas av god service, hög tillgänglighet, en-
kelhet och flexibilitet. 
 
 
 
 
  

 
 
Mål och måluppfyllelse 2018 

 

 

  

 

 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

God service med hög tillgänglighet.

Nyckelfråga

Aktuell och lättillgänglig information om 
AÖS miljödrivna avfallshantering och 
kundens bidrag till denna 
(”alla måste förstå – alla måste vara med”).

Nyckelfråga

Mål 2018 Måluppfyllelse 
 
Grönt kort införs på minst två 
ÅVC. 

 
Målet är inte uppfyllt. Grönt kort 
har införts vid Töreboda ÅVC. 

Mål 2018 Måluppfyllelse 
 
Nöjd kundindex ska vara minst 
85 %. 
 

 
Senaste kundundersökningen ge-
nomfördes 2017 och resultatet 
uppgick till 83 % nöjda kunder. 
Nästa undersökning genomförs år 
2020.  
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Händelser under året 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grönt kort på fem återvinningscentraler (ÅVC) 

 
Nu finns Grönt kort på fem återvinningscentraler 
i AÖS område. Den senaste anläggningen att 
utrustas med Grönt kort är Töreboda ÅVC.  

Totalt sett har ca 4 260 kunder Grönt kort i Hjo, 
Karlsborg, Timmersdala och Värsås. Utbildning 
pågår i Töreboda. Under 2018 gjordes 52 111 
besök med Grönt kort på ÅVC. 

Direktionen har beslutat att fortsätta 
utbyggnaden av Grönt kort till samtliga 
anläggningar i AÖS medlemskommuner. Grönt 
kort ska byggas som standardlösning och 
kommer att ersätta den traditionella 
driftsformen för ÅVC. Näst på tur för Grönt kort 
är sannolikt Odenslund i Gullspångs kommun. 

Du vet väl att… 
 
…du kan lämna både hela och trasiga kläder 
till textilinsamling på AÖS återvinningscen-
traler? 
 
 

Digitala tjänster 

I vår strävan att minska pappersutskick har vi nu-
mera möjligheten att skicka både fakturor och 
annan utgående post till digitala brevlådor. Ex-
empel på digitala brevlådor är Digimail, e-Boks, 
Kivra och Min myndighetspost. 

Det går att välja att få sin faktura som e-faktura, 
e-postfaktura, till digital brevlåda och som pap-
persfaktura. Till myndigheter, kommuner och fö-
retag kommer vi inom kort kunna skicka elektro-
niska fakturor. 

Timmers-
dala 

1 205 st 

Karlsborg 
1 003 st 

Hjo 
1 684 st 

Värsås 
370 st 

Töreboda 
300 st 

Stort intresse för AÖS 

Intresset för både Grönt kort och individuell sor-
teringsmätning är stort även utanför AÖS. Flera 
kommuner har redan startat egna anläggningar 
med motsvarande Grönt kort och flera är på 
gång att starta. Under året har AÖS tagit emot en 
mängd studiebesök från olika kommuner som är 
intresserade av lösningen. 

Både på branschorganisationen Avfall Sveriges 
årsmöte och höstmöte var AÖS inbjudna som ta-
lare för att berätta om hur vi arbetar med sorte-
ringskvalité och Grönt kort. 

 

Hos AÖS föds kunskap! 

”Vi är övertygade om att det personliga mötet är 
nyckeln till framgång när det gäller att förstå och 
engagera någon att sortera rätt”, säger förbunds-
chef Lars Persson.  

Vi möter dagligen hundratals kunder på våra 
återvinningscentraler som via muntlig dialog 
med våra anställda får information om sortering 
och vart avfallet tar vägen samt möjligheten att 
ställa frågor. Vi har utbildat mer än 4 000 kunder 
i sortering för att få Grönt kort. Vi har haft möten 
med mer än 800 fastighetsägare till flerbostads-
hus som ska sortera matavfall och som i sin tur 
personligen informerar sina totalt sett ca 40 000 
lägenhetshushåll. 

”Jag är stolt över mina medarbetare som på alla 
nivåer deltar i den viktiga dialogen med våra kun-
der”, understryker Lars Persson. 
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Medarbetare 

 

Medarbetarperspektivet innebär att AÖS ska vara 
en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö där 
medarbetarna utvecklas i sina roller och ger god 
service till våra kunder. 

 
 

Mål och måluppfyllelse 

 

 

Händelser under året 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Vara en attraktiv arbetsgivare.

Nyckelfråga
Mål 2018 Måluppfyllelse 
 
Nöjd medarbetarindex (NMI) 
ska vara minst 85. 

 
Senaste medarbetarundersök-
ningen genomfördes 2017 och re-
sultatet uppgick till 58. Nästa 
undersökning genomförs år 2020. 

GDPR 

Det är nog få som har missat att det kom en ny 
dataskyddsförordning den 25 maj i år. Syftet med 
lagstiftningen är att stärka enskildas rätt till 
skydd för den personliga integriteten. 
AÖS medarbetare har fått information samt ge-
nomgått en utbildning om den nya lagstift-
ningen. 

Studiebesök för AÖS anställda 

Under våren fick anställda i AÖS som inte besökt 
behandlingsanläggningarna för matavfall och 
restavfall, tillfälle att göra det. Ett femtontal per-
soner besökte Falköpings biogasanläggning och 
Skövde värmeverk. Besöken var mycket uppskat-
tade och lärorika. 

I september anordnades studiebesök vid Stena 
Recyclings sorteringsanläggning för bland annat 
bilar och elektronik i Halmstad. ”Det är viktigt att 
våra medarbetare kan berätta om vart avfallet 
tar vägen”, säger Christina Storm som är ÅVC-
chef. 

Sopbilscupen 

I september avgjordes SM i sopbilskörning för åt-
tonde gången i Kalmar med representanter från 
Kristianstad i söder till Skellefteå i norr. AÖS var 
representerade med fyra förare som alla gjorde 
mycket bra ifrån sig.  

De tävlande ska genomföra både praktiska och 
teoretiska moment innan vinnaren koras. Under 
en intensiv dag prövas färdigheter såsom slalom-
körning mellan koner och backning intill en con-
tainer. 

Segern denna gång gick till Kristinehamn. 
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Sjukfrånvaro i olika åldersintervall 
av den totala frånvaron 4,4 %

<29 år 30-49 år >50 år

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron under 2018 uppgår till 
4,4 procent vilket är en liten minskning jämfört 
med samma period föregående år (4,6 %). Sjuk-
frånvaro i 91 dagar eller mer uppgår till 1,9 pro-
cent vilket är en marginell skillnad mot föregå-
ende period (1,7 %). 

Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 
8,3 procent (7,2 %) och män 2,4 procent (2,7 %).  

Medarbetare 

Antal tillsvidareanställda i AÖS uppgår till 57 st. 
vilket är en ökning med tre personer jämfört 
med föregående år. Medelåldern för AÖS 
medarbetare är 46 år. 

 

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Andel kvinnor och män i olika verksamheter

Kvinnor

Män

31%

69%

Andel kvinnor och män på AÖS

Kvinnor Män

Andelen kvinnor har ökat och uppgår till 35 
procent. Det är en ökning med fyra procent 
jämfört med föregående år. 

 

Peter Berg, en av AÖS delta-
gare på Sopbilscupen 2018 
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Ekonomi 

 

Ekonomiperspektivet innebär att vi arbetar så 
kostnadseffektivt som möjligt och strävar efter 
att ha låga avgifter för vår verksamhet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Mål 2018 Måluppfyllelse 
 
Soliditeten understiger inte  
35 %. 
 

 
Målet är uppfyllt.  
Soliditeten är 51,9 %. 
 

Resultat 2018 

Resultatet för året är negativt -11,6 mnkr vilket 
är bättre än det budgeterade resultatet om -16,2 
mnkr. Soliditeten uppgår till 51,9 procent vilket 
innebär att det finansiella målet med god 
marginal är uppfyllt.  

AÖS egna kapital uppgår till 43 mnkr. Det egna 
kapitalet minskar planenligt allteftersom kostna-
derna ökar och därmed det negativa resultatet. 
Resultatet kommer inte att återställas då den fi-
nansiella ställningen bedöms som fortsatt god. 

Till år 2019 har en taxehöjning genomförts för att 
minska underskottet. Det kommer att krävas yt-
terligare taxehöjningar under åren framöver för 
att balansera ekonomin. 

 

Mer sortering ger ökade kostnader men också 
miljövinster 

Av det nya avfallsdirektivet framgår att 
sorteringen både ska öka och vara noggrannare. 
Det innebär att kontroller av de sorterade 
avfallsslagen samt regelbunden återkoppling av 
sorteringen till kund kommer behövas. 

Behandlingen av de olika avfallsslagen blir 
sannolikt dyrare och avsättningen för de 
återvunna materialen kan innebära utmaningar. 
Det ekonomiska värdet av förändringen måste 
räknas i form av nödvändiga miljövinster.  

 

 Stora investeringsbehov 

De flesta av AÖS återvinningscentraler har stora 
investeringsbehov, dels på grund av att de är lo-
kaliserade på nedlagda deponier och dels för att 
ge våra medborgare ökad service och möjlighet 
att möta kommande sorteringskrav. 

Konceptet Grönt kort ökar service och 
tillgänglighet på ett kostnadseffektivt sätt och 
ska byggas som standard vilket i några fall kan 
innebära att nya platser för ÅVC behöver 
lokaliseras.  

Samtliga ÅVC:er behöver förberedas för den 
ökade kapacitet och säkerhet som krävs för att 
tillgodose kundernas behov. 

 

 

  

       
        

Ägarsamråd AÖS 

I januari hade AÖS ägarsamråd för första gången 
i förbundets historia. Orsaken till beslutet att 
kalla samman medlemskommunerna kom av att 
avfallstaxan inte godkänts i alla medlemskommu-
ner. 

Ägarsamrådet blev lyckat med stort deltagande 
och engagemang. Ett av resultaten från ägarsam-
rådet var att bereda kommande taxeförslag med 
kommuncheferna i respektive kommun för att 
säkerställa den solidariska finansieringen av för-
bundet.  

Mål och måluppfyllelse 

 

   
Ekonomi i balans.

Nyckelfråga
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Intäkter/ 
verksamhet 

Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Avvikelse 
budget 

Administration 700 300 400 

ÅVC 5 900 5 700 200 

Insamling 97 800 95 100 2 700 

Summa 104 400 101 100 3 300 

Kommersiell 
verksamhet 2 200 1 900 300 

Sluttäckning 15 000 2 100 12 900 

Summa 121 600 105 100 16 500 

Kostnader/ 
verksamhet 

Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Avvikelse 
budget 

Administration 18 100 18 600 500 

ÅVC 34 000 34 000 0 

Insamling 63 800 64 400 600 

Summa 115 900 117 000 1 100 

Kommersiell 
verksamhet 2 300 2 100 - 200 

Sluttäckning 15 000 2 100 12 900 

Summa 133 200 121 200 12 000 

Analys av resultatet 2018 

Resultatet -11,6 mnkr stämmer bra med den 
prognos som gjordes vid delåret.  

Intäkterna för det kommunala renhållnings-
uppdraget uppgår till 104 mnkr 2018 vilket är ca 
3 mnkr bättre än budgeterat och beror främst 
på försiktighet i budgetering av intäkter. 
Intäkterna har totalt sett minskat med ca 1,4 
mnkr jämfört med 2017.  

Intäkterna på ÅVC har minskat vilket till största 
del beror på att träavfall inte längre ger någon 
intäkt samt minskade mängder skrot.  

Det kontinuerliga arbetet med våra kundregister 
har lett till en justering av felregistrerade 
grundavgifter för av radhus vilket resulterat i ca 
800 tkr i ökade grundavgifter. Glädjande nog har 
miljöavgifterna för flerbostadshus minskat 
under året från ca 800 tkr till 550 tkr. Flera av de 
flerbostadshus som  tidigare tackat nej till 
matavfall har nu kommit igång med sortering 
och då försvinner också miljöavgiften. 

De totala kostnaderna för det kommunala 
renhållningsuppdraget uppgår till 116 mnkr och 
understiger budget med ca 1 mnkr. 
Konstnaderna har ökat mot föregående år med 
ca 1,8 mnkr. 

Kostnader för administration är lägre än 
budgeterat och det beror främst på att 
konverteringen av kundregistret i Falköping 
gjordes till en lägre kostnad än beräknat. 

 

De vakanta tjänster som funnits under året har 
nu tillsatts men det har inneburit lägre 
lönekostnader än budgeterat. KPA har justerat 
beloppen för förmånsbestämd ålderspension 
vilket lett till en engångskostnad på 800 tkr. 

Verksamheten insamling har något lägre 
kostnader än budget och det beror till del på för 
högt budgeterade kostnader för plockanalyser  
av matavfall vid flerbostadshus. Även på 
insamlingssidan har det varit en del 
personalomsättning som inneburit lägre 
kostnader än budgeterat. 

Den kommersiella verksamheten som består av 
mottagning av verksamhetsavfall och fastig-
hetsnära insamling (FNI) går totalt sett med un-
derskott. Mottagningen av verksamhetsavfall 
går med ett underskott på 200 tkr och FNI med 
ett överskott på 140 tkr.  

Verksamheten sluttäckning utförs på uppdrag av 
fem av medlemskommunerna i AÖS. Den är 
kostnadsneutral och påverkar inte resultatet. 

 
Investeringar 

Förberedelserna inför grönt kort i Töreboda har 
inneburit investeringar av grind, C3C-block, 
kameror och master för 800 tkr.  

Två nya sopbilar till Skövde har köpts in för ca 
4 100 tkr. 
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Resultaträkning 

 

 
 

 
 Not 2018-12-31 Budget 2018 2017-12-31 

  
   

Intäkter 
 

   
Grund- och hämtningsavgifter 

 
97 216 94 820 97 543 

Övriga intäkter 1 24 363 10 235 24 539 
Summa intäkter 

 
121 579 105 055 122 082   

   
Kostnader 

 
   

Övriga externa kostnader  2 -95 747 -82 070 -94 980 
Personalkostnader 3 -31 805 -33 070 -30 663 
Avskrivningar 4 -5 634 -6 100 -5 275 
Summa kostnader 

 
-133 186 -121 240 -130 918   

   
Summa verksamhetens nettokostnader 

 
-11 607 -16 185 -8 836   

     
   

Finansnetto 
 

   
Ränteintäkter 

 
7  10 

Räntekostnader 
 

-2  -1   
   

ÅRETS RESULTAT 
 

-11 602 -16 185 -8 827 
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Balansräkning 
 

Not 2018-12-31 2017-12-31 
  

  
TILLGÅNGAR 

 
    
  

Anläggningstillgångar 
 

  
Fastigheter 5 4 784 5 425 
Maskiner 6 2 124 3 118 
Inventarier 7 1 871 1 352 
Bilar och andra transportmedel 8 11 287 10 925 
Summa anläggningstillgångar 

 
20 066 20 820   

  
Omsättningstillgångar 

 
  

Kundfordringar   27 372 32 738 
Övriga fordringar 

 
4 226 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

4 465 1 394 
Kassa och bank   31 487 32 215 
Summa omsättningstillgångar 

 
63 328 66 573   

  
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
83 394 87 393   

    
  

SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 

    
  

Eget kapital 
 

  
Eget kapital 

 
54 911 63 738 

Årets resultat 
 

-11 602 -8 827 
Summa eget kapital 

 
43 309 54 911    

  
Kortfristiga skulder 

 
  

Leverantörsskulder 
 

24 697 14 424 
Övriga skulder 9 3 283 5 547 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 12 105 12 511 
Summa kortfristiga skulder 

 
40 085 32 482   

  
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

 
83 394 87 393 
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Kassaflödesanalys 

  
2018-01-01 
2018-12-31 

2017-01-01 
2017-12-31  

  
Den löpande verksamheten    

  
Årets/delårets resultat -11 602 -8 827 
Justering för av- och nedskrivningar 5 634 5 275 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster   
Kapitaltillskott från nya medlemskommuner   
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -5 968 -3 552  

  
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 2 517 -3 389 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 7 605 3 550 
Medel från den löpande verksamheten 4 154 -3 391  

   
  

Investeringsverksamheten    
  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 882 -4 762 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   
Medel från investeringsverksamheten -4 882 -4 762  

   
  

Finansieringsverksamheten    
  

Amortering av skuld   
Medel från finansieringsverksamheten 0 0  

   
  

ÅRETS KASSAFLÖDE -728 -8 153  
  

Likvida medel vid årets början 32 215 40 368 
Likvida medel vid årets slut 31 487 32 215 
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Noter och tilläggsupplysningar 

 

Redovisningsprinciper 

Redovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag och med beaktande av uttalanden 
från Rådet för kommunal redovisning och god redovisningssed. Periodisering har skett efter bokförings-
mässiga grunder.  

 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har 
satts till ett halvt prisbasbelopp. 

 

Avskrivning 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär av-
skrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. 

 

Avskrivningstider 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Vår bedömning är att komponent-
avskrivning inte är aktuellt för de tillgångar som för närvarande ingår AÖS verksamhet.  
 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

 

Byggnader/fastigheter  15-25 år 

Maskiner och bilar  5-10 år 

Övriga inventarier  5-10 år 
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Noter (tkr) 

 
Not 1 Övriga intäkter 2018-12-31 2017-12-31   

 
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC 5 546 7 039 
Intäkter kommersiell verksamhet (fastighetsnära insamling av förpack-
ningar FNI, verksamhetsavfall, sluttäckning) 

17 251 16 364 

Realisationsvinst 140 0 
Övriga intäkter 1 427 1 136 
Summa 24 363 24 539 

 

 

Not 2 Övriga externa kostnader 2018-12-31 2017-12-31   
 

Inköp av förbrukningsinventarier och material 7 759 7 826 
Entreprenader 61 572 60 585 
Konsulttjänster 1 307 1 273 
Lokal- och markhyror 1 685 1 951 
Hyror/leasing av anläggningstillgångar 861 764 
Bränsle, energi och vatten 3 670 3 530 
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier 5 197 5 093 
Transporter 2 826 2 841 
Övriga lokal- och fastighetskostnader 1 851 1 133 
Administrationskostnader 6 719 7 132 
Övriga verksamhetskostnader 2 299 2 852 
Summa 95 746 94 980 

 
 
 

Not 3 Personalkostnader 2018-12-31 2017-12-31   
 

Arvoden 278 287 
Löner 21 706 21 241 
Kostnadsersättningar 69 104 
Sociala avgifter 7 068 7 047 
Pensionskostnader 2 163 1 364 
Personalsociala kostnader 521 621 
Summa 31 805 30 664 
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Not 4 Avskrivningar  2018-12-31 2017-12-31   

 
Fastigheter 641 641 
Maskiner 994 1 055 
Inventarier 277 186 
Bilar och andra transportmedel 3 723 3 393 
Summa 5 635 5 275 

 

 

 

Not 5 Fastigheter 2018-12-31 2017-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 6 584 6 584 
Årets investering   
Summa utgående anskaffningsvärden 6 584 6 584 
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 159 -518 
Årets avskrivningar -641 -641 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -1 800 -1 159 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 4 784 5 425 

 
 

 

Not 6 Maskiner 2018-12-31 2017-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 10 025 9 745 
Årets investering  279 
Summa utgående anskaffningsvärden 10 025 10 024 
Ingående ackumulerade avskrivningar -6 907 -5 852 
Årets avskrivningar -994 -1 055 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -7 901 -6 907 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 2 124 3 117 

 
 

 

Not 7 Inventarier 2018-12-31 2017-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 3 148 2 726 
Årets investering 797 422 
Summa utgående anskaffningsvärden 3 945 3 148 
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 796 -1 610 
Årets avskrivningar -277 -186 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -2 073 -1 796 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 1 872 1 352 

 
 

 



 

23 
 

 

Not 8 Bilar och andra transportmedel 2018-12-31 2017-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 27 894 23 834 
Årets investering 4 085 4 060 
Summa utgående anskaffningsvärden 31 979 27 894 
Ingående ackumulerade avskrivningar -16 969 -13 577 
Årets avskrivningar -3 723 -3 393 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -20 692 -16 970 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 11 287 10 924 

 

 

Not 9 Övriga skulder 2018-12-31 2017-12-31   
 

Momsskuld 2 259 4 603 
Sociala avgifter 559 518 
Personalens källskatt  465 426 
Övriga skulder   
Summa 3 283 5 547 

 

 

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018-12-31 2017-12-31  
 

Upplupna löner 364 259 
Upplupna semesterlöner 2 681 2 323 
Revision  47 
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 875 1 024 
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt 178 164 
Övriga upplupna kostnader 8 007 8 693 
Summa 12 105 12 510 

 

 

  



 

 
 

 

Ekonomisk översikt åren 2013 - 2018 

Resultaträkning 

 

(Tkr) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

       
Intäkter 121 579 122 082 118 1742) 83 382,6 80 194,51) 70 124,7 

       
Kostnader -133 186 -130 918 -126 7702) -87 300,0 -86 415,51) -71 368,6 

       
Ränteintäkter 7 10 4 42,2 308,4 529,0 
       
Räntekostnader -2 -1 -18 -26,1 -2,0 -1,6 
       
Årets resultat -11 602 -8 827 -8 610 -3 901,4 -5 914,7 -716,5 
 

1) Intäkts- och kostnadsökning till följd av Skara kommuns medlemskap. 
2) Intäkts- och kostnadsökning till följd av Gullspångs och Mariestads kommuners medlemskap 

 

 

Balansräkning 

(Tkr) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

       
Anläggningstillgångar 20 066 20 820 21 333 7 867,0 7 048,1 6 069,9 
       
Omsättningstillgångar 63 328 66 573 71 336 60 647,2 66 071,1 59 934,7 
       
Eget kapital 43 309 54 911 63 738 51 036,7 54 938,1 52 703,2 
       
Långfristiga skulder 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
       
Kortfristiga skulder 40 085 32 482 28 931 17 477,6 18 181,2 13 301,4 
       
Ställda panter 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
       
Ansvarsförbindelser 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
 



 

 
 

 

Fem verksamhetsår i sammandrag 

 
 

(Tkr) 2018 2017 2016 2015 2014 
      
Verksamhetens nettokostnad -11 607 -8 835 -8 597 -3 917 - 6 221 
      
Finansnetto  5,0 10 -13 16 306 
      
Årets resultat  -11 602 -8 827 -8 610 -3 901 - 5 915 
      
Resultatutveckling -9,5% -7,2% -7,3% -4,7% - 7,4% 
      
Likvida medel  31 487 32 215 40 368 37 811 42 934 
      
Kassalikviditet 157,9% 204,9% 246,6% 347,0% 363,4% 
      
Anläggningskapital  20 067 20 819 21 333 7 867 7 048 
      
Rörelsekapital  23 241 34 092 42 405 43 170 47 890 
      
Eget kapital  43 309 54 911 63 738 51 037 54 938 
      
Soliditet (%) 51,9% 62,8% 68,8% 74,5% 75,1% 
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Bilaga 1 Avfallsstatistik  

 

Avfallsmängder inom Sverige och EU 

Mängden hushållsavfall 2017 för Sverige var i snitt 473 kg/invånare och 480 kg per EU-medborgare 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De totala avfallsmängderna i Sverige var för 2016 enligt Naturvårdsverket 142 miljoner ton, varav 2,4 miljo-
ner ton var farligt avfall. Av detta kom 110 miljoner ton från gruvsektorn. Av övrigt uppkommit avfall (31,9 
miljoner ton) var 2,4 miljoner ton är farligt avfall. Nedan redovisas totalt uppkomna mängder, exklusive 
gruvavfall, i ton per bransch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Under 2016 uppkom det i Sverige 29,6 miljoner ton icke-farligt avfall, gruvavfallet exkluderat. Nedan redo-
visas totalt uppkomna mängder i ton per avfallstyp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av ovanstående kan man konstatera att av den totala mängden icke-farligt avfall (139,6 miljoner ton) som 
uppkommer i Sverige utgör hushållsavfall en mindre del, 2,3 miljoner ton, dvs 1,7%. Om gruvavfallet exklu-
deras är motsvarande siffra 2,3 miljoner ton av 29,6 miljoner ton, dvs 7,8%. 

I Sverige uppkom 2016 2,4 miljoner ton farligt avfall. Nedan redovisas totalt uppkomna mängder i ton per 
avfallstyp, gruvavfallet exkluderat. 

  



 

 
 

 

Avfallsstatistik inom AÖS för 2018 

I detta avsnitt redovisas statistik för insamlade och behandlade avfallsmängder inom AÖS. Samtlig statistik 
utöver mängder som återvinns redovisas i kg/invånare. Detta görs för att få en översikt utan att nya med-
lemmars mängder enbart ska påverka mängden om det finns en faktiskt annorlunda hantering.   

Statistiken avser enbart AÖS verksamhet och ger därmed inte en total bild över hushållens sortering ef-
tersom deras sortering av förpackningar inte ingår. Inte heller ingår den omfattade handeln med second-
hand-produkter och liknande utö-
ver det som samlas in på AÖS an-
läggningar. 

Avfallstrappan nedan utgör EU:s 
vägledning kring hur produkter och 
avfall bör hanteras. Avfallstrappan 
verkar för att minska den totala 
mängden avfall och dess farlighet, 
öka återanvändningen och öka 
materialåtervinningen.  

 

 

 

Åtgärder för att öka återanvändningen 

 

Vid AÖS återvinningscentraler finns nu samarbete med en organisation som samlar in både hela och trasiga 
textilier. Sedan Myrorna sagt upp avtalet sker samarbetet sedan halvåret 2018 med Emmaus Björkå.  
Insamlad mängd textilier vid AÖS återvinningscentraler under 2018 var 161 ton vilket är en fördubbling mot 
2017.   

Vid samtliga större ÅVC som drivs i AÖS egen regi samt Värsås ÅVC och Tidans ÅVC finns möjlighet att 
lämna saker för återanvändning som till exempel husgeråd och inredningsföremål. Under 2018 samlades in 
totalt 380 ton.  

Utöver ovanstående åtgärder för att öka återanvändningen bidrar AÖS med informationsinsatser och kost-
nadsfri mottagning av material som lämnas från secondhand verksamheter till ÅVC.  

 

 



 

 
 

 

Insamling av avfall 

Via sopbilar och återvinningscentraler hanterar AÖS totalt 481,2 avfall per invånare vilket innebär en minsk-
ning med 8,4 kg/invånare mot föregående år. Både insamlad mängd avfall med sopbil och mottagna mäng-
der vid ÅVC har tydligt minskat. Minskningen motsvarar med 1,7 % av den totala avfallsmängden. Minsk-
ningen har skett trots ökad köpkraft. Ökningen av KPI var 2,0% baserat på årsmedel. Motsvarande konsta-
terades föregående år vilket stärker slutsatsen att det tidigare starka sambandet mellan avfallsmängder och 
köpkraft skulle kunna vara brutet. 
 

 Insamlat avfall per metod 

Kg/inv. 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Hämtat med sop-
bil, varav 

204,8 208,6 207,9 206,4 207,7 212,2 210,3 

Brännbart avfall 175,8 181,4 186,2 184,1 188,1 194,8 198,7 

Matavfall 29,0 27,2 21,7 22,3 19,6 17,4 11,6 

Matavfalls-kvarn, 
till tank 

0,4 - - - - - - 

Lämnat på ÅVC1 276,9 281,9 286,2 281,8 266,7 262,9 270,8 

Summa 482,1 490,5 494,1 488,2 474,4 475,1 481,1 

1. I dessa siffor ingår även mängder från andra insamlingssystem såsom trädgårdscontainrarna i Skara kommun 
samt ”Samlaren” etc. 

 

Hushållsavfall hämtat med sopbil inom AÖS minskade jämfört med 2017 med 3,8 kg/invånare. Den totala 
mängden hushållsavfall hämtat via sopbil inom AÖS, 205 kg/invånare, är lägre än 2017 års riksgenomsnitt. 
Riksgenomsnittet 2017 var 219 kg/invånare, varav matavfallet utgjorde 37 kg/inv. 

Att mängden brännbart insamlat med sopbil minskat per kommuninvånare samtidigt som mängden matav-
fall ökat per kommuninvånare visar på det arbete som pågår med att bygga ut insamling av matavfall inom 
kommunalförbundet.  

Vid ÅVC har de flesta avfallsslagen minskat något i mängd eller ligger kvar på samma nivå som tidigare år.  
Den totala minskningen i mottagen mängd på ÅVC är 5,0 kg/inv.  

De avfallsmängder som minskat mest vid ÅVC är trädgårdsavfall (-3,0 kg/inv.) samt sten, kakel, porslin etc. 
(-1,7 kg/inv.). Även impregnerat träavfall vilket är en typ av farligt avfall uppvisar en tydlig minskning (-1,7 
kg/inv.).  

  



 

 
 

 

Insamling av slam etc. från små avloppsanläggningar 

Under 2018 samlades totalt 38 091 kubikmeter slam från små avloppsanläggningar in. Mängden motsvarar 
219 kg/invånare. Mängden slam varierar över åren utifrån tömningstillfälle, antalet budningar som skett 
osv. 

Både insamlingen och behandlingssätten för slam från små avloppsanläggningar blir alltmer differentierad. 

Förändringarna på insamlingssidan sker i takt med att nya typer av avloppsanläggningar anläggs. Typ av an-
läggning, anläggningens behov av tömning och avfallsslag som uppstår vid avloppsanläggningarna förändras 
nu i snabb takt. Samtidigt som detta sker minskar antalet kunder som har enskilt avlopp (små avloppsan-
läggningar), allt fler bildar samfälligheter och kopplar på sig mot det kommunala avloppet. 

Vad gäller behandlingsmetodik så utöver att lämna slammet direkt till reningsverken så avvattnas allt mer 
slam lokalt ute vid strategiska platser vid avloppsnätet och en del slam lagras i gödselbrunnar och sprids på 
åkermark efter att det hygieniserats. 

 

Insamlad och avlämnad mängd slam från små avloppsanläggningar 

Kubikmeter  2018 2017 2016 

Lämnat vid reningsverk 38 091 40 844 35 814 

Mobil avvattning, lämnat på VA-nätet 3 301 3 153 2 795 

Spridning på åkermark via gödselbrunn, varav 2 131 2 093 3 193 

Samtliga typer av slam (gödselbrunn i Falköping) 2 045 2 063 3 193 

Enbart slam från slutna tankar (gödselbrunn i Töreboda) 86 30 - 

Summa 43 523 46 090 41 802 

 

 

 
 

  



 

 
 

 

Avfallsbehandling 

Samtidigt som mängderna avfall har ökat 
har även sättet att omhändertagande avfal-
let förändras på ett betydande sätt under de 
senaste drygt 40 åren. Till höger redovisas 
hur behandlingen av hushållens avfall för-
ändrats i Sverige under åren. 

 

 

 

 

 

Avfallsbehandling av AÖS hanterade avfallsmängder 

Trots att materialåtervinningen ökar över tid är det fortfarande energiåtervinning som är den främsta be-
handlingsmetoden.  

Under 2018 har det inom AÖS har det, utöver slam från små avloppsanläggningar, samlats in totalt 482,1 
(490,5) kg/invånare (2017 år siffror inom parantes) kg avfall per invånare, av detta har:  

- 23,0 kg (25,2 kg) el- och farligt avfall samlats in för omhändertagande 

- 67,0 kg (67,2 kg) materialåtervunnits biologisk via rötning eller kompostering  

- 61,6 kg (62,2 kg) materialåtervunnits på annat sätt  

- 329,1 kg (334,6 kg) energiåtervunnits/använts som bränsle för produktion av värme och el 

- 1,4 kg (1,4 kg) skickats till deponering 

 

För jämförelse så samlade förpacknings- och tidningsinsamlingen för Sverige under 2017 totalt in 64,01 
kg/invånare. Insamlande mängder var fördelade på avfallsslag enligt nedan. 

 



 

 
 

 

Farligt avfall 

Den största andelen farligt avfall som samlas in på AÖS återvinningscentraler utgörs av elavfall och impreg-
nerat träavfall.  
 

Mängd elavfall och annat farligt avfall vid återvinningscentraler 

Kg/inv. 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Elavfall1 14,1 14,5 15,3 17,3 18,1 17,9 16,7 

Impregnerat 
träavfall 

6,4 8,1 7,9 7,7 7,1 6,9 5,4 

Annat farligt 
avfall (FA)1 

2,6 2,6 2,5 2,3 2,5 2,7 2,9 

Summa 23,0 25,2 25,7 27,4 25,5 27,6 25,0 

1. I dessa siffor ingår även mängder från andra insamlingssystem såsom ”Samlaren” etc. 

 

Totalt behandlade mängder farligt avfall (inkl. elavfall) för 2017 i Sverige var 20,2 kg/inv., där elavfallet ut-
gjorde 12,6 kg/invånare* och andra typer farligt avfall 7,6 kg/inv. AÖS samlar in mer elavfall och farligt av-
fall än Sverigesnittet trots att den totala mängden farligt avfall har minskat jämfört med 2017. De avfall 
som minskar är elavfall och impregnerat avfall medan andra typer av farligt avfall ligger kvar på samma nivå 
som tidigare.  

Minskningen av elavfall har fortgått sedan 2014 och kan kunna vara en följd av att elavfall blir allt lättare 
men även vara en följd av att elavfall nu tas emot på fler ställen, vilket följer av den förändring i producent-
ansvaret som utfärdades i september 2014 (SFS 2014:1075). Förändringen innebär: 

-  att alla som säljer elutrustning ska ta emot elavfall gratis i samband med att ny utrustning säl-
jes/skänkes om elavfallet utgörs av elutrustning av samma typ eller motsvarande funktion som den 
nya utrustningen  

- Den som har en butikslokal ska gratis ta emot mindre elavfall (max 25 cm i endera riktningen) i buti-
ken eller i dess omedelbara närhet om försäljningsytan för elutrustning är 400 kvadratmeter eller 
större. 

Mängden impregnerat avfall har efter att ha ökat något varje år, nu åter minskat. Detta kan vara ett tecken 
på att renoveringen av hus inte varit lika omfattade som tidigare år.  

*I denna uppgift utgör av totalt insamlat elavfall i Sverige, dvs här ingår även elavfall mottaget på annan plats än kommunernas 
återvinningscentraler.  



 

 
 

 

Materialåtervinning 

Materialåtervinning delas upp i återvinning med biologisk behandling och annan materialåtervinning. Ex-
empel på biologisk behandling är rötning av matavfall och fallfrukt samt kompostering av trädgårdsavfall.  

 

Biologisk behandling  

Insamling av matavfall är en form av materialåtervinning. Total insamlad mängd matavfall för tillverkning av 
biogas med efterföljande kompostering har fortsatt att öka vilket är en effekt av den pågående utbyggna-
den inom AÖS. Ökningen kommer att fortsätta i takt med att fler hushåll sorterar ut matavfall.  

Mängden trädgårdsavfall som tas emot från hushåll vid våra återvinningscentraler varierar över åren. Mot-
tagna mängder trädgårdsavfall 2018 minskade i jämförelse med 2017, mängden insamlad fallfrukt till röt-
ning fyrdubblades.  

 

 

  



 

 
 

 

Övrig materialåtervinning 

Annan materialåtervinning är exempelvis återvinning av gips, metallskrot och användande av sten, kakel, 
porslin etc. för konstruktionsändamål vid sluttäckning.  

Vid återvinningscentralerna samlades det under 2018 in totalt 61,6 (62,2) kg material för annan återvinning 
än biologisk behandling per invånare. Det är en minskning mot tidigare år och främst är det mottagningen 
sten, kakel, porslin etc. som har minskat (-1,7 kg/inv.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiåtervinning 

Energiåtervinning innebär avfallsförbränning för att utvinna energin ur avfallet. Skövde värmeverks avfalls-
förbränning producerade under 2017 värme motsvarade 171 GWh samt el motsvarande 4,5 GWh. Under 
2017 var anläggningens totalt behandlade mängd avfall 59 880 ton. Större delen av denna mängd levere-
rade av AÖS. AÖS lämnade detta år 31 354 ton brännbart avfall hämtat via sopbil samt 8 834 ton brännbart 
avfall insamlat vid AÖS återvinningscentraler.  

Träavfall samt brännbart avfall från återvinningscentraler drivna av entreprenörer (Skara, Tibro och Töre-
boda) energiåtervinns vid annan anläggning. Träavfall utgör och nyttiggörs vid fjärrvärmeanläggningar som 
vars bränsle utgörs av träavfall och skogsflis/pellets. Träavfallet ersätter därmed jungfruligt material från 
skogsavverkningar. Även inkommen mängd träavfall per anläggning och år är likvärdig med mängderna för 
2017.  



 

 
 

 

Mängden brännbart avfall per invånare som samlats in med sopbil har minskat jämfört med 2017 vilket 
sannolikt har att göra med utökad insamling av matavfall. Mottagen mängd brännbart avfall vid ÅVC är kvar 
på samma nivå som tidigare. 

Mängd avfall till energiåtervinning/bränsle  

Kg/inv. 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Brännbart via soptunna 175,8 181,4 186,2 184,1 188,1 194,8 198,7 

Brännbart på ÅVC 68,0 67,9 67,9 71,9 68,0 63,1 68,0 

Träavfall på ÅVC 85,3 85,3 82,2 76,8 76,2 84,6 94,7 

Summa 329,1 334,6 336,3 332,8 332,3 342,5 361,4 

 

 

Deponering  

Riksgenomsnittet 2017 för deponerade mängder från ÅVC var 2 kg per invånare enligt Avfall Sveriges rap-
port ”Svensk avfallshantering, 2018”. Mängden avfall till deponi inom AÖS område är 1,4 kg per invånare 
vilket understiger riksgenomsnittet. Mängderna avfall som skickats till deponi motsvarar mängderna för 
2017, detta trots att större delen av isoleringen som tidigare använts i sluttäckningsändamål styrts om till 
deponi.  

Ser man tillbaka ett par år så har det skett en tydlig förändring av mängderna, vilket har att göra med för-
ändrad mottagning vid våra återvinningscentraler, den tidigare deponifraktionen vid Skara, Mariestad och 
Gullspångs återvinningscentraler har ersatts av fraktioner för gips, isolering och konstruktionsmaterial (dvs 
samma sortering som funnits vid AÖS övriga anläggningar under längre tid).  

 

Mängd avfall till deponi 

Kg/inv. 2018 2017 2016** 2015 2014* 2013 2012 

Avfall till deponi 1,4 1,4 5,5 4,4 4,3 0,7 0,7 

SUMMA 1,4 1,4 5,5 4,4 4,3 0,7 0,7 

* Från och med 2014 ingår även Skara kommuns mängder i siffrorna. 
** Från och med 2016 ingår även Gullspångs och Mariestads kommuns mängder i siffrorna. 
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 Kommunstyrelsen  

Medborgarförslag om snöröjning i Töreboda tätort. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår den andra delen i medborgarförslaget. 

Motivering: Tekniska nämnden framhåller att de flesta kommuner arbetar på 
samma sätt som Töreboda där fastighetsägaren ansvarar för renhållning, 
snöröjning och halkbekämpning av gångbanorna utmed respektive fastighet. 
Att frångå detta innebär ökade kostnader för kommunen och är inte att 
rekommendera då det är troligt att beslutet är svårt att frångå framöver.                 

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit om snöröjningen. Det föreslås att den 
kommunala snöröjningen utefter Göta kanal utökas till att gälla mellan 
Rotkilen och Hajstorp. Vidare föreslår ingivaren att kommunen befriar 
fastighetsägare inom Töreboda tätort från ansvaret att ombesörja renhållning, 
snöröjning och halkbekämpning och att kommunen tar på sig att utföra röjning 
och sandning.   

Förslagsställaren skriver följande; 
1) Utökas den kommunala snöröjningen utefter Göta kanal till att gälla mellan 
Rotkilen och Hajstorp utökas möjligheterna för arbetspendling med cykel. På 
sträckan Rotkilen till gångbron/Lina slipper eleverna på Sötåsenskolan att 
gå/cykla på Bruksgatan, som inte har gångbana eller cykelväg. Sträckan 
Gastorp till Hajstorp är en populär gång- och cykelväg för motionärer, och de 
boende i Löfsäng/Hajstorp får möjlighet att på ett säkert sätt ta sig till centrum 
utan att använda bilen. 

2) Inom centrum åligger det fastighetsägarna att utefter de kommunala 
gatorna ombesörja renhållning, snöröjning och halkbekämpning. De som har 
fastigheter utefter gator där Trafikverket är väghållare slipper detta, då staten 
tar på sig detta ansvar. Åläggandet kommer från regler i den lokala 
ordningsstadgan. Det är polisen som ska bevaka att fastighetsägarna sköter 
detta åläggande. När man är ute och går i samhället ser man att det är väldigt 
olika, och snöröjarna åker ut och in på gångbanorna genom snövallarna för att 
undvika att röja på någon sträcka där man inte får betalt för arbetet. De som 
använder gångbanan får då och då bitvis pulsa i snön, och det måste i 
synnerhet drabba de som använder hjälpmedel typ rollator eller rullstol. Om 
kommunen befriar fastighetsägarna från ansvaret och själva tar på sig att 
utföra röjning och sandning, blir kvaliteten mycket bättre och därmed minskas 
risken för fallolyckor. 

Tekniska nämnden beslutade den 19 juni 2018 föreslå kommunfullmäktige att 
avslå medborgarförslaget med motiveringen att föreslagna områden ej ligger 
inom kommunens ansvarsområde. Om de områdena skulle utökas behöver 
tekniska nämnden få utökade resurser. 
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Ingivaren av medborgarförslaget, Ulf Vallgren redogjorde för förslaget vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2018. 
Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde att avslå den första 
delen i medborgarförslaget (punkt 1) och att återremittera den andra delen 
(punkt 2) till kommunstyrelsen.        

Kommunstyrelsen beslutade den 31 oktober 2018 att återremittera den andra 
delen av medborgarförslaget till tekniska nämnden för utredning av 
kostnaderna för att genomföra förslaget.  

Tekniska nämnden beslutade den 19 mars 2019 att godkänna informationen 
och överlämna utredningen vidare till kommunstyrelsen. Av tekniska 
nämndens utredning framgår:  

 Snöröjning av gångbanor i kommunen inklusive gångbanor i centrum åligger 
respektive fastighetsägare. Kommunen snöröjer gator och gång- och 
cykelbanor. Snöröjningen på de kommunala gatorna i Töreboda tätort snöröjs 
av egen personal medans snöröjningen av gång- och cykelbanorna utförs av en 
entreprenör. 

Kostnaden för vad det skulle kosta att snöröja och halkbekämpa gångbanorna i 
Töreboda centrum är svåra att beräkna. En bedömning är att omfattningen 
motsvarar halva kostnaden av snöröjning och halkbekämpning av gång- och 
cykelbanorna. Kostnaderna för vinterväghållningen i Töreboda varierar mellan 
1 400 tkr och 2 100 tkr/år varav 1/5 motsvara kostnaderna gång- och 
cykelbanorna (280-420 tkr). Om gångbanorna i centrum skulle snöröjas och 
halkbekämpas skulle det kosta 140-210 tkr/år under förutsättning att det 
utförs av samma entreprenör som kör gång- och cykelbanor. Verksamhet 
teknik har i dagsläget inte resurser gällande personal och maskiner att 
genomföra detta. Att utföra arbetet i egen regi skulle innebära att mer resurser 
krävs i form av personal i beredskap samt en ny maskin. 

De flesta kommuner arbetar på samma sätt som Töreboda där fastighetsägaren 
ansvarar för renhållning, snöröjning och halkbekämpning av gångbanorna 
utmed respektive fastighet. Att frångå detta innebär ökade kostnader för 
kommunen och är inte att rekommendera då det är troligt att beslutet är svårt 
att frångå framöver.               

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktiges protokoll den 24 september 2018, § 112 

Tekniska nämndens protokoll den 19 mars 2019, § 60 

Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningssekreterare Kristina Roslund Berg 
och kanslichef Ola Blomberg den 1 april 2019, Besvarande av delvis 
återremitterat medborgarförslag om snöröjning i Töreboda tätort. 

 
Töreboda 2019-04-01 

Kristina Roslund Berg 
Förvaltningssekreterare  

Ola Blomberg  
Kanslichef 
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Medborgareförslag

För att bland annat utveckla medborgarnas säkerhet och trivsel i Töreboda, föreslår jag att
följande förbättringar av snöröjningen görs.

1 . Den kommunala snöröjningen utefter Göta kanal utökas att gälla mellan Rotkilen
och Hajstorp. På detta sätt så utökas möjligheterna för arbetspendling med cykel. På
sträckan Rotkilen till gångbron / Lina så slipper eleverna på Sötåsenskolan att gå / cykla
på Bruksgatan, som inte har gångbana eller cykelväg. NÖr det gäller sträckan Gastorp till
Hajstorp så är det en populär gång-och cykelväg för motionärer, och de boende i Löfsäng /
Hajstorp får möjighet att på ett säkert sätt ta sig till centrum utan att använda bilen.

2. Inom centrum åligger det fastighetsägarna utefter de kommunala gatorna att
ombesörja renhållning, snöröjning och halkbekämpning. De som har fastrgheter utefter
qator där Trafikverket är väghållare slipper detta, då staten tar på sig detta ansvar.gatoi
Åläggandet kommer från regler i den lokala ordningstadgan, och det är polisen som skall
bevaka så att fastighetsägarna sköter detta åläggande. När man är ute och går i samhället
så ser man att det är väldigt olika, och snöröjarna åker ut och in på gångbanorna genom
snövallarna för att undvika att röja på någon sträcka där man inte får betalt för arbetet. För
de som använder gångbanan får då och då bitvis pulsa i snön, och det måste i synnerhet
drabba de som använder hjälpmedel typ rollator eller rullstol. Om kommunen befriar
fastighetsägarna från ansvaret och själva tar på sig att utföra röjning och sandning, så blir
kvaliteten mycket bättre och därmed minskas risken för fallolyckor.

Töreboda 2018.02.19

ed vänlig hälsning

l,cl. i)?ai.<a,?, U.t?t (
39

54532 Töreboda

072-7236115

ulf.vallgren@me.com







 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-03-19 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 60                                                   Dnr 2018/00137  

Remiss - delvis återremitterat medborgarförslag om snöröjning i 
Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och överlämnar utredningen vidare till 
kommunstyrelsen.  

Bakgrund 

En medborgare i Töreboda, har lämnat in ett  medborgarförslag i vilket han föreslog 2 
förändringar gällande snöröjningen i kommunen. Det första rörde gång- och cykelvägen 
längs Göta kanal och det andra gällde snöröjningen på gångbanor i centrum där ansvaret 
idag ligger hos fastighetsägaren. 

Utvecklingsutskottet i Töreboda har remitterat ärendet till Tekniska nämnden för 
utredning och yttrande. Ärendet var uppe för beslut i Kommunstyrelsen i oktober 2018.  
Ärendet återremitterades till Tekniska nämnden gällande den andra delen om snöröjning 
på gångbanor i centrum för vidare utredning gällande kostnader för genomförande. 

Snöröjning av gångbanor i kommunen inkl. gångbanor i centrum åligger respektive 
fastighetsägare. Kommunen snöröjer gator och gång- och cykelbanor. Snöröjningen på de 
kommunala gatorna i Töreboda tätort snöröjs gator av egen personal medans snöröjningen 
av gång- och cykelbanorna utförs av en entreprenör. 

Kostnaden för vad det skulle kosta att snöröja och halkbekämpa gångbanorna i Töreboda 
centrum är svåra att beräkna. En bedömning är att omfattningen motsvarar halva 
kostnaden av snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanorna. Kostnaderna för 
vinterväghållningen i Töreboda varierar mellan 1 400 tkr och 2 100 tkr/år varav 1/5 
motsvara kostnaderna gång- och cykelbanorna (280-420 tkr). Om gångbanorna i centrum 
skulle snöröjas och halkbekämpas skulle det kosta 140-210 tkr/år under förutsättning att 
det utförs av samma entreprenör som kör gång- och cykelbanor. Verksamhet teknik har i 
dagsläget inte resurser gällande personal och maskiner att genomföra detta. Att utföra 
arbetet i egen regi skulle innebära att mer resurser krävs i form av personal i beredskap 
samt en ny maskin.  

De flesta kommuner arbetar på samma sätt som Töreboda där fastighetsägaren ansvarar 
för renhållning, snöröjning och halkbekämpning av gångbanorna utmed respektive 
fastighet. Att frångå detta innebär ökade kostnader för kommunen och är inte att 
rekommendera då det är troligt att beslutet är svårt att frångå framöver.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-03-19 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 60 (forts.)                                                  Dnr 2018/00137  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner 
att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 51/19 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
2019-03-01,  Yttrande - delvis återremitterat medborgarförslag om snöröjning i Töreboda. 

 

Protokollsutdrag Tn § 144/18. 
 
Protokollsutdrag Kf § 112/18. 

 

Protokollsutdrag Ks § 389/18.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda  

 








