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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-01-09 KS/2019:8 - 759 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Caroline Oskarsson 

Kommunstyrelsen

Länsgemensam socialjour Sörmland 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att 
socialnämnden tillsammans med andra samverkande kommuner träffar avtal med 
Eskilstuna kommun om länsgemensam socialjour i Södermanlands län med 
placering i Eskilstuna.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har i sitt beslut vänt sig till kommunfullmäktige.  

Flera av Sörmlands kommuner har samma svårighet och har uttryckt önskan om en 
länsgemensam socialjour. Dessa kommuner är Katrineholm, Vingåker, Flen, 
Oxelösund, Trosa och Gnesta. Strängnäs kommun har sedan tidigare avtal med 
Eskilstuna gällande socialjour.

Under första året kommer merkostnaden att vara 300 000 kr, som lagts in i befintlig 
budget för 2019. Under år två kommer kostnaderna för deltagande kommuner att 
baseras på de aktiviteter socialjouren haft i de deltagande kommunerna. 

Ärendets handlingar
Socialnämndens protokoll, 2019-01-02 § 2
 

Caroline Oskarsson
Utredare

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Akten



Protokollsutdrag 1 (2)

SOCIALNÄMNDEN 2019-01-02

§ 2
Länsgemensam socialjour Sörmland (SOCN/2018:99)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden justerar tidigare beslut och föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna att socialnämnden tillsammans med andra samverkande kommuner 
träffar avtal med Eskilstuna kommun om länsgemensam socialjour i 
Södermanlands län med placering i Eskilstuna.

2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar 
socialnämnden för egen del att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
Eskilstuna kommun och övriga samverkande kommuner ta fram ett slutligt 
förslag till avtal om länsgemensam socialjour.

3. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2018 att godkänna 
beslut om länsgemensam socialjour. Beslutet behöver tas om eftersom förslag till 
beslut inte var korrekt formulerat och ett nytt beslut föreslås.

Socialtjänsten i Katrineholms kommun har behov av att förändra sin 
socialjoursverksamhet. Socialjouren bemannas i dagsläget av ordinarie personal i 
beredskap. Förvaltningen har stora svårigheter att bemanna verksamheten, dessutom 
med personal som har god erfarenhet av myndighetsutövning. Med nuvarande 
organisering av verksamheten kan Socialförvaltningen heller inte tillgodose de 11 
timmars sammanhållna dygnsvila under en 24 timmarsperiod, vilket arbetstidslagen 
kräver.

Flera av Sörmlands kommuner har samma svårighet och har uttryckt önskan om en 
länsgemensam socialjour. Dessa kommuner är Katrineholm, Vingåker, Flen, 
Oxelösund, Trosa och Gnesta. Strängnäs kommun har sedan tidigare avtal med 
Eskilstuna gällande socialjour. 

Möjligheten att teckna avtal om att utföra uppgifter åt annan kommun vidgades i och 
med förändring i kommunallagen den 1 juli 2017. Under hösten 2017 åtog sig 
Eskilstuna kommun att utreda möjligheterna till en länsgemensam socialjour. 
Utredningen presenterades för övriga kommuner i december 2017 och innehåller 
förslag på två olika kostnadsmodeller, förslag på samverkansformer samt 
genomlysning av juridiska aspekter. Under första året kommer merkostnaden att vara 
300 000 kr, som läggs in i befintlig budget för 2019. Under år två kommer 
kostnaderna för deltagande kommuner att baseras på de aktiviteter socialjouren haft i 
de deltagande kommunerna.

I korthet erbjuder den länsgemensamma socialjouren följande:
- bemanning av socialjour kvällar och helger (vardagar från kl. 17 – 08 morgonen 

därpå, helger fredag från 17 – 08 måndag morgon)



Protokollsutdrag 2 (2)

SOCIALNÄMNDEN 2019-01-02

- rådgivning, stöd och upplysning per telefon
- akut hembesök gällande barn och ungdom, våld i nära relation samt vid allvarligt 

missbruk gällande LVM bedömning. 
- att motta, handlägga och besluta i akuta ärenden enligt SoL, LVU och LVM, vilka 

inte kan vänta till nästa dag.

En kommun kan sluta avtal med annan kommun om tillhandahållande av tjänster. 
Kommunens yttersta ansvar för socialtjänsten är dock inte överlåtbart. Inte heller 
befogenheten att fatta beslut om tvångsåtgärder enligt lagen om vård av unga, LVU 
och om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Samverkan i avtalsform, såsom vid 
den länsgemensamma socialjouren, innebär därför att Katrineholms kommun 
fortfarande har kvar ansvaret för uppgiften, men nyttjar Eskilstuna kommuns 
kompetens för att utföra den. 

Delegation kan ske till anställd i annan kommun. Delegationsrätten är dock inskränkt 
till anställda. Det är inte möjligt att delegera till förtroendevalda i andra kommuner. 
Vid beslut rörande LVU och LVM, behövs därför fortsatt ett beslut från 
socialnämndens ordförande. Eskilstuna kommun har fått uppdrag av länets 
kommuner att hantera och driftsätta en lösning för digital signering av beslut, vilket i 
dessa fall underlättar formell signering av myndighetsbeslut som inte är delegerade 
till tjänstemän. 

Den länsgemensamma socialjouren har läsbehörighet i respektive kommuns 
journalsystem, men dokumentation av jourärenden sker i den gemensamma 
plattformen; socialjour.se 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-11-30

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Mica 
Vemic (SD), Thomas Selig (V), Christer Sundqvist (M) samt tf. förvaltningschef Pia 
Carlsson.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-01-15 KS/2019:24 - 003 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Attestreglemente 
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag till attestreglemente med en 
giltighetstid som sträcker sig fram till 2023-12-31 samt överlämna ärendet till 
kommunfullmäktige för beslut.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har ett gällande attestreglemente för kontroll av ekonomiska 
transaktioner som fastställdes 2013 och reviderades senast 2018-03-19 § 33. I samband 
med byte av affärssystem har samtliga ekonomiprocesser setts över och visat på behov 
av revideringar av gällande attestreglemente.

I gällande reglemente, fastställt 2013, finns en generell beloppsgräns per förvaltning. . 
Kommunorganisationen har sedan 2013 ökat i omfattning och fler leverantörer 
levererar tjänster till kommunen, vilket påverkar både kostnader och fakturerade 
belopp. Därutöver blir antalet tidigare anställda allt fler och kostnaderna för pension 
ökar.

Förslaget innebär att den generella beloppsgränsen tas bort och att beloppsgränserna 
höjs för kommundirektör, ekonomichef, bildningsförvaltningen, socialförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. För att 
ytterligare säkra upp att utbetalningar sker i tid föreslås också att kommundirektör och 
ekonomichef ges möjlighet att i förening attestera faktura som överstiger föreslagen 
beloppsgräns, under förutsättning att kostnaden/fakturan härrör sig till ordinarie 
verkställighet.

Ärendets handlingar
 Förslag till reviderat Attestreglemente
 Nu gällande Attestreglemente 

https://www.katrineholm.se/download/18.4e9c1505166c1878a4018f5e/154710528
8293/Attestreglemente.pdf 

 
Ärendebeskrivning
Katrineholms kommun har ett gällande attestreglemente för kontroll av ekonomiska 
transaktioner som fastställdes 2013 och senast reviderades 2018-03-19 § 33. 
Attestreglementet utgör ett styrdokument inom Katrineholms kommun och 
kategoriseras som ett övergripande anvisningsdokument Syftet med reglementet är att 
oavsiktliga, eller avsiktliga fel ska undvikas och därmed säkerhetsställa att de 

https://www.katrineholm.se/download/18.4e9c1505166c1878a4018f5e/1547105288293/Attestreglemente.pdf
https://www.katrineholm.se/download/18.4e9c1505166c1878a4018f5e/1547105288293/Attestreglemente.pdf


TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-01-15 KS/2019:24 - 003 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

transaktioner som bokförs är korrekta. Som ett komplement till reglementet finns 
anvisningar som förtydligar reglementet. 

Katrineholms kommun och Katrineholms fastighetsbolag (KFAB/KIAB) byter från 
och med januari 2019 affärssystem (ekonomisystem) och inför samtidigt en ny 
kodplan. Det nya systemet möter bättre krav och behov och ger samtidigt 
förutsättningar för en ökad kvalitet på analys av resultat och investeringar, 
prognossäkerhet och avtalstrohet. Målsättningen är att öka tillgängligheten samt att 
underlätta för ansvariga att få en mer aktuell, sammanställd och rättvisande ställning.

I samband med byte av system har samtliga ekonomiprocesser setts över och visat på 
behov av revideringar av gällande attestreglemente.

Förvaltningens bedömning
Vid en genomgång av befintliga styrdokument kopplade till ekonomistyrning sågs 
gällande attestreglemente över. I gällande reglemente, fastställt 2013, finns en generell 
beloppsgräns per förvaltning, 2 miljoner kronor. Under de år som gått har omvärlden 
förändrats. Kommunorganisationen har ökat i omfattning och fler leverantörer 
levererar tjänster till kommunen, vilket påverkar kostnaderna och fakturerade belopp. 
Därutöver blir antalet tidigare anställda allt fler och kostnaderna för pension ökar.

Förslaget innebär att den generella beloppsgränsen tas bort och att beloppsgränserna 
höjs för kommundirektör, ekonomichef, bildningsförvaltningen, socialförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Bakgrund till förslagna beloppsgränser grundar sig på följande; 
utbetalningar för pensioner överstiger nuvarande beloppsgräns – kommundirektor och 
ekonomichef, utbetalningar till externa tjänsteleverantörer överstiger nuvarande 
beloppsgränser - bildningsförvaltningen, socialförvaltningen, samt vård- och 
omsorgsförvaltningen, kostnader för entreprenörer, konsulter samt markinköp och 
exploateringar (inom rambudget) överstiger nuvarande beloppsgräns - 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att ytterligare säkra upp att utbetalningar sker i tid föreslås också att 
kommundirektör och ekonomichef ges möjlighet att i förening attestera faktura som 
överstiger föreslagen beloppsgräns, under förutsättning att kostnaden/fakturan härrör 
sig till ordinarie verkställighet.

Susanne Sandlund Ewa Flood
Ekonomi- och personalchef Redovisningschef

Beslutet skickas till: Samtliga förvaltningar, akten



Styrdokument

Förslag
Attestreglemente 

Övergripande anvisningsdokument

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2019-XX-XX, § XX
Giltighetstid 2023-12-31 
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ATTESTREGLEMENTE 
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

2019-XX-XX

Beslutshistorik
Giltighetstid 2013-01-01—2019-12-31

Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, § 86

Reviderat av kommunfullmäktige
2003-03-17, § 113
2008-06-16, § 127
2013-03-18, § 66
2018-03-19, § 33 (förlängd giltighetstid)

Förvaltarskap1

-Ekonomichefen

Uppföljning
Hur: Kontroll mot gällande internkontrollplan

När: innan giltighetstiden upphör.

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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ATTESTREGLEMENTE 
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

2019-XX-XX

 
Attestreglemente  
1 §
Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna 
transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen har ålagts eller åtagit 
sig att förvalta och/eller förmedla. 
Målsättningen med reglementet är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och 
därmed säkerställa att de transaktioner som bokförs är korrekta. 

2 §
Kommunens nämnder ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för den 
interna kontrollen och ansvarar för att bestämmelserna i detta reglemente följs och 
att tillämpliga attestmoment utförs. Attestarbetet ska utformas så att den interna 
kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. Kommunstyrelsen utfärdar anvisningar 
till detta reglemente. Varje nämnd skall ha en gällande internkontrollplan. 

§ 3
Transaktioner attesteras innan de utförs. Attest ska ske genom signering, det vill 
säga namnteckning, namnsignatur eller godkännande i IT-system. Beloppsgränser 
per förvaltning enligt nedan. Vissa utvalda funktioner har en högre beloppsgräns än 
det generella. Respektive förvaltningschef har det högsta beloppet per förvaltning 
och ekonomichefen har högsta beloppet inom kommunens verksamhet. Om faktura 
inkommer som härrör sig till ordinarie verkställighet som överstiger den högsta 
beloppsgränsen ska kommundirektör och ekonomichef attestera fakturan i förening 
och en beskrivning av anledning till överskridandet noteras på fakturan. 

Beloppsgränser:

Kommundirektör 60 000 000 kr
Ekonomichef 60 000 000 kr

Kommunledningsförvaltningen  2 000 000 kr
Service- och teknikförvaltningen  2 000 000 kr
Kultur- och turismförvaltningen  2 000 000 kr

Socialförvaltningen  5 000 000 kr
Samhällsbyggnadsförvaltningen 10 000 000 kr
Bildningsförvaltningen  5 000 000 kr

Vård- och omsorgsförvaltningen  5 000 000 kr
Viadidakt  2 000 000 kr

Attesterna innebär: 
Beslutsattesten utgör kärnan i kontrollen. Här kontrolleras att 
• en faktisk beställning har skett 
• villkoren stämmer med det som överenskommits 
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ATTESTREGLEMENTE 
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

2019-XX-XX

• transaktionen ryms inom anslag 
• transaktionen sker i överenskommelse med plan, mål eller riktlinjer för 

verksamheten.
• konteringen är korrekt 

Granskningsattesten kontrollerar att 
• kommunen fysiskt tillgodogjorts det som har beställts 
• rätt vara, mängd och kvalitet har levererats 
• avtalad tjänst har utförts 
• förslag till kontering läggs 
• fakturan är rätt summerad

Behörighetsattesten är en sista kontroll innan utbetalning. Attestanten kontrollerar 
att 
• personen som har hanterat fakturan har rätt behörighet 

In- och utbetalningsattesten kontrollerar betalningsflöden. Attestanten 
kontrollerar att 
• avstämning sker mot leverantörsreskontran 
• likvida medel finns till utbetalningen 
• förslag till kontering vid inbetalningar läggs 
• inkomna medel stämmer med underlagen

4 §
Varje nämnd utser eller delegerar åt förvaltningschef att utse beslutsattestanter samt 
beloppsgräns och dess ersättare. Kommunchef innehar attesträtt för samtliga ansvar 
inom kommunen. Förvaltningschef innehar attesträtt för samtliga ansvar inom sin 
förvaltning.  

5 §
Attestmoment får ej utföras av den som själv ska betala till kommunen och där ta 
emot transaktionen. Momentet får inte heller utföras av den som själv tar emot en 
betalning från kommunen eller som står i beroendeförhållande till 
betalningsmottagaren. Personliga utgifter i tjänsten exempelvis för resor, hotell, 
mobilsamtal, representation eller dylikt får inte attesteras av attestberättigad. Sådana 
utgifter skall attesteras av överordnad. Attest av kommunchefens personliga utgifter 
i tjänsten ska attesteras av ordförande i kommunstyrelsen. Utdrag på utgifter som 
härrör från dessa inköp sammanställs för kontroll av styrelsens ordförande eller vice 
ordförande fyra gånger per år. Kommunchefen attesterar förvaltningschefernas 
personliga utgifter i tjänsten. Nämnd/styrelseordförandes utlägg attesteras av vice 
ordförande. 

6 §
Varje nämnd ansvarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över utsedda 
attestanter. Nämnden eller de som har utsetts av dessa ska årligen ta fram en 
attestförteckning och löpande skriftligt meddela ekonomi- och 
upphandlingskontoret om förändringar i attestförteckningen. Om uppdraget utförs 
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ATTESTREGLEMENTE 
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

2019-XX-XX

med stöd av delegation ska detta återrapporteras till nämnden. För detta ansvarar 
respektive delegat.

_________________



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 

 
 

1 (1) 
 Datum Vår beteckning 

KOMMUNSTYRELSEN  2019-01-17  KS/2018:91 - 719  
   
 

 
 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  Besöksadress:  Org.nummer 212000-0340 
Katrineholms kommun 
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/   

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se  
 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
   
   
  

 
 
Svar på motion om måltidsvän  
Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om måltidsvän med 
hänvisning till vård- och omsorgnämndens yttrande. 
 
 
  
 



 

 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 

 
 

1 (2) 
 Datum Vår beteckning 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  2019-01-08  KS/2018:91 - 719  
Kommunstyrelsens kansli    
 

 
 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN   Org.nummer 212000-0340 
Katrineholms kommun 
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/   

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se  
 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning 

Caroline Oskarsson    
   
 Kommunstyrelsen 

 
 
 
Svar på motion om måltidsvän  
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om måltidsvän. 
I motionen lämnas följande yrkande: 
Att vård och omsorgsförvaltningen utreder möjligheten till att initiera projektet 
”måltidsvän” i Katrineholms kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället. 
 
Ärendets handlingar 
• Motion från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD), 2018-03-19 
• Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2018-12-06 § 112, (med tjänsteutlåtande) 
 
  
Ärendebeskrivning 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om måltidsvän.  
Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden.  
I motionen framgår att måltidsvän är en förebyggande satsning för att motverka 
ensamhet, isolering och undernäring. Syftet är att möjliggöra sociala relationer och 
stimulera till en ökad aptit genom matlagning tillsammans. Den enskilde får besök av 
måltidsvännen högst en gång per vecka. Tillsammans tillagas en måltid i det egna 
hemmet alternativt intas en måltid på träffpunkt eller annan vald plats.  
Idén kommer ursprungligen från Danmark. I Sverige har Kävlinge och Ängelholms 
kommuner inspirerats av idén och infört måltidsvän. 
Motionen utmynnar i följande yrkande: 
”Att vård- och omsorgsförvaltningen utreder möjligheten till att initiera projektet 
’måltidsvän’ i Katrineholms kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället.” 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska avslås. 
 
Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen instämmer i vård- och omsorgsnämndens bedömning 
att de insatser som redan bedrivs går i linje med vad en måltidsvän avser. För att 
samordna och driva projektet kan det även innebära eventuella kostnader vid behov av 
extra resurser. 
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 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN   Org.nummer 212000-0340 
Katrineholms kommun 
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/   

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se  
 

 
 
 
Caroline Oskarsson 
Utredare 
 
Beslutet skickas till:  
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) 
Akt 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 112 

Yttrande över motion om måltidsvän  (VON/2018:56)  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
• Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens 

yttrande och översänder det till kommunledningsförvaltningen. 
• Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska avslås. 
 
Reservation 
Inger Björklund (KD), Inger Hult (L) och Jan-Åke Asp (SD) reservarar sig mot 
nämndens beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om 
måltidsvän.  
Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden.  
I motionen framgår att måltidsvän är en förebyggande satsning för att motverka 
ensamhet, isolering och undernäring. Syftet är att möjliggöra sociala relationer och 
stimulera till en ökad aptit genom matlagning tillsammans. Den enskilde får besök av 
måltidsvännen högst en gång per vecka. Tillsammans tillagas en måltid i det egna 
hemmet alternativt intas en måltid på träffpunkt eller annan vald plats.  
Idén kommer ursprungligen från Danmark. I Sverige har Kävlinge och Ängelholms 
kommuner inspirerats av idén och infört måltidsvän. 
Motionen utmynnar i följande yrkande: 
”Att vård- och omsorgsförvaltningen utreder möjligheten till att initiera projektet 
’måltidsvän’ i Katrineholms kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället.” 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Av förvaltningens yttrande framgår att kommunen erbjuder olika insatser kopplat till 
måltid och social gemenskap för personer som bor i ordinärt boende.  
Den sammantagna bedömningen är att vård- och omsorgsförvaltningen har 
verksamheter som är i linje med det som måltidsvän avser. 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen ska avslås. 
 
Ärendets handlingar 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-10-29 
Motion – Måltidsvän från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) 
Anvisning för remiss av motion om måltidsvän 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), 
Inger Björklund (KD), Inger Hult (L), Jan-Åke Asp (SD) och Ove Melin (S). 
 

SOMOKJ
Maskinskriven text
Hnr VON/2018:1162
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 Sammanträdesdatum Blad 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Förslag och yrkanden 
Inger Björklund (KD), Inger Hult (L) och Jan-Åke Asp (SD) yrkar bifall till 
motionen. 
Ove Melin (S) yrkar avslag på motionen i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till 
beslutsgång. 
Ordföranden ställer förvaltningens och Ove Melins förslag om att motionen ska 
avslås mot Inger Björklunds med flera yrkande om bifall. Hon finner att nämnden 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten 
 
 
 
 

 
 
  



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-29 VON/2018:56 - 709 
Lednings- och verksamhetsstöd Hnr 2018:1107

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Johanna.Flood@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Johanna Flood 

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till remissvar av motion om måltidsvän 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
 Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens 

yttrande och översänder det till kommunledningsförvaltningen.
 Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska avslås.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om måltidsvän. 
Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden. 
I motionen framgår att måltidsvän är en förebyggande satsning för att motverka 
ensamhet, isolering och undernäring. Syftet är att möjliggöra sociala relationer och 
stimulera till en ökad aptit genom matlagning tillsammans. Den enskilde får besök av 
måltidsvännen högst en gång per vecka. Tillsammans tillagas en måltid i det egna 
hemmet alternativt intas en måltid på träffpunkt eller annan vald plats. 
Idén kommer ursprungligen från Danmark. I Sverige har Kävlinge och Ängelholms 
kommuner inspirerats av idén och infört måltidsvän.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att vård- och omsorgsförvaltningen utreder möjligheten till att initiera projektet 
’måltidsvän’ i Katrineholms kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället.”

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Av förvaltningens yttrande framgår att kommunen erbjuder olika insatser kopplat till 
måltid och social gemenskap för personer som bor i ordinärt boende. 
Den sammantagna bedömningen är att vård- och omsorgsförvaltningen har 
verksamheter som är i linje med det som måltidsvän avser.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen ska avslås.

Ärendets handlingar
 Motion – Måltidsvän från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD)
 Anvisning för remiss av motion om måltidsvän
 
Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande 
Vård- och omsorgsnämnden kan efter ansökan bevilja insatser kopplat till måltiden; 
hjälp vid matsituationen, som t ex uppvärmning av mat samt lunch/middagshjälp för 
den som behöver mer hjälp vid matsituationen. 
Brukare kan även beviljas matlådor. Dessa tillagas i Vingåker med stor del av lokala 
råvaror och med fokus på att vara näringsrik för att våra äldre ska få det de behöver. 
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Gällande matlådor införs nu valfrihet i pilotförsök, vilket innebär att den enskilde själv 
eller med stöd av hemtjänst väljer bland en tiorätters veckomeny samt antal av varje 
rätt. 
Utöver insatser kring matsituationen kan brukare beviljas social tid. Denna insats 
syftar till att bryta eventuell isolering ifall personer inte har andra sociala kontakter.  

Det finns flera öppna restauranger på våra särskilda boenden, både i stad och på 
landsbygd, där äldre kan äta tillsammans om de önskar det.
Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder även sociala aktiviteter för de som är 
ensamma och bor i ordinärt boende. Ofta innefattar detta en gemensam fika/måltid.

Nedan följer några exempel på vad som erbjuds personer som bor i ordinärt boende.

Hemtjänstcaféer på anhörigcentralen
På hemtjänstcaféerna finns det alltid någon form av underhållning. Erbjuds 8-9 ggr/år.

Onsdagscaféer på anhörigcentralen
Till onsdagscaféerna kommer de som efter deltagande i en anhöriggrupp har fortsatt 
behov av social kontakt med personer som har liknande erfarenheter. 

KFAB:s tryggboende på Köpmangatan
Sociala aktiviteter och ibland gemensamma måltider i en gemensamhetslokal.
En personal medverkar två tillfällen i veckan.

Historiskt fikacafé
Kulturombuden inom hemtjänsten anordnar ett historiskt fikacafé med musik att 
minnas från svunna tider.

Träffpunkt Björkvik
I samarbete mellan Väntjänsten i Björkvik, äldreomsorgen i Katrineholms kommun 
och ABF-Sörmland anordnas 5 träffar under våren samt 4 träffar under hösten med 
olika teman. Träffpunkt Björkvik vänder sig till ensamma pensionärer i Björkvik, en 
tisdag/månad.

Norrgänget
Frivilliga anordnar träffar i Pingstkyrkans lokaler varje torsdag. Syftet är social 
gemenskap och innehållet kan exempelvis vara musikunderhållning och fika. 

Träffpunkt öster
Frivilliga anordnar träffar i Pensionärernas hus tre torsdagar/månad. Träffarna 
möjliggör social samvaro och en gemensam måltid/fika. Träffarna har olika innehåll, 
exempelvis musikunderhållning och bingo, samt intag av ärtsoppa, smörgåsar eller sill 
och potatis.
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Träffpunkt Bie
Varje tisdag anordnar frivilliga i samarbete med Katrineholms kommun träffar i Bie. 
Innehållet i träffarna varierar beroende på deltagarnas intressen. Några exempel är 
gymnastik, bingo, musikunderhållning och intag av måltid/fika.

Danseftermiddag
Kulturombuden inom hemtjänsten anordnar några danseftermiddagar om efterfrågan 
finns.

Festival för mogna 
I maj månad anordnas en festival för kommunens pensionärer på Igelkottens innergård.
Arrangemanget anordnas gemensamt av kulturombud i samverkan med frivilliga. 

Måltidsvän i Kävlinge kommun
Utifrån kontakt med en måltidsutvecklare i Kävlinge kommun framkom att insatsen är 
uppskattad av de som har en måltidsvän, i dagsläget cirka 8 personer. 
Det krävs resurser för att matcha den enskilde med den frivilliga måltidsvännen. I 
Kävlinge kommun är det två personal som samordnar och driver insatsen. Kommunen 
bekostar även den frivilliges mat.

Susanna Kullman Johanna Flood
Tf. förvaltningschef Utredare

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten





TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-01-10 KS/2018:529 - 727 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Gunnar.Berglund@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Gunnar Berglund 

Kommunstyrelsen

Återrapportering - särskilt uppdrag ny gruppbostad enligt 
LSS 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen uppdra till Katrineholms 

Fastighets AB att projektera för en gruppbostad enligt LSS. Gruppbostaden 
placeras i bottenplan i planerad byggnation av bostadsfastighet i kv. Humlen. 
Gruppbostaden ska tas i bruk senast under första halvåret 2021.

2. Finansiering hänvisas till budgetberedningen inför budget 2021.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden (VON) har i redovisning av särskilt uppdrag – plan för 
byggnation av ny gruppbostad i Katrineholm - påtalat behovet av en ny gruppbostad 
LSS om 6 lägenheter. Boendet bör inrymmas i en tillgänglig fastighet eller del av en 
fastighet som ägs av Katrineholms Fastighets AB (KFAB). Boendet behöver vara klart 
till hösten 2020.

Kommunledningsförvaltningen har i dialog med ledingen för vård- och 
omsorgsförvaltningen och KFAB konstaterat att inga befintliga fastigheter finns lediga 
som skulle passa som gruppbostad LSS. Det bästa alternativet i dagsläget bedöms vara 
att inrymma en gruppbostad i den planerade byggnationen av enbostadsfastighet i kv. 
Humlen. Dock kan inte fastigheten inte stå klar att tas i bruk förrän första halvåret 
2021.

Om nämnden inte kan tillhandahålla lämpliga bostäder, inom skälig tid, när ansökan 
kommer in så finns det en risk att IVO ansöker om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten, detta enligt tidigare domar för ”ej verkställda beslut enligt 9§ LSS”.

Ärendets handlingar
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-12-06 § 115 (med tjänsteskrivelse)
 

Gunnar Berglund
Lokalresursplanerare

Beslutet skickas till: KFAB, VON, KLF och akten



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  2018-12-06   21 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 115 

Redovisning av särskilt uppdrag - plan för byggnation av 
ny gruppbostad enligt LSS  (VON/2018:53)  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
• Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att en ny gruppbostad LSS 

ska öppnas. Boendet bör inrymmas i en tillgänglig fastighet eller del av en 
fastighet som ägs av KFAB. Boendets yta behöver kunna anpassas till ändamålet. 
Boendet behöver vara klart hösten 2020. 

• Finansiering av boendets driftskostnad föreslås ske inom vård- och 
omsorgsnämndens ram genom medel som tillförs nämnden på grund av 
volymökningar men även eventuell ramjustering. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att ge ett särskilt uppdrag till vård- och omsorgs-
nämnden att i samråd med kommunledningsförvaltningen och KFAB ta fram en plan 
för byggnation av ytterligare en gruppbostad enligt LSS. Uppdraget ska återrappor-
teras till kommunstyrelsen senast i september 2018 inför beredningen av 
övergripande plan med budget 2019-2021 (Dnr KS/2017:416). 
 
En arbetsgrupp bestående av representanter för vård-och omsorgsförvaltningen 
(VOF), Katrineholms Fastighets AB (KFAB) och kommunledningsförvaltningen 
(KLF) har arbetat med insamling av underlag samt sammanställning av förslag. 
Utgångspunkter för arbetet med planen har varit målgruppens behov. 
Målgruppen för det nya gruppbostaden är personer med neuropsykiatrisk diagnos och 
förvaltningen förespråkar att gruppbostaden inryms inom en tillgänglig fastighet eller 
del av fastighet som ägs av KFAB. Inriktningen i boendet är personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som exempelvis ADHD/DAMP, 
Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd. 
 
Ärendets handlingar 
• Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse – redovisning av särskilt 

uppdrag om att ta fram en plan för byggnation av ny gruppbostad, 2018-12-05 
• Förslag om inrättande av ny gruppbostad 9§9 LSS, VON 2014-08-28 § 83 
• Inrättande av nya bostäder med särskild service, KS 2015-02-25 § 38 
• Återrapportering – långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder,  

VON/2017:48-727 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt 
tf. verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Bruno Maras. 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, förvaltningschef, VC funktionsstöd, akten 
Kopia för kännedom: Utredare VOF 

SOMOKJ
Maskinskriven text
Hnr VON/2018:1170



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-12-05 VON/2018:53 - 727 
Lednings- och verksamhetsstöd Hnr 2018:1169

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 00

www.katrineholm.se E-post: vard.omsorg@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Bruno Maras 

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av särskilt uppdrag – plan för byggnation av 
ny gruppbostad enligt LSS 
Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att en ny gruppbostad LSS öppnas. Boendet bör 
inrymmas i en tillgänglig fastighet eller del av en fastighet som ägs av KFAB. 
Boendets yta behöver kunna anpassas till ändamålet. Boendet behöver vara klart 
hösten 2020.

Finansiering av boendets driftskostnad föreslås ske inom vård- och omsorgsnämndens 
ram genom medel som tillförs nämnden på grund av volymökningar men även 
eventuell ramjustering.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade att ge särskilt uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att 
i samråd med kommunledningsförvaltningen och KFAB ta fram en plan för 
byggnation av ytterligare en gruppbostad enligt LSS. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan 
med budget 2019-2021 (Dnr KS/2017:416).

En arbetsgrupp bestående av representanter för vård-och omsorgsförvaltningen (VoF), 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) och kommunledningsförvaltningen (KLF) har 
arbetat med insamling av underlag samt sammanställning av förslag.

Utgångspunkter för arbetet med planen har varit målgruppens behov.
Målgruppen för det nya gruppbostaden är personer med neuropsykiatrisk diagnos och 
förvaltningen förespråkar att gruppbostaden inryms inom en tillgänglig fastighet eller 
del av fastighet som ägs av KFAB. Inriktningen i boendet är personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som exempelvis ADHD/DAMP, 
Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd.

Ärendets handlingar
• Förslag om inrättande av ny gruppbostad 9§9 LSS, VON 2014-08-28 § 83
• Inrättande av nya bostäder med särskild service, KS 2015-02-25 § 38
• Återrapportering – långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder, 
        VON/2017:48-727
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Förvaltningens bedömning
Antalet personer i behov av gruppbostad kommer att öka något de närmaste åren. 
Vård- och omsorgsförvaltningens planeringsunderlag visar att det finns behov av en ny 
samlad gruppbostad1 förutom eventuella kompletterande köp av huvudverksamheten. 
Målgruppen är personer med neuropsykiatriska diagnoser2.

En arbetsgrupp bestående av representanter för vård-och omsorgsförvaltningen (VoF), 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) och kommunledningsförvaltningen (KLF) har 
arbetat med insamling av underlag samt sammanställning av förslag. 

Plan för ny samlad gruppbostad LSS
För att undvika en institutionell miljö bör en bostad med särskild service för vuxna 
enligt 9 § 9 kap. lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, inte 
vara belägen i nära anslutning till en annan sådan bostad, eller andra bostäder som inte 
är ordinära såsom exempelvis korttidshem eller särskilda boendeformer för äldre. Som 
regel bör inte heller en bostad med särskild service för vuxna samlokaliseras med 
lokaler för daglig verksamhet3.

Utgångspunkter för arbetet med planen har varit målgruppens behov.
Målgruppen för det nya gruppbostaden är personer med neuropsykiatrisk diagnos och 
förvaltningen förespråkar att gruppbostaden inryms inom en tillgänglig fastighet eller 
del av fastighet som ägs av KFAB. Inriktningen i boendet är personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som exempelvis ADHD/DAMP, 
Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd. 

Erbjudande om lägenhet i gruppbostaden kommer att ske med syfte att verksamheten 
ska kunna tillgodose den enskilda individens behov och att en ändamålsenlig grupp av 
boende bildas. 

Driften av verksamheten beräknas till 2021 och den nya gruppbostaden kan stå klar 
under hösten 2020 under förutsättning att nödvändiga beslut fattas. 

Finansiering
Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas kommer KFAB att i nästa steg föreslå 
fastigheten eller del av fastigheten där den nya gruppbostaden ska bildas. Samtidigt ska 
beräkning på hyra och eventuella investeringar inom fastigheten specificeras. Mer 
ingående diskussioner mellan vård- och omsorgsförvaltningen och KFAB, kring 
rimligheten på hyrans och investeringarnas storlek, kommer att ske under denna 
process. 

1 En samlad gruppbostad får maximalt ha sex platser, ska ha en fast personalgrupp och gemensamma utrymmen i 
direkt anslutning till de boendes lägenheter.
2 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. Vanliga diagnoser 
är ADHD/DAMP, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd.
3 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, (SOSFS 2002:9).
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Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-12-05 VON/2018:53 - 727 
Lednings- och verksamhetsstöd Hnr 2018:1169

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 00

www.katrineholm.se E-post: vard.omsorg@katrineholm.se

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att hyra ut lägenheterna till enskilda 
individer som har beslut enligt LSS 9 § 9 kap. Uthyrningen kommer att generera 
hyresintäkter, med regeln att hyresgästerna betalar motsvarande marknadshyra 
inklusive rätten att utnyttja så kallad gemensamhetsyta i fastigheten.

Personalbehovet för en samlad gruppbostad LSS (exempelvis med sex lägenheter) är 
cirka åtta tjänster, beroende av behov hos målgruppen. Driftskostnad (exklusive hyra) 
och personalkostnad uppskattas preliminärt till cirka 5 500 000 kronor per år. 
Kostnadsberäkning utgår ifrån en beräknad nivå för 2017.

Alternativkostnad
Den aktuella gruppbostaden kommer att behöva utformas för de speciella behov 
personer med neuropsykiatriska diagnoser har. Dessa personers behov kan inte 
tillgodoses i de gruppbostäder som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för idag.
Om nämnden inte kan tillhandahålla lämpliga bostäder, inom skälig tid, när ansökan 
kommer in så finns det en risk att IVO ansöker om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten, detta enligt tidigare domar för ”ej verkställda beslut enligt 9§ LSS”.

Utrymme och inredning
Gruppbostaden kan exempelvis inrymma sex lägenheter, gemensamhetsyta med kök 
och vardagsrum samt ett mediarum (TV, musik, IT, aktiviteter). Lägenheternas, 
gemensamhetsutrymmets- och personalutrymmets storlek i kvadratmeter kommer 
fastställas i samband med förslag på fastighet eller del av fastighet som KFAB tar 
fram. 

Lägenheterna ska utrustas med WiFi och kabel-TV. Lägenheterna ska även rustas med 
tekniklösningar i form av anpassad och riktad belysning. Det är fördelaktigt om det 
finns möjlighet till dagsljusbelysning i tak, fönster med minskad insyn samt dämpat 
ljusinsläpp. 

Gemensamhetsytan ska vara tillgänglig för samtliga brukare inom grupbostaden. Det 
behöver finnas möjlighet till en utemiljö. Gruppbostaden behöver ljudisoleras så att 
brukarna inte störs av för mycket ljudintryck utifrån.

Susanna Kullman Bruno Maras
Tf. förvaltningschef Tf. verksamhetschef

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
                                 Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-01-09 KS/2018:519 - 450 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunstyrelsen

Reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samråd kring förslag till reviderad 

renhållningsordning med fastighetsinnehavare och myndigheter i enlighet med 
miljöbalken från och med 11 mars 2019 till och med 7 april 2019

2. Ställa ut förslag till reviderad renhållningsordning för granskning under fyra 
veckor i enlighet med miljöbalken från och med den 29 april 2019 till och med 26 
maj 2019

3. Delegera genomförandet av samråds- och utställningsprocessen till Sörmland 
Vatten och Avfall AB

4. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att berörda nämnder ges möjlighet att 
yttra sig under samrådet 

Sammanfattning av ärendet
För varje kommun ska det enligt 15 kapitlet 41§ miljöbalken finnas en 
renhållningsordning. Renhållningsordningen är kommunens styrande dokument när det 
gäller avfall och återvinning och består av två delar; föreskrifter om avfallshantering 
samt kommunens avfallsplan. 

Enligt ägardirektivet punkt 3 har Sörmland Vatten och Avfall AB uppdraget att ta fram 
förslag på taxekonstruktioner samt renhållningsordning för Katrineholms kommun. En 
översyn av föreskrifterna i renhållningsordningen har genomförts under 2018 med 
syfte att genomarbeta ett förslag till revidering av renhållningsordningen som 
överensstämmer med nya taxedokument och gällande lagstiftning. 

Samråd ska ske från och med 11 mars 2019 till och med 7 april 2019 med 
fastighetsinnehavare och myndigheter.

Utställning ska ske från och med 29 april 2019 till och med 26 maj 2019 på följande 
adresser:
Katrineholms kommunhus, Fredsgatan 38 Katrineholm
Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27 Katrineholm
Sörmland Vatten och Avfall AB, Vingåkersvägen 18 Katrineholm
www.katrineholm.se

http://www.katrineholm.se/
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-01-09 KS/2018:519 - 450 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från Sörmland Vatten och Avfall AB, daterad 2018-12-04
 Förslag till reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun inklusive 

bilagor
 Nuvarande föreskrifter med kommentarer inklusive bilagor
 Sändlista samråd reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun
 

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Sörmland Vatten och Avfall AB
Akt
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Inledande bestämmelser 
 
Gällande lagstiftning 
1 § För kommunens avfallshantering gäller bland annat 

• miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927), 
• föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av 

miljöbalken, 
• övriga författningar gällande hantering av avfall,  
• andra författningar t.ex. lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 

och arbetsmiljölagen (1977:1160),  
• allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till 
fastighetsägare (ABVA),  

• taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet för Katrineholms kommun,  

• tillsynsmyndighetens taxa. 
 
Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om 
avfallshantering. 
 
Bestämmelserna i dessa föreskrifter med tillhörande bilagor utgör tillsammans 
med kommunens avfallsplan den kommunala renhållningsordningen. 
 
Definitioner 
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 
som i 15 kapitlet miljöbalken och i avfallsförordningen. 
 
I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges: 

1. Med den renhållningsansvariga nämnden avses kommunstyrelsen.  
2. Med renhållaren avses Katrineholm Vatten och Avfall AB. 
3. Med tillsynsmyndighet avses den nämnd som fullgör kommunens 
skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
4. Med VA-huvudmannen avses den som äger och driver allmän VA-
anläggning. 
5. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att vara 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Exempelvis 
omfattas arrendatorer och servitutsinnehavare av begreppet. 
6. Med väghållare avses den enskilde eller det organ som ansvarar för 
väghållningen. Staten, kommunen, vägsamfälligheter eller 
samfällighetsföreningar och enskild fastighetsägare är exempel på 
väghållare. 
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7. Med tomt avses en egen fastighet eller del av en fastighet som är 
bebyggd eller avses bebyggas. 
8. Med permanentboende avses att en eller flera personer är folkbokförda 
på fastigheten/i byggnaden. 
9. Med fritidshus avses byggnad som taxerats som fritidshus och som är 
avsedd att användas som tillfällig bostad under semester eller fritid och 
som inte nyttjas för permanentboende. 
10. Med verksamhet avses alla verksamheter som inte är privathushåll t.ex. 
skolor, restauranger, butiker, företag och institutioner. 
11. Med flerbostadshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter. 
12. Med en- och tvåfamiljshus menas friliggande hus med en eller två 
bostäder, t.ex. enplanshus, villor, stugor, jaktstugor, boningshus på 
jordbruksfastighet, lantställen, sommarhus, fritidshus samt parhus, radhus 
och kedjehus där varje bostad har ett eget tak och en egen ingång. 
13. Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart hushållsavfall, dock inte 
trädgårdsavfall, enligt bilaga 1. 
14. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande 
eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i 
säck eller kärl. 
15. Med behållare avses säck, kärl av plast, container, underjordsbehållare, 
latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av 
hushållsavfall. 
16. Med enskilda avloppsanläggningar avses t.ex. slutna tankar, 
slamavskiljare och minireningsverk som inte ingår i en allmän VA-
anläggning. Även filtermaterial från fosforfällande anläggningar inkluderas i 
begreppet. 

 
Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn 
3 § Den renhållningsansvariga nämnden har verksamhetsansvar för 
hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att 
hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en 
behandlingsanläggning. 
 
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av 
renhållaren. 
 
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av tillsynsmyndigheten. 
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5 § Renhållaren informerar hushållen om avfallshanteringen och de 
insamlingssystem för förpackningar, tidningar och för avfall från elektriska och 
elektroniska produkter som är tillgängliga i kommunen. 
 
 
Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar för betalning och 
information 
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom renhållarens försorg i enlighet med 
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. Fastighetsinnehavaren är betalningsskyldig enligt fastställd taxa. 
Betalningsskyldigheten kan inte överföras på nyttjanderättshavaren. 
 
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för avfall som uppkommer på fastigheten 
och för att hantera det uppkomna avfallet så att risk för skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
 
Fastighetsinnehavare av fastighet där hushållsavfall uppkommer ska inneha 
hushållsavfallsabonnemang. 
 
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den 
eller de som bor i eller är verksamma på fastigheten om gällande regler för 
avfallshantering. 
 
Fastighetsinnehavare ska till renhållaren anmäla ändring som berör 
avfallshanteringen eller hushållsavfallsabonnemang. 
 

Hushållsavfall 
 
Skyldighet att lämna avfall 
8 § Hushållsavfall ska lämnas till renhållaren om inte annat anges i dessa 
föreskrifter. 
 
Sortering av hushållsavfall inklusive grovavfall 
9 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de 
avfallsslag som anges i bilaga 1 som hör till dessa föreskrifter. Det utsorterade 
avfallet lämnas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren på plats 
som anvisas i bilaga 1. 
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Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att se till att det 
utsorterade avfallet transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet 
för människors hälsa och miljön inte uppstår. 
 
10 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut matavfall 
och hålla det skilt från annat avfall genom att lämna det i de särskilda påsar 
som tillhandahålls för ändamålet av renhållaren. Påsarna ska lämnas i avsedd 
behållare. Närmare vägledning angående vad som utgör matavfall framgår av 
de sorteringsanvisningar som tillhandahålls av renhållaren.  
 
11 § Anslutning av matavfallskvarn regleras i enlighet med gällande ABVA. 
 
Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 
12 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket 
behållaren och utrymmet är avsedda. Avfall som läggs i behållare ska vara 
förpackat enligt renhållarens anvisningar. Förpackningen ska även vara väl 
försluten för att förhindra spridning av avfallet liksom uppkomsten av skada, 
ohälsa, annan olägenhet samt minimera risk för olycksfall. Se anvisning i bilaga 
2. Behållare som inte uppfyller ovanstående krav hämtas ej vid ordinarie 
hämtningstillfälle. Hämtningen hanteras separat och kan medföra tillägg enligt 
taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 
 
Varm aska, slagg, frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka antändning 
får ej läggas i behållaren. 
 
13 § Behållare får inte fyllas mer än så att den lätt kan tillslutas och flyttas utan 
orimliga svårigheter samt att den tillgodoser gällande arbetsmiljökrav. 
 
Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren och förses med sådan etikett som renhållaren 
tillhandahåller.  
 
Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning 
14 § En förteckning över behållare och annan utrustning som tillhandahålls av 
renhållaren anges i bilaga 2. 
 
15 § Kärl ägs och tillhandahålls av renhållaren. Fastighetsinnehavaren har 
ansvar för rengöring och tillsyn av kärl. Säckar tillhandahålls inte. Container 
och latrinbehållare tillhandahålls av renhållaren. 
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Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av 
övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för 
avfallshanteringen samt för städning och borttagande av hinder. Andra 
behållare, såsom säckhållare, samt enskilda avloppsanläggningar anskaffas, 
installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. Inrättandet av 
avloppsanläggningar kräver anmälan/ansökan hos den kommunala nämnden. 
 
16 § Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande 
underhåll för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och 
dylikt. Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anordningar och 
utrymmen för avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven på 
god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras. 
 
Hämtnings- och transportvägar 
17 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportvägen fram till 
avfallsbehållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart och 
lättframkomligt skick. Transportvägen ska röjas från sly, utstickande grenar 
och vintertid från snö och hållas halkfri. Hämtningsväg som nyttjas vid 
hämtning av hushållsavfall, samt vändplan i de fall behov av att vända 
hämtningsfordon föreligger, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant 
skick att den är farbar för hämtningsfordon, såvida inte särskilda skäl 
föreligger. 
 
18 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska 
utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till 
renhållaren eller till den renhållaren anlitar. Ändringar ska utan uppmaning 
meddelas renhållaren. 
 
19 § Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som 
används i kommunens renhållningssystem kan ske och att hämtning 
underlättas. 
 
Behållare ska inför hämtning normalt ställas vid tomtgräns så nära 
uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt, såvida inte särskilda skäl 
föreligger häremot eller det är fråga om tömning av särskilda behållare såsom 
enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare, eller om renhållaren 
informerat om annan plats. Om farbar väg inte kan anordnas ska avfallet 
lämnas på plats som anvisas av kommunen. 
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20 § En fastighetsinnehavare med flerbostadshus belägna på en eller flera 
fastigheter med gemensam tomtgräns får ha en samlad uppställningsplats för 
ett eller flera kärl efter meddelande till renhållaren. 
 
Hämtningsområde och hämtningsintervall 
21 § Kommunen består av tre hämtningsområden; centralort, utanför 
centralort samt tätorten Valla, se bilaga 3. 
 
22 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall 
enligt punktsatserna: 

1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av matavfall och 
övrigt brännbart hushållsavfall varannan vecka hela året. I centralorten och 
tätorten Valla kan hämtning förekomma varje vecka enligt vad renhållaren 
bestämmer. 
2. Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende sker hämtning av 
matavfall och övrigt hushållsavfall varannan vecka hela året. 
3. Från fritidshus som ej används för permanentboende sker hämtning av 
matavfall och övrigt hushållsavfall varannan vecka under sommarperiod 
enligt information från renhållaren. 
4. Hämtning av utsorterat farligt avfall sker genom insamling enligt 
information från renhållaren. 
5. Hämtning av brännbart grovavfall och icke brännbart grovavfall sker efter 
beställning från fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren enligt 
information från renhållaren. 
6. Hämtning av latrin sker enligt beställning från fastighetsinnehavaren/ 
nyttjanderättshavaren efter information från renhållaren. 
7. Hämtning av slam från slamavskiljare och minireningsverk ska ske minst 
en gång per år.  
8. Hämtning av slam från BDT-brunnar ska ske minst vartannat år. 
9. Tömning av sluten tank sker vid behov efter beställning av 
fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren men minst en gång per år. 
10. Hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggning sker i enlighet 
med villkor i tillstånd från tillsynsmyndigheten. 
11. Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske efter vad som krävs för att 
säkerställa anläggningens funktion eller enligt gällande ABVA. 
12. Utöver ordinarie hämtning kan extra hämtningar beställas mot avgift 
enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

 
23 § Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller fritidsboende kan 
hushållsavfall hämtas var fjärde vecka under förutsättning att 



8 
 

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten har 
gjort anmälan om kompostering av matavfall och att allt matavfall 
komposteras på fastigheten. Beställning av utsträckt hämtningsintervall görs 
hos renhållaren. 
 
Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 
24 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än 
hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-23 §§, 27-31 §§ om 
ej annat anges nedan. 
 
Hushållsavfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter lämnas vid 
kommunens återvinningscentral eller vid annat ställe som anges i bilaga 1. 
 
Verksamheter ska sortera ut matavfall och hålla det skilt från annat avfall 
genom att lämna det i särskilda påsar eller separata kärl som tillhandahålls för 
ändamålet av renhållaren. Sorteringsanvisningar gällande matavfall framgår av 
bilaga 1 och 2.  
 
Annat avfall än hushållsavfall 
 
Uppgiftsskyldighet 
25 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall 
än hushållsavfall ska på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i 
fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som 
underlag för kommunens renhållningsordning. 
 
26 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en 
förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på 
anmodan av tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i fråga om 
förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 
som underlag för kommunens renhållningsordning. 
 
Slam 
 
Allmänt om slam 
27 § För de slamanläggningar som enligt funktionskrav måste återfyllas med 
vatten i samband med eller i direkt anslutning till tömning ansvarar 
fastighetsinnehavaren för återfyllningen. Återfyllning kan beställas av 
renhållaren mot avgift enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall från annan verksamhet. 
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a) För enskilda avloppsanläggningar bör lock eller manlucka kunna öppnas 
av en person, får inte vara övertäckt när tömning ska ske och bör inte väga 
mer än 15 kg. Tunga/stora lock och övriga hinder kan medföra tillägg enligt 
taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens anskaffning, skötsel och 
underhåll. 
b) Fettavskiljare ska uppfylla krav enligt standard SSEN 1825-1 och 2. Lock 
och manlucka bör kunna öppnas av en person, får inte vara övertäckt när 
tömning ska ske och bör inte väga mer än 15 kg. Vattenanslutning bör 
finnas i fettavskiljares närhet. Tunga/stora lock, övriga hinder eller 
avsaknad av vattenanslutning kan medföra tillägg enligt taxa för 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens anskaffande, skötsel och 
underhåll. 

 
28 § Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för 
tömning. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningsplats 
bör vid nyanläggning inte överstiga 10 meter. Slangdragning längre än 10 
meter eller hinder vid tömning kan medföra tillägg enligt taxa för hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 
 
29 § Fett från avskiljare vid butik, restaurang, bageri, gatukök och liknande 
verksamhet ingår i begreppet hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 
Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske efter vad som krävs för att 
säkerställa anläggningens funktion eller enligt gällande ABVA. 
 
30 § Filtermaterial från fosforfällande anläggningar och andra jämförbara filter 
ska hämtas i enlighet med det tillstånd som getts av kommunens 
tillsynsmyndighet för enskilda avloppsanläggningar och ska följa leverantörens 
hanteringsanvisningar. Filtermaterialet ska vid hämtning vara väl förpackat och 
tillgängligt på sådant sätt att hämtning enkelt kan utföras. I anslutning till 
anläggningen ska fastighetsinnehavaren tillhandahålla instruktioner/skyltar för 
att möjliggöra en enkel hämtning för renhållaren. 
 
Anläggningar med filtermassa i lösvikt och som tillkommit innan 2017-04-24 är 
undantagna från kravet att filtermassor ska vara förpackat. Filtermaterial i 
lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter vattentillförsel. För tömning av 
filtermaterial i lösvikt hänvisas till bestämmelser om avstånd mellan 
slamsugningsfordonets angöringsplats och slambrunn. 
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För tömning/hämtning av filtermaterial i säck ska utrymme för 
tömning/hämtning med kranfordon finnas. Avståndet mellan kranfordonets 
angöringsplats och filtermaterialet får vara högst 10 meter om förpackat 
filtermaterial om <500 kg används och högst fem meter om <1 000 kg 
används. Den fria höjden ska vara minst sju meter, även mellan kranfordonets 
angöringsplats och filtermaterialet. Om ovanstående krav inte uppfylls krävs 
särskild hämtningsteknik vilket kan medföra tillägg enligt taxa för hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 
 
Efter det att uttjänt filtermaterial hämtats ska nytt filtermaterial omgående 
tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg. 
 
31 § Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas i enlighet med det tillstånd som 
getts av tillsynsmyndigheten, följa leverantörens hanteringssanvisningar samt 
vara lättillgängliga för tömning. Det ska vara tydligt markerat var på 
fastigheten som anläggningen finns samt på själva anläggningen var 
slamtömning ska ske. Tydliga slamtömningsinstruktioner ska finnas tillgängliga 
i direkt anslutning till minireningsverk. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta åtgärder för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning med slambil. Fastighetsinnehavaren 
ansvarar för att eventuella förberedelser inför tömning utförs enligt 
anläggningsleverantörens anvisningar. 
 

Undantag 
 
Allmänt om undantag 
32 § Alla undantag som utfärdas enligt dessa föreskrifter är personanknutna 
och upphör därmed att gälla vid nya ägarförhållanden. Vid ändring av 
ägarförhållanden måste ny anmälan/ansökan göras. Beviljade undantag kan 
tidsbegränsas. Tidsbegränsningen bestäms av tillsynsmyndigheten. I 
paragraferna för undantag anges vilken instans som ska ta emot 
anmälan/ansökan. Undantag kan återkallas om förutsättningarna för dessa 
förändrats, den enskilde vid ansökan lämnat felaktiga uppgifter eller om villkor 
för undantag inte efterlevts. Tillsynsmyndigheten ska översända kopia av 
beslut till renhållaren. 
 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
33 § Anmälan/ansökan ska göras skriftligen och innehålla uppgifter om vilka 
avfallsslag som avses omhändertas, en redogörelse för på vilket sätt 
omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för 
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människors hälsa och miljön samt uppgift om den tidsperiod som 
anmälan/ansökan avser. 
 
Gemensam avfallsbehållare 
34 § Tillsynsmyndigheten får, efter ansökan från två fastighetsägare av varsin 
fastighet för småhus, fritidshus eller flerbostadshus som har gemensam 
tomtgräns eller är jämförligt närliggande, medge användande av gemensam 
avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter 
uppfylls och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
 
Detsamma gäller om båda fastigheterna är närliggande, har samma 
fastighetsinnehavare eller om avfallsbehållarna sedan tidigare har samma 
uppställningsplats. Ansökan om gemensam avfallsbehållare ska göras hos 
tillsynsmyndigheten. 
  
Eget omhändertagande av hushållsavfall 
35 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som 
anges nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet 
för människors hälsa och miljön. 
 
36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på den egna fastigheten 
utan särskild anmälan. 
 
Torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas endast om det kan 
ske utan att olägenhet uppstår och i enlighet med gällande bestämmelser. 
 
37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att 
kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten ska 
anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Kompostering av matavfall på 
fastigheten ska efter anmälan ske i skadedjurssäker behållare och på sådant 
sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
 
38 § Kompostering av latrin från fastigheten kan efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten. 
Sedan kompostering skett får latrinet användas på fastigheten. 
 
39 § Eget omhändertagande av slam från enskilda anläggningar och 
filtermaterial från fosforfällande anläggningar från den egna fastigheten kan 
efter ansökan till tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning 
på fastigheten eller annat liknande omhändertagande för användning av 
näringsämnen på fastigheten. 
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Utsträckt hämtningsintervall 
40 §  
a) Tillsynsmyndigheten får efter ansökan från fastighetsinnehavaren medge att 
hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar ska ske vartannat år om 
särskilda skäl föreligger. 
b) VA-huvudmannen kan efter ansökan medge förändringar i 
hämtningsintervallet för fettavskiljare om särskilda skäl föreligger, under 
förutsättning att anläggningens funktion säkerställs. 
 
41 § Tillsynsmyndigheten kan efter ansökan medge förändringar i hämtning av 
filtermaterial från fosforfällande anläggningar om särskilda skäl föreligger. 
 
Uppehåll i hämtning 
42 § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid permanentbostad kan efter 
ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om 
fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst 
sex månader. Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges om 
fastigheten inte nyttjas under hela hämtningssäsongen. Ansökan ska göras hos 
tillsynsmyndigheten senast två månader före den begärda uppehållsperioden. 
Vid uppehållsperiodens slut återupptas hämtning automatiskt om inte förnyad 
ansökan gjorts och beviljats. 
 
Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen 
43 § Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på den 
egna fastigheten på ett sätt så att inte olägenhet uppstår kan, efter ansökan 
till tillsynsmyndigheten om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten 
att lämna avfall till renhållaren för transport, bortskaffande och återvinning. 
Tillsynsmyndigheten kan, när särskilda skäl föreligger, medge ytterligare 
undantag från dessa föreskrifter. 
 
Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar 
44 § Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar ska ske när en fastighet 
kopplats till det allmänna spillvattennätet eller när en slamavskiljare eller 
sluten tank av annan anledning tas ur bruk. 
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Ikraftträdande 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft i samband med fastställande i 
kommunfullmäktige då avfallsföreskrifter för Katrineholms kommun antagna 
2009-05-18 § 71, och reviderades senast 2017-04-24 § 71, upphör att gälla. 
 
Beslut meddelade med stöd av tidigare gällande avfallsföreskrifter ska anses 
vara meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift. 
 

 



Föreskrifter om avfallshantering inom Katrineholms kommun 
 
Bilaga 1 

Sorteringsbilaga 
Nedanstående gäller hushållsavfall. Nedan 
uppräknade avfallsslag ska sorteras ut från 
hushållsavfallet. 

Matavfall 
Matavfall är biologiskt lättnedbrytbart avfall 
eller livsmedelsavfall från hushåll eller 
verksamheter som restauranger, storkök, 
butiker eller livsmedelsindustri. Matavfall är 
rester av det man äter som till exempel blivit 
över, har bortrensats eller är utgånget. 
Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från 
annat avfall. Matavfallet ska lämnas i de 
särskilda påsar eller separata kärl som 
tillhandahålls för ändamålet av renhållaren. 
Närmare vägledning angående vad som utgör 
matavfall framgår av de sorteringsanvisningar 
som tillhandahålls av renhållaren. Egen 
matavfallskompostering ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten enligt vad som framgår i 
föreskrifterna om avfallshantering.   

Grovavfall 
Grovavfall utgörs av hushållsavfall som på 
grund av sin beskaffenhet inte ryms i avsett 
kärl eller behållare för hushållsavfall, så kallat 
skrymmande avfall, exempelvis utrangerade 
möbler, cyklar, barnvagnar och större 
emballage. Grovavfall från hushåll kan 
transporteras till någon av kommunens 
återvinningscentraler av 
fastighetsägare/nyttjanderättshavare/boende 
och lämnas där. Grovavfallet kan också, efter 
beställning enligt schema som publiceras på 
renhållarens hemsida, hämtas vid fastigheten 
av renhållaren eller den renhållaren anlitar. 
Hämtning förutsätter att avfallet buntas eller 
emballeras på lämpligt sätt samt förses med 
märkning så det tydligt framgår att det är 
grovavfall och från vilken fastighet detta 
härrör. 

Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall från fastigheten får 
komposteras på den egna fastigheten eller 
lämnas på kommunens återvinningscentral.  

Hushållens farliga avfall 
Farligt avfall är ett sådant ämne eller föremål 
som är avfall och som är markerat med en 
asterisk (*) i avfallsförordningens (2011:927) 
bilaga 4 eller som omfattas av föreskrifter som 
har meddelats med stöd av 12 § samma 
förordning. Olika slags farligt avfall får inte 
blandas. Farligt avfall kan lämnas till 
återvinningscentralen. Inlämnat farligt avfall 
ska vara väl förpackat så att det går att hantera 
och lagra utan att det innebär risker för 
personal och utrustning. På förpackningen ska 
innehållet tydligt vara angivet. Hämtning av 
utsorterat farligt avfall sker genom insamling 
enligt schema som publiceras på renhållarens 
hemsida.  

Med farligt avfall avses bland annat:  

• färg, tryckfärg, lim och hartser som 
innehåller farliga ämnen, 

• kemikalier, 
• lim, t.ex. kontaktlim, epoxylim, spackel 
• syror och basiskt avfall (t.ex. frätande 

ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, 
ammoniak, lut), 

• spillolja och annat oljeavfall, 
• fotokemikalier, t.ex. fix och framkallare, 
• bekämpningsmedel, 
• lösningsmedel, 
• kvicksilveravfall, t.ex. termometrar, 

barometrar, reläer, 
• aerosoler (sprayburkar), 
• cytostatika, 
• el- och elektronikavfall.  

Avfall med producentansvar 
Avfall som omfattas producentansvaret, t.ex. 
tidningar, förpackningar, el- och 
elektronikavfall, uttjänta bilar m.m. ska 
hanteras enligt särskilda anvisningar från 
respektive producent. Återvinningsbart 
material ska utsorteras och lämnas till den 
plats som producent anvisar. 
 
Förpackningar  
Förpackningar av papper, metall, plast, färgat 
och ofärgat glas samt tidningar och 
returpapper ska lämnas vid en 
återvinningsstation (ÅVS), i ett fastighetsnära 
system som fastighetsägaren tillhandahåller 
eller på annan plats som anvisas av producent.  
 
El- och elektronikavfall, lysrör, 
lågenergilampor och glödlampor samt 
batterier 
El- och elektronikavfall t.ex. kyl- och 
frysskåp, spisar, TV-apparater och 
batteridrivna leksaker samt lysrör, 
lågenergilampor, glödlampor och batterier 
som omfattas av producentansvar ska 
hushållen lämna på kommunens 
återvinningscentral, i ett fastighetsnära system 
som fastighetsägaren tillhandahåller eller på 
annan plats som anvisats av producent.  
Butiker som säljer elutrustning måste från och 
med 1 oktober 2015 ta emot uttjänta 
elprodukter. I mindre butiker gäller ”en mot 
en-principen”, vilket innebär att du kan lämna 
ditt elavfall när du köper en ny liknande 
produkt. Större butiker som säljer elutrustning 
och som har en försäljningsyta på över 400 
kvadratmeter har skyldighet att ta emot alla 
typer av småelektronik, som är mindre än 25 
cm, även om du inte köper något nytt. 
 
Undantag: Lysrör och andra ljuskällor med 
innehåll av kvicksilver ska hanteras som 
farligt avfall.  
 
Läkemedel  
Läkemedel från hushåll ska lämnas till apotek. 
Undantag: Cytostatika ska hanteras som farligt 
avfall, se ovan. 
 
Kasserade/uttjänta bildäck 

Kasserade/uttjänta bildäck, med eller utan 
fälg, ska lämnas till däckförsäljare eller på 
annan plats som anvisas av producent. De kan 
även lämnas på kommunens 
återvinningscentral.  
 
Uttjänta bilar  
Uttjänta bilar ska lämnas till plats som anvisas 
av producent. 
 
Ytterligare avfall med producentansvar kan 
tillkomma. I sådana fall hänvisas till 
producenternas sorteringsanvisningar. 

Övrigt avfall 
Nedan uppräknade avfallsslag kan sorteras ut 
från hushållsavfallet och lämnas på de 
uppsamlingsställen som anges vid respektive 
avfallsslag. 

Återanvändning 
Återanvändning innebär att något kan 
användas igen istället för att återvinnas eller 
kastas. På återvinningscentralen finns 
möjlighet att lämna saker till återanvändning.  

Kasserade sprutor och kanyler 
Kasserade sprutor och kanyler ska, väl 
emballerade så att skada, ohälsa, annan 
olägenhet eller risk för olycksfall inte 
uppkommer, läggas i behållare för kasserade 
sprutor och kanyler som kan hämtas på apotek. 
Fylld behållare återlämnas till ett apotek. 

Mindre mängd byggavfall 
Hantering av byggavfall ingår inte i 
kommunens renhållningsansvar. Mindre 
mängd byggavfall från reparationer i lägenhet 
och villa kan dock lämnas till kommunens 
återvinningscentral. 

Avfall från husbehovsjakt 
Jaktavfall ska i första hand läggas tillbaka i 
skogen. Mindre mängd jaktavfall kan läggas i 
behållaren under förutsättning att det är väl 
emballerat, enligt bilaga 2. Jaktavfall anses 
inte vara matavfall och ska inte läggas i påse 
avsedd för matavfall.   

Döda sällskapsdjur 
Kontakta veterinär för kremering av djuret. Är 
det ett litet djur kan det läggas emballerat, 
enligt bilaga 2, i behållare för hushållsavfall.  
 



 
 
       
   

1 (1) 

600 mm 

600 mm 

700 mm 
15 kg 

Föreskrifter om avfallshantering inom Katrineholms 
kommun 
Bilaga 2 
Förteckning över behållare och annan utrustning som tillhandahålls av 
renhållaren 
 
Kärl Container 
190 l 8 m3 
370 l  
660 l  
  
  
  
140 l 
matavfallskärl för 
verksamheter 

 

23 l 
latrinbehållare 

 

 
Gröna påsar och hållare för matavfall tillhandahålls av renhållaren enligt tabell 
nedan.   
 
Påssortiment Avsedd för Hållare  
6 liter Hushåll och 

verksamheter 
Tillhandahålls 

60 liter Verksamheter Tillhandahålls inte 
 
Följande gäller för avfall som lämnas i behållare för hushållsavfall: 
(Gäller inte 140 l matavfallskärl för verksamheter.) 
 

• Allt avfall ska vara packat i påse av plast. 
• Alla påsar ska knytas med dubbelknut. 
• Gröna påsar får inte inneslutas i annan påse eller säck. 
• Gröna påsar med matavfall och påsar med brännbart avfall ska 

läggas i behållare för hushållsavfall. 
• Påse med avfall får maximalt ha måttet 600 x 600 x 700 mm. 
• Påse med avfall får maximalt ha vikten 15 kg. 
• Löst avfall får inte förekomma i behållaren. 
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Figur 1. Visar avfallstrappans olika steg.  

1 Inledning 
”Det finns inget avfall” är branschorganisationen Avfall Sveriges vision. Visionen ska fungera 
som en långsiktig ledstjärna för utmaningarna att röra sig uppåt i avfallstrappan och att bryta 
sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt. 

En fungerande och välplanerad avfallshantering är en 
viktig del av den kommunala infrastrukturen och en 
förutsättning för en hållbar stadsutveckling. 
Avfallsmängderna ökar ständigt och om ökningen 
fortsätter i samma takt som hittills kommer mängderna 
öka med 50 procent till år 2035. Samtidigt ökar 
medvetenheten om behovet av åtgärder för att 
förebygga uppkomsten av avfall. Kommunen har ett 
övergripande ansvar för omhändertagande av 
hushållsavfall och ansvar för avfallsplanering. 

EU har beslutat om en avfallstrappa som styr hur 
avfallet ska tas omhand i samtliga medlemsländer. I 
första hand handlar det om att se till att det skapas så 
lite avfall som möjligt vilket är det bästa sättet för att 
minska användningen av jordens resurser och 
påverkan på miljön. Då avfall väl uppstått är det viktigt 
att hantera det på ett sådant sätt att miljöpåverkan 
minimeras.    

Första steget i trappan är att förebygga uppkomsten av avfall och därmed minska mängden 
avfall. Andra steget innebär att sådant som kan återanvändas ska göra det i så hög grad 
som möjligt. Till exempel möbler, kläder och byggmaterial. Tredje steget är att återvinna och 
på så vis kan stora resurser sparas. Fjärde steget är energiutvinning genom förbränning 
vilket ger värme och el. Femte steget är deponering vilket ska ske i sista hand. Diagrammet 
nedan visar att Sverige stadigt klättrat upp i avfallstrappan och idag ligger på en nivå strax 
över 40 av maximalt 100. Trenden visar en positiv utveckling. 

 

Figur 2. Visar Sveriges position i avfallstrappan. 
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1.1 Syfte 
Avfallsplanen är en del av kommunens renhållningsordning som är ett lagstiftat verktyg för 
att styra, utveckla och följa upp kommunens avfallshantering. Avfallsplanen är framtagen av 
representanter från Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner under ledning av 
Sörmland Vatten och Avfall AB som, enligt ägardirektiven, har i uppdrag att driva 
avfallsplaneprocessen framåt. Framtagande och genomförande av planerna är ett samspel 
mellan kommunerna och Sörmland Vatten och Avfall AB.  

Ambitionen med framtagen avfallsplan är att Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner 
ska lyckas klättra högre upp i avfallstrappan. Vidare har målsättningen varit att utforma 
samordnade och enhetliga avfallsplaner för Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. 
Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder som på kort och lång sikt strävar efter en hållbar 
avfallshantering.  

1.2 Uppföljning 
Uppgifterna i avfallsplanen ska enligt avfallsförordningen ses över vart fjärde år och planen 
ska revideras vid behov. Varje år ska en uppföljning av mål genomföras. Uppföljningen ligger 
till grund för om det finns behov av att revidera avfallsplanen. 

Årligen ska Sörmland Vatten och Avfall AB rapportera pågående arbete i kommunstyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



5 
 

1.3 Roller och ansvar 
Funktioner som deltar i avfallsplanearbetet framgår av avsnitt ”Arbetsprocess för framtagning 
av avfallsplanen”, se sidan 10.  

Styrgruppen ansvarar för att:  

• Följa arbetet med avfallsplanen. 
• Besluta angående förslag och ändringar under planperioden.   
• Fortlöpande rapportera pågående arbete till kommunernas politiska organ.  
• Säkerställa att arbetet med avfallsplanen ligger i linje med verksamhetens 

övergripande mål.  
• Bedöma resultat och besluta om en åtgärd är godkänd att avsluta.  
• Delta i styrgruppsmöten. Styrgruppsmöten sker minst tre gånger per år.  

Projektedarens roll (Sörmland Vatten) ansvarar för att:  

• Se till att mål och åtgärder uppnås.  
• Planera och organisera avfallsplanearbetet.  
• Delegera och följa upp aktiviteter i/med projektgrupp.  
• Kommunicera, engagera och motivera projektgrupp.  
• Påverka och få saker gjorda. 
• Kalla till och leda projektmöten. 
• Kalla till och leda styrgruppsmöten.  
• Fortlöpande rapportera till styrgrupp och förankra projektgruppens arbete. 

Projektdeltagarna ansvarar för att:  

• Föreslå vilka funktioner (resurser) som bör involveras i arbetet för att avfallsplanens 
mål ska kunna uppnås.  

• Fortlöpande rapportera till projektledaren.  
• Se till att delegerade uppgifter följer tidplanen.  
• Sammanställa delegerade uppgifter.  
• Delta vid projektmöten. Projektmöten sker minst fyra gånger per år.  
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Figur 3. Innehållet i en påse 
består till hälften av matavfall.    

2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Kommunalt ansvar för avfallshantering 
Kommunen har ansvar för insamling, hantering och behandling av hushållsavfall, bortsett 
från det avfall som omfattas av producentansvar. Kommunens ansvar gäller även jämförligt 
avfall från verksamheter. Kommunens ansvar framgår av 15 kapitlet i Miljöbalken. 
Kommunen är skyldig att ha en renhållningsordning. En renhållningsordning består av en 
avfallsplan samt föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen och är styrande för 
avfallshanteringen. 
 
Det kommunala ansvaret omfattar följande fraktioner:  
 

• Kärlavfall  
• Matavfall 
• Grovavfall 
• Trädgårdsavfall 
• Latrin 
• Slam från små enskilda avloppsanläggningar och från fettavskiljare 
• Farligt avfall 

 
Sörmland Vatten och Avfall AB sköter, på uppdrag av Flens, Katrineholms och Vingåkers 
kommuner, kundregister, fakturering och drift av renhållningsverksamheten.  
Kommuninvånarna erbjuds insamling av hushållsavfall på flera olika sätt. I kommunerna  
finns flera återvinningsstationer samt en återvinningscentral i respektive kommun. Under 
2016 byggs en ny återvinningscentral i Flens kommun med anledning av att nuvarande ligger 
på Flens kommuns deponi som ska sluttäckas till 2024. Återvinningscentralen i Katrineholms 
kommun drivs av Tekniska Verken i Linköping AB. Det finns en deponi i anslutning till denna 
återvinningscentral som fortfarande tar emot avfall för deponering. Återvinningscentralen i 
Vingåkers kommun behöver också omlokaliseras då den ligger på Vingåkers kommuns 
deponi som ska sluttäckas till omkring 2020. I dagsläget pågår planering av en ny 
återvinningscentral i närheten av nuvarande anläggning.  

2.2 Plockanalys och kundenkät 
Sörmland Vatten och Avfall AB genomför plockanalys av 
kärlavfall vartannat år. Syftet är att se vilken typ av avfall som 
slängs i hushållens kärlavfall i Flens, Katrineholms och Vingåkers 
kommuner. Genom plockanalys fås kunskap om vilka 
kommunikationsinsatser som behöver göras och vilka områden 
inom renhållning som behöver utvecklas. Plockanalys av 
hushållens kärlavfall 2015 visar att innehållet i en påse till 
hälften består av matavfall. Vidare består innehållet till en 
fjärdedel av förpacknings- och tidningsmaterial som egentligen 
ska sorteras på återvinningsstationer.  

Sörmland Vatten och Avfall AB genomför kundundersökning via enkäter vartannat år. 
Resultat av plockanalys och kundenkät redovisas i bilaga 9. 
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2.3 Förhållanden inom kommunen som påverkar avfallets mängd och sammansättning 
(2015) 
Flen 
Flens kommun har en landareal på 826 km2 med 16 440 invånare och 10 124 hushåll. 
Boendeformen en- och tvåfamiljshus utgör den största delen, men antalet fritidshus är högt, 
närmare bestämt 2 236 stycken. Det är att jämföra med antal hyres- och bostadsrätter som 
utgör 3 452 stycken i Flens kommun. Förutom centralorten består Flen av sju tätorter: 
Bettna, Hälleforsnäs, Malmköping, Mellösa, Skebokvarn, Sparreholm och Vadsbro. Ungefär 
60 procent av kommunens invånare bor på landsbygden. 

Flens kommun är den största arbetsgivaren med 1 173 tillsvidareanställda. I Flens kommun 
finns drygt 1 000 registrerade företag, de flesta är småföretagare med 1-5 anställda. Det 
finns också större företag som GB Glace, Volvo Parts, Flens Byggmaskiner och Momento. 
 
Katrineholm 
Katrineholms kommun har en landareal på 1 025 km2 med 33 462 invånare och 17 709 
hushåll. Bostads- och hyresrätter är en stor del av hushållens boendeform, 8 788 stycken. 
Det finns 7 112 en- och tvåfamiljshus och 1 809 fritidshus i kommunen. Förutom centralorten 
Katrineholm har kommunen sju tätorter: Bie, Björkvik, Forssjö, Julita/Äsköping, Sköldinge, 
Strångsjö och Valla. 
 
Katrineholms kommun är den största arbetsgivaren med drygt 3 000 anställda inom 100 olika 
yrken. De största privata arbetsgivarna är SKF Mekan och Kronfågel. 
 
Vingåker 
Vingåkers kommun har en landareal på 370 km2 med 8 953 invånare och 5 088 hushåll. I 
Vingåker är en- och tvåfamiljshus den vanligaste bostadsformen, då de är 2 778 stycken. 
Antalet fritidshus är 1 004 och bostads- och hyresrätter är 1 306. Förutom centralorten består 
Vingåker av fem tätorter: Baggetorp, Högsjö, Läppe, Marmorbyn och Österåker. Ungefär två 
tredjedelar av kommunens invånare bor i centralorten medan en tredjedel återfinns på 
landsbygden och i tätorterna. 
 
I Vingåkers kommun finns 510 registrerade företag som tillsammans genererar 1 722 
arbetstillfällen. Vingåker har, jämfört med övriga landet, en större offentlig tjänsteverksamhet 
och kommunen är den i särklass största arbetsgivaren med ungefär 700 anställda.  
 
I tabell 1 redovisas antal invånare och antal hushåll i kommunen fördelat på boendeform.  
 
 

Befolkning 
och boende 

Invånare En- och 
två-
familjs-
hus 

Flerfamiljs-
hus 

Fritids-
hus 

Gäst-
nätter* 

Pendlings-
netto 

Flen 16 440 4 437 3 452 2 236 137 - 166 
Katrineholm 33 462  7 112 8 788 1 809 250 - 32 
Vingåker 8 953 2 778 1 306 1 004 77 - 117 
Regionen 58 855 14 327 13 546 5 049 464 - 315 

 
* Övernattning på hotell, vandrarhem, stugby och camping.  

Tabell 1. Fördelning av antal per boendeform under 2015.  
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3 Uppföljning föregående avfallsplan 
Avfallshanteringen har utvecklats under planperioden 2013-2017. Arbetet har omfattat mål 
och åtgärder kopplat till förebyggande av hushållsavfall, källsortering av hushållsavfall, farligt 
avfall, kärlavfall, grovavfall, latrin och slam från små avloppsanläggningar, verksamhetsavfall, 
nedlagda deponier och nedskräpning.   

Avfallsplanen 2013-2017 har i hög grad uppfyllts när det gäller konkreta åtgärder, däremot 
har alla mål som ställts upp ännu inte kunnat nås. I bilaga 4 redovisas uppföljning av mål och 
åtgärder.  

Exempel på sådant som avfallsplanearbetet resulterat i: 

• Gemensam rutin för att beakta avfallshantering i samhällsplaneringen har tagits fram. 

• Gemensam handläggningsrutin för nedskräpnings- och skrotbilsärenden har tagits 
fram.  

• Regler och riktlinjer för fosforfällor finns med i föreskrifter om avfallshantering.  

• Kontinuerlig mätning av matsvinn inom skola och äldreomsorg.  

• Broschyr om fettavskiljare har tagits fram (målgrupp fastighetsägare och 
verksamhetsutövare). 

• Finns möjlighet att från och med 2015 lämna kläder till insamling och produkter/varor 
till återanvändning på återvinningscentralen i Flens kommun.  

• Finns möjlighet att från och med 2014 lämna kläder till insamling på 
återvinningscentralen i Vingåkers kommun. Från och med 2015 finns även möjlighet 
att lämna produkter/varor till återanvändning.  

• Studieresa för tjänstemän och politiker till Tekniska Verken i Linköping (2013) och 
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (2015) inför start av matavfallsinsamling. 

• Infört optisk sortering av matavfall i grön påse.    

• Genomfört dialog med restauranger och mindre butiker gällande matsvinn genom 
besök och utskick av folder.  

• Dialog har förts med hemsjukvården och det framkom att det finns tydliga rutiner 
gällande källsortering och hantering av medicinskt avfall.  

• Identifikation av kärl genom byggnadens koordinat i Flens och Vingåkers kommuner 
har genomförts.  

• Utvecklat och samordnat strategier och regler för hemkompostering.  

• Flens avloppsreningsverk (2015), Katrineholms avloppsreningsverk (2008) och 
Vingåkers avloppsreningsverk (2012) är Revaq-certifierade.  
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4 Framtid 
4.1 Utredning förändrat producentansvar 
Idag ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) för insamling och återvinning 
av förpackningar och tidningar. Verksamheten finansieras av producenterna och bedrivs utan 
vinstsyfte.  
 
2011 tillsatte regeringen en avfallsutredning i syfte att se över möjlighet att flytta ansvar för 
insamling av förpackningar och tidningar till kommunen medan själva återvinningen fortsatt 
ska skötas av producenterna. Kommunerna förslås fortsättningsvis samla in förpacknings- 
och tidningsmaterialet och sedan överlämna det till producenterna mot en ersättning. 
Producenterna ska, som idag, fortsättningsvis ansvara för att det insamlade avfallet återvinns 
på ett riktigt sätt. Genom att kommunen får möjlighet att utveckla nya fastighetsnära och 
rationella system för att hantera allt hushållsavfall kan det underlätta för hushållen att lämna 
ifrån sig förpacknings- och tidningsmaterial. Under 2015 tillsattes en vidare utredning i syfte 
att ta fram ett förslag till hur det förändrade ansvaret ska utformas i praktiken.  

Ett eventuellt ikraftträdande verkar, enligt tidigare uppgift, vara aktuellt först 2018.  

Nedan presenteras citat som publicerades 2016-03-31 på branschorganisationen Avfall 
Sveriges hemsida.  

”Utredaren föreslår , i enlighet med uppdraget att ansvaret för insamling flyttas över till 
kommunerna. Kommunernas ansvar innebär enligt förslaget bland annat att hushållen ska 
kunna lämna sitt hushållsavfall på en plats som ligger inom rimligt avstånd från fastigheten. 
Insamlingen ska ske på ett sätt som effektivt bidrar till att nå målen för materialåtervinning i 
förordningarna om förpackningsavfall och returpapper. I detta ingår att hushållen ska kunna 
lämna in fem olika fraktioner förpackningsavfall samt returpapper. Hushållen ska också få 
tillgänglig information om skyldigheten att sortera ut det och att lämna det till kommunens 
insamlingssystem, hur sorteringen ska gå till och var avfallet kan lämnas. De ska också få 
information om vilka återvinningsresultat som sorteringen bidrar till. Enligt förslaget ska 
insamlingssystemet också vara samordnat med insamlingen av det övriga hushållsavfallet.  

Utredningen föreslår också att det ska krävas tillstånd för att driva ett återvinningssystem för 
förpackningsavfall eller returpapper. Återvinningssystemen ska vara rikstäckande och 
lämpliga. 

För att ersätta kommunerna för kostnaderna i samband med insamlingen föreslår 
utredningen att en producentavgift tas ut av producenterna. Utredaren anser att ett system 
där kommuner och producenter, via sina företrädare, kommer överens om en ersättning för 
insamlingstjänsten är att föredra framför en ersättning som är reglerad av en myndighet. 
Utredningen har här tittat på hur insamlingen av elavfallet organiseras där El-kretsen på 
frivillig väg träffat avtal med alla kommuner om ersättningen för insamlingstjänster.  

Utredningen föreslår, när det gäller ersättningssystemet att det vore att föredra om parterna, 
producenterna respektive kommunerna, kunde lösa detta på frivillig väg, även om det måste 
finnas en mer byråkratisk ordning som back-up” (Avfall Sverige). 
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5 Arbetsprocess för framtagande av avfallsplanen 
Arbetet med revidering av avfallsplanen har varit organiserat med en styrgrupp och en 
projektgrupp. Tjänstemän och politiker från kommunerna, Sörmland Vatten och Avfall AB, 
Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall 
AB har ingått i stygrupp och projektgrupp. Projektledare från Sörmland Vatten och Avfall AB 
har lett processen framåt. En projektplan togs fram av projektledaren för att klargöra syfte, 
mål, tidplan och resursbehov under revideringsarbetet och har förankrats i styrgruppen.  

Arbetet påbörjades i november 2015 då styrgrupp och projektgrupp deltog i en workshop i 
syfte att, på ett kreativt sätt, komma med förslag och idéer på hur vi tillsammans kan utveckla 
avfallshanteringen i kommunerna. Deltagarna delades in i fem olika grupper. Varje grupp 
tilldelades ett av följande fokusområden: förebyggande av avfall och återanvändning, farligt 
avfall, återvinning, resurshushållning i livmedelskedjan och avfallsbehandling. Gruppernas 
förslag och idéer har varit vägledande under revideringsarbetet.  

Under perioden januari till juni 2016 har projektgruppen, i samråd med styrgrupp, arbetat 
fram mål och åtgärder för perioden 2018-2022. För ett effektivt arbete delades 
projektgruppen in i tre olika grupper som arbetat med framtagande av mål och åtgärder för 
olika fokusområden. Vid behov har andra funktioner inom kommunen bjudits in till 
projektmöte.  

Ledstjärnorna i nuvarande avfallsplan har varit vägledande i revideringsarbetet och kommer 
kvarstå för kommande avfallsplanperiod.  

• Det ska vara enkelt att göra rätt 

• Positiva budskap 

• Långsiktighet 

• Effektivitet 

• God arbetsmiljö 
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I styrgruppen har följande funktioner ingått:  

Sörmland Vatten och Avfall AB, VD, Björnar Berg 
Sörmland Vatten och Avfall AB, Kommunikatör, Pernilla Stråhle 
Flen Vatten och Avfall AB, Ledarmot, Björn Berglöv 
Flens kommun, Kommunledningen, Arne Lundberg 
Flens kommun, Samhällsbyggnadschef, Peter Israelsson 
Katrineholm Vatten och Avfall AB, Ordförande, Johan Hartman 
Katrineholms kommun, Kommunledningen, Anneli Hedberg 
Katrineholms kommun, Samhällsbyggnadschef, Lars Hågbrandt 
Vingåker Vatten och Avfall AB, Ordförande, Kristina Jonsson 
Vingåkers kommun, Kommunledningen, Leif Skeppstedt 
Vingåkers kommun, Samhällsbyggnadschef, Thorsten Schnaars/Suzan Östman Bäckman/ 
Peter Grönlund 
 

I projektgruppen har följande funktioner ingått:  

Sörmland Vatten och Avfall AB, Projektledare/miljöstrateg, Matilde Bertholdsson  
Sörmland Vatten och Avfall AB, Projektledare/miljöstrateg, Therese Allard 
Sörmland Vatten och Avfall AB, Affärsområdeschef renhållning, Ann-Christine Nyberg  
Sörmland Vatten och Avfall AB, Kommunikatör, Elisabeth Elmberg 
Flens kommun, Miljöchef, Mikael Boman 
Flens kommun, Teknisk projektledare, Ulrica Ekström 
Katrineholms kommun, Avdelningschef, bygg, miljö och trafik, Eva Frykman 
Katrineholms kommun, Miljöstrateg, Håkan Lernefalk 
Vingåkers kommun, Miljö- och Säkerhetssamordnare, Cecilia Larsson 
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6 Resurser 
De mål som satts upp i avfallsplanen kräver engagemang och resurser för att kunna nås 
inom den angivna tidsperioden. Flera olika förvaltningar och kommunala bolag är ansvariga 
för olika aktiviteter i avfallsplanen. Det är viktigt att respektive organisation tilldelas de 
resurser som behövs för att genomföra dessa. Samarbete mellan olika aktörer kommer att 
vara nyckeln till hur väl arbetet lyckas med att nå målen i avfallsplanen.  

Samhällsplaneringen är en viktig del för att främja ett miljövänligt beteende och för att nå en 
hållbar avfallshantering. Våra tre kommuner är föränderliga och avfallshanteringen måste 
beaktas i alla delar av den fysiska planeringen för att göra det möjligt för kommuninvånarna 
att agera så miljövänligt som möjligt.  

6.1 Kommunikation 
Inom avfallshantering är kommunikation ett nyckelbegrepp. I avfallsplanearbetet används 
kommunikation som ett av verktygen för att skapa förutsättningar för att nå uppsatta mål i 
avfallsplanen. 

För att nå målen i avfallsplanen behövs beteendeförändringar hos såväl kommuninvånare 
som verksamhetsutövare i kommunen. Med information om varför något genomförs samt 
återkoppling av resultat kan vi skapa engagemang och förståelse för förändringar. 
Engagemang och förståelse är grunden för att skapa beteendeförändringar hos 
kommuninvånarna. De ändrade vanorna leder i sin tur till en mer hållbar avfallshantering och 
minskar miljöbelastningen. Att skapa en mer positiv attityd till avfallshanteringen är också 
viktigt för att öka förståelse mellan förändringar i avfallshanteringen och den miljönytta som 
skapas. 

Information utformas för att kunna tas emot av alla målgrupper och med hänsyn till individens 
förutsättningar. Bilder och illustrationer är viktiga verktyg som kompletteras med lättförståelig 
text på svenska. Olika medier används för att nå ut till kommuninvånarna och efter att 
bedömning om vilken/vilka medier som ska användas anpassas informationen till respektive 
medieplattform. De medier som används är exempelvis hemsida, Facebook, Instagram, 
annons i tidning, fakturabilaga, broschyr, film och event. 
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7 Utvalda fokusområden 2018-2022 
Det är generellt sett mer lönsamt och resurseffektivt att förebygga avfall än att återanvända, 
återvinna, energiåtervinna eller deponera. Genom att förebygga uppkomsten av avfall sparas 
energi och material som behövs för att tillverka nya produkter.  

Utifrån EU-direktiv, nationella, regionala och lokala mål och prioriteringar har nedanstående 
fem fokusområden valts ut. Sörmland Vatten och Avfall AB genomför vartannat år 
plockanalys och kundenkät. Plockanalys genomförs i syfte att få kunskap om vad som 
lämnas och i vilken omfattning. Kundenkät genomförs i syfte att få en överblick av vad 
kommuninvånare tycker om de tjänster som Sörmland Vatten och Avfall AB tillhandahåller. 
Resultatet av plockanalys och kundenkät används i avfallsplanearbetet, vid såväl uppföljning 
av nuvarande mål som vid framtagande av nya mål för perioden 2018-2022. 

Syftet med fokusområdena är att Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner ska lyckas 
klättra högre upp i avfallstrappan.   

I följande avsnitt beskrivs respektive fokusområde och de mål och åtgärder som är kopplade 
till respektive område. I bilaga 1 redovisas mål, åtgärd, ansvar, projektmedlemmar, start- och 
slutdatum, bakgrund, genomförande, resurser och finansiering som krävs för att genomföra 
åtgärden och på så sätt nå uppsatta mål. Framtagna mål och åtgärder har under arbetets 
gång förankrats i styrgruppen. 
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Visste du? 

Mängd insamlat el- och 
elektronikavfall under 2015  
uppskattas motsvara 47 000 st  
TV-apparater à 55 tum.  

7.1 Fokusområde Hushållens farliga avfall inkl. el- och elektronikavfall 
Avfall som uppstår i hushållen är ett prioriterat 
område i den nationella avfallsplanen. En viktig del i 
avfallshanteringen är att få bort giftiga och farliga 
ämnen ur kretsloppet. Dagligen hanteras farligt avfall 
i hemmet utan att man kanske tänker på det. Det är 
lätt att glömma bort att leksaken från 
snabbmatsrestaurangen kan innehålla ett batteri som 
ska tas omhand på rätt sätt så att det inte orsakar 
skada. Batterier, färg, elektronik och nagellack är exempel på sådant som är farligt avfall. 
Idag hamnar en del farligt avfall i kärlavfallet som egentligen ska lämnas till 
återvinningscentralen och/eller via mobil insamling.  

Med det som bakgrund har mål och åtgärder tagits fram som avser hushållens farliga avfall 
inklusive el- och elektronikavfall.  

Syftet är att kommuninvånarna ska få bättre kunskap om hantering av det farliga avfall som 
uppstår i hemmet. Det ska resultera i att farligt avfall inte hamnar i kärlavfallet. Vidare kan 
tillgänglighet vara avgörande för hur kommuninvånarna hanterar sitt farliga avfall inklusive el- 
och elektronikavfall. Det är viktigt att det är enkelt att lämna avfall. Därför ska nuvarande 
insamlingssystem utvärderas och förslag till förbättringsåtgärder ska genomföras, om 
utvärderingen visar att behov finns. Kostnad för att genomföra eventuella åtgärder ska vägas 
mot miljönyttan. Därefter ska eventuella åtgärder förverkligas.  

 

 

Mål 1 Åtgärd 1.1 Ansvar Startdatum Slutdatum 
 
Farligt avfall (inkl. el- 
och elektronikavfall) 
ska inte förekomma i 
kärlavfallet. 
 

 
Genomföra 
kommunikationsinsats 
som riktar sig till 
hushåll. 

 
SVAAB 
(Projektledare/ 
miljöstrateg) 

 
2019-01 

 
2019-06 

Mål 2 Åtgärd 2.1  Ansvar Startdatum Slutdatum 
 
Andelen hushåll som 
tycker att de har 
ganska eller mycket 
bra tillgänglighet för 
att lämna farligt avfall 
(inkl. el- och 
elektronikavfall) 
överstiger 75 % 
under planperioden.   
 

 
Utvärdera nuvarande 
insamlingssystem och 
genomför eventuella 
åtgärder som behövs 
för att öka tillgänglig-
heten.  
 

 
SVAAB 
(Projektledare/ 
miljöstrateg) 

 
2018-01 

 
2021-12 
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Visste du?  

I Sverige slängs i genomsnitt 81 kg 
matavfall per person. Av detta är 28 
kg fortfarande ätbart.  

7.2 Fokusområde Resurshushållning i livsmedelskedjan 
Matavfall och matsvinn är prioriterade områden i den 
nationella avfallsplanen. Matavfall består av 
oundvikligt samt onödigt matavfall. Matsvinn är så 
kallat onödigt matavfall som hade kunnat konsumeras 
om det hanterats annorlunda.  

Oundvikligt matavfall är sådant som vanligtvis inte kan 
ätas exempelvis skal, ben och kaffesump. 

Plockanalys 2015 av hushållens kärlavfall visar att innehållet i en påse till hälften består av 
bioavfall (matavfall och mjukpapper).  

Utsortering av matavfall från såväl hushåll som verksamheter startades under våren 2016. 
Matavfall läggs i gröna påsar som slängs i befintligt kärl/container/central 
uppställningsplats/underjordsbehållare, tillsammans med andra påsar som innehåller 
brännbart hushållsavfall. Det utsorterade matavfallet rötas i en biogasanläggning, där biogas 
och biogödsel bildas. Biogasen används som drivmedel, vilket är bättre ur ett 
klimatperspektiv än fossilt bränsle, som bensin och diesel.  
 
Med det som bakgrund har mål och åtgärder tagits fram avseende matavfall och matsvinn. 

Målsättningen är att kommuninvånarna och verksamheter ska känna sig motiverade att 
sortera ut sitt matavfall. Detta anses kunna uppnås genom kommunikationsinsatser. 
Kommunikation är ett viktigt verktyg för att dels synliggöra fördelar med att minska matsvinn 
men även att uppmuntra kommuninvånarna att sortera ut sitt matavfall. För att följa upp 
kommunikationsinsatser genomförs plockanalys och matsvinnsmätningar. 

 

Mål 3 Åtgärd 3:1 Ansvar Startdatum Slutdatum 
 
Minst 50 % av 
matavfallet ska 
behandlas biologiskt 
så att energi och 
näring tas tillvara.     

 
Genomföra 
kommunikations-
insats riktad mot 
kommuninvånare 
och verksamheter i 
syfte att återkoppla 
miljönyttan och 
uppmuntra till att 
sortera matavfall.   
 

 
SVAAB  
(kommunikatör) 

 
2018-10 

 
2022-12 
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 Åtgärd 3.2 Ansvar Startdatum Slutdatum 
  

Undersök och 
analysera anledning 
till att kommun-
invånare valt att inte 
sortera matavfall i 
grön påse.  
Attitydundersökning 
ska genomföras 
2019 och jämföras 
med 2017. 
Kommunikationsinsat
ser ska baseras på 
resultatet.  
 

 
SVAAB 
(Kommunikatör) 

 
2018-01 

 
2019-12 

Mål 4 Åtgärd 4:1 Ansvar Startdatum Slutdatum 
 
Matsvinn i kommunal 
offentlig verksamhet 
(skola och 
äldreomsorg) ska ha 
minskat med minst 
20 % till 2022 jämfört 
med 2014. 

 
Mäta matsvinn i 
kommunal offentlig 
verksamhet (skola 
och äldreomsorg) 
och genomföra 
Kommunikations-
insats för att minska 
svinnet. 
Kommunikations-
insats ska även 
inkludera privata 
förskolor och skolor.  

 
Barn- och 
utbildnings-, och 
kulturförvaltning eller 
motsvarande i Flens 
kommun. 
 
Service- och 
teknikförvaltningen 
eller motsvarande i 
Katrineholms 
kommun.  
 
Kommunledningsförv
altningen eller 
motsvarande i 
Vingåkers kommun. 
 

 
2018-04 

 
2022-12 
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Visste du? 

Du som kommuninvånare konsumerar i 
snitt 15 kg textil per år. Av dessa 
återanvänds ungefär 3 kg. 

7.3 Fokusområde Återanvändning och återvinning 
Återanvändning och återvinning är prioriterade 
områden i nationella avfallsplanen. Återanvändning 
är det andra steget i avfallstrappan och innebär att 
material exempelvis textilier och möbler som inte 
längre används kan lämnas vidare till 
återvinningscentralen för återanvändning. 
Återvinning är tredje steget i avfallstrappan och 
innebär att till exempel petflaskor, tidningar och pappersförpackningar samlas in och 
omvandlas till nya likvärdiga produkter. 

Med det som bakgrund har mål och åtgärder tagits fram avseende återanvändning och 
återvinning. 

Syftet med mål 5 är att kontorsmöbler som inte längre används i kommunens egna 
verksamheter ska kunna nyttjas av någon annan inom kommunen. På så sätt minskar 
antalet nyinköp och miljönyttan tillgodoses. För att lyckas med målet krävs en inventering av 
vad för typ av kontorsmöbler som finns inom kommunen idag, men som inte används. Efter 
inventering ska rutin och system för implementering tas fram avseende återanvändning av 
kontorsmöbler.  

Syftet med mål 6 är att minska mängden osorterat bygg- och rivningsavfall som lämnas på 
återvinningscentralen. Genom utbildning ska kommunens tjänstemän få kunskap om hur 
handläggning av ärenden som rör bygg- och rivningsavfall kan utvecklas. Exempelvis vid 
ärenden som kräver en kontrollplan. En kontrollplan är till för att säkerställa att 
byggnaden/åtgärderna uppfyller lagstiftningen. Vid handläggning av ärendet ska byggherren 
informeras om alternativ till utsortering av bygg- och rivningsavfall samt miljönyttan med 
återanvändning av bygg- och rivningsavfall.  

Syftet med mål 7 är att genom kommunikation och dialog i samband med besök på 
återvinningscentralen uppmuntra kommuninvånarna att lämna textilier till återanvändning.  

Syftet med mål 8 är att kommuninvånarna ska få bättre kunskap om hantering av  
förpacknings- och tidningsmaterial, så att det inte hamnar i kärlavfallet utan istället på 
återvinningsstationerna. För att följa upp kommunikationsinsatser genomförs plockanalys.  
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Mål 5 Åtgärd 5:1 Ansvar Startdatum Slutdatum 
 
Begagnade 
kontorsmöbler från 
kommunens 
verksamheter ska 
lämnas in på utvald 
lagerplats inom 
kommunen i syfte att 
återanvändas. 
 

 
Ta fram rutin och 
implementera system 
för återanvändning 
av kontorsmöbler 
inom kommunens 
egna verksamheter 
inklusive bolag. 

 
Kommunledningen 
eller motsvarande 
delegerar ansvar till 
lämplig funktion inom 
kommunen. 

 
2018-09 

 
2018-12 

Mål 6 Åtgärd 6:1 Ansvar Startdatum Slutdatum 
 
Mängden osorterat 
bygg- och 
rivningsavfall som 
lämnas till 
återvinningscentralen 
ska minska. 

 
Genomföra 
utbildning riktad mot 
bygglovhandläggare, 
byggnadsinspektörer 
byggherrar, 
fastighetsägare, 
gatudriftsansvariga 
och planarkitekter. 

 
Samhällsbyggnads-
förvaltningen eller 
motsvarande 
(utbildning och 
tillsyn). 
 
SVAAB (mätning 
sammanställning av 
resultat). 
 

 
2019-01 

 
2019-05 

Mål 7 Åtgärd 7:1 Ansvar Startdatum Slutdatum 
 
Mängden 
återanvändningsbara 
textilier ska minska i 
kärlavfallet. 
 

 
Uppmuntra hushållen 
att lämna textilier till 
återanvändning.   

 
SVAAB  
(kommunikatör). 
 
ÅVC- personal  
(kundbemötande). 
 

 
2018-01 

 
2018-06 

Mål 8 Åtgärd 8:1 Ansvar Startdatum Slutdatum 
 
Andelen 
förpacknings- och 
tidningsmaterial i 
kärlavfallet 
understiger 20 %. 
 

 
Genomföra 
kommunikations-
insats som riktar sig 
till hushållen.  

 
SVAAB  
(Projektledare/ 
miljöstrateg). 

 
2019-01 

 
2019-12 

Åtgärd 6.1: Kunnig personal på återvinningscentralen kan hjälpa besökaren  
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7.4 Fokusområde Latrin och slam 
Kretsloppsanpassade lösningar för små avlopp gör det möjligt att återföra näringsämnen 
(framförallt kväve och fosfor) till produktiv åkermark. Avloppet från toaletten, det vill säga urin 
och avföring, innehåller stora mängder kväve och fosfor som kan ersätta handelsgödsel i 
lantbruk eller på egen tomt. Idag finns det metoder som möjliggör återföring av näring från 
avlopp till odling på ett miljömässigt och hygieniskt sätt. I ett kretsloppsanpassat avlopp är 
toalettvattnet skiljt från övrigt spillvatten (BDT-vatten). Dessutom används toaletter som 
spolar mindre vatten än en vanlig toalett.  

Med det som bakgrund har mål och åtgärder tagits fram avseende latrin och slam.  

Syftet är att utreda möjligheten att ta emot och behandla utsorterade fraktioner från 
kretsloppsanpassade avloppslösningar, samt skapa förutsättningar för kommuninvånarna att 
välja en kretsloppanpassad avloppslösning. Detta görs genom att ta fram hanteringsrutiner 
som fungerar i hela kedjan, det vill säga från tömning till behandling. I det arbetet är det 
viktigt att de rutiner och åtgärder som tas fram är långsiktiga och hållbara. 

 

Mål 9 Åtgärd 9:1 Ansvar Startdatum Slutdatum 
 
40 % av fosforn 
och 10 % av kvävet 
i spillvatten från 
små avlopp tas 
tillvara och återförs 
som växtnäring till 
åkermark.  

 
Utreda möjligheten 
att ta emot och 
behandla utsorte-
rade fraktioner från 
små avloppsanlägg-
ningar.   

 
SVAAB  
 

 
2019-04 

 
2019-12 
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7.5 Fokusområde Nedskräpning 
Med nedskräpning menas att slänga eller lämna föremål av olika karaktär på marken till 
exempel fimpar, snabbmatsförpackningar, godispapper, tuggummi, påsar, burkar, 
engångsgrillar, glas och pantflaskor.  

Ett strategiskt arbete mot nedskräpning innebär positiva effekter för kommunen eftersom 
städinsatser innebär betydande kostnader för kommunen och skattebetalarna varje år, 
pengar som skulle kunna användas till annat. Ett rent samhälle ger bättre förutsättningar för 
turism och lokalt näringsliv, ger en tryggare och trevligare miljö för kommuninvånarna och 
betyder att skador på människor och djur minskar. 

Många kommuner har idag ett strategiskt arbete för minskad nedskräpning. Naturvårdsverket 
har tagit fram en vägledning för hur kommuner kan arbeta med detta.  

Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner är engagerade i projektet 
”Skräpplockardagarna” som anordnas av Håll Sverige Rent. Konceptet är enkelt – det 
handlar om att få bort skräpet. Projektet vänder sig främst till förskolor och skolor.  

Med det som bakgrund har mål och åtgärder tagits fram avseende nedskräpning. 

Genom att implementera ett strategiskt arbetssätt kan nedskräpning minskas. Kunskap om 
mängd och sammansättning av skräp på olika platser underlättar bland annat planering av 
infrastrukturen med papperskorgar, städinsatser och andra lösningar på ett effektivt sätt. 

 

 

Mål 10 Åtgärd 10:1 Ansvar Startdatum Slutdatum 
 
Nedskräpning ska 
minska i 
kommunerna.  

 
Ta fram en 
handlingsplan mot 
nedskräpning. 

 
Samhällsbyggnads
förvaltningen eller 
motsvarande i 
Flens kommun.  
 
Kommunlednings-
förvaltningen eller 
motsvarande i 
Vingåkers 
kommun.  
  
Service- och 
teknikförvaltningen 
eller motsvarande i 
Katrineholms 
kommun. 
 

 
2018-01 

 
2018-12 
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Bilaga 1. Mål och åtgärder 2018-2022 

Mål 1: Farligt avfall (inkl. el- och elektronikavfall) ska inte 
förekomma i kärlavfallet. 

Åtgärd 1.1: Genomföra kommunikationsinsats som riktar sig till hushåll.  

Uppföljning: Målet följs upp genom plockanalys som genomförs vartannat år.  

 

Ansvarig (funktion) SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg) 

Projektmedlemmar (funktion) SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg) 

SVAAB (ÅVC-personal) 

SVAAB (Kommunikatör) 

Kommun (Kommunikatör eller motsvarande) 

Startdatum 2019-01 

Slutdatum 2019-06 

Bakgrund/Varför 

 

 
Dagligen hanteras farligt avfall i hemmet utan att man 
kanske tänker på det. Det är lätt att glömma bort att 
leksaken från snabbmatsrestaurangen kan innehålla ett 
batteri som ska tas omhand på rätt sätt så att det inte 
orsakar skada. Batterier, färg, elektronik och nagellack är 
exempel på sådant som är farligt avfall. Det är viktigt att 
farliga avfall sorteras på rätt sätt så det inte orsakar 
skada.  
 

Genomförande 
 
Syftet är att kommuninvånarna ska få bättre kunskap om  
hantering av det farliga avfall som uppstår i hemmet. Det 
ska resultera i att farligt avfall inte hamnar i kärlavfallet.  
 

Resurser 

 

Kommunikationsinsats  

Nedlagd tid: SVAAB (kommunikatör) tar fram 
kommunikationsmaterial gällande farligt avfall. Ansvarar 
för att lämna över materialet till kommunernas 
kommunikatör. Uppskattas ta max 40 timmar.  

Kommun (Kommunikatör) ansvarar för att 
kommunikationsmaterial används inom respektive 



 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

4 
 

kommun. Motsvarar max 2 timmars arbete.  

Kostnad: SVAAB. Kostnad för tryckning 10 000 kr.  

Plockanalys (kostnad och nedlagd tid): 

Extra kostnad för entreprenör: Ca 10 000 kr.   

Personalkostnad för att genomföra plockanalys: 
6 personer som arbetar i totalt 384 timmar.  

Bemanningspersonal: 270 kr * 384 timmar = 103 680 kr.  

Material för att genomföra plockanalys: 18 000 kr.  

Luncher i samband med plockanalys: 4 000 kr.  

Sammanställa resultat och analysera plockanalys: 
40 timmar.  

Total kostnad plockanalys: 135 680 kr och 425 timmar. 

Finansiär Kommunikationsinsats 

Nedlagd tid: SVAAB för framtagande av 
kommunikationsmaterial. Nedlagd tid bekostas av 
SVAAB. 

Kommun (Kommunikatör) nedlagd tid max 2 timmar. 
Nedlagd tid bekostas av kommunen.  

Kostnad: Tryckning. 10 000 kr. Beskostas av SVAAB.  

Plockanalys: Kostnad och nedlagd tid bekostas av 
SVAAB.   
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Mål 2: Andelen hushåll som tycker att de har ganska eller 
mycket bra tillgänglighet för att lämna farligt avfall (inkl. el- och 
elektronikavfall) överstiger 75 % under planperioden.   

 
Åtgärd 2.1: Utvärdera nuvarande insamlingssystem och genomför eventuella 
åtgärder som behövs för att öka tillgängligheten.  
 

Uppföljning: Målet följs upp genom kundenkät vartannat år.   

 

Ansvarig (funktion) SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg) 

Projektmedlemmar (funktion) SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg) 

SVAAB (Affärsområdeschef kundservice och 
kommunikation) 
 

Startdatum 2018-01 

Slutdatum 2021-12 

Bakgrund/Varför 

 

 
Tillgänglighet kan vara avgörande för hur 
kommuninvånare hanterar sitt farliga avfall. Det är viktigt 
att det är enkelt att lämna farligt avfall. Batterier, färg, el- 
och elektronik samt nagellack är exempel på sådant som 
är farligt avfall.  
 

Genomförande 
 
Nuvarande insamlingssystem för farligt avfall (till 
exempel insamling med miljöbil, butiksinsamling och 
återvinningscentral) ska utvärderas.  
 
När systemet utvärderats ska förslag till åtgärder tas 
fram, om behov finns. Kostnad för att genomföra 
eventuella föreslagna åtgärder ska vägas mot 
miljönyttan. Därefter sker eventuella åtgärder. 
Kommunikationsinsatser ska ske i samband med 
genomförandet i de fall ändringar görs.   
 

Resurser 

 

Utvärdera 

Nedlagd tid: SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg) 
utvärdering och ta fram förslag till eventuella åtgärder 
uppskattas ta 120 timmar.  

Kostnad: Om identifieringen visar att åtgärder behöver 
göras kommer förslag till kostnad presenteras för 
styrgrupp för förankring och beslut om fortsatt arbete.  
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Finansiär Utvärdera 

Nedlagd tid: SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg) 120 
timmar.  

Kostnad: Eventuellt kostnad om systemet behöver 
förbättras. Bekostas av SVAAB och/eller kommun.   

 



 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

7 
 

Mål 3: Minst 50 % av matavfallet ska behandlas biologiskt så 
att energi och näring tas tillvara.     

Åtgärd 3.1: Genomföra kommunikationsinsats riktad mot kommuninvånare 
och verksamheter i syfte att återkoppla miljönyttan och uppmuntra till att 
sortera matavfall.    

Uppföljning: Följs upp genom plockanalys vartannat år. I samband med 
plockanalys undersöka renhet i grön påse.  

 

Ansvarig (funktion) 
 
SVAAB (Kommunikatör) 

Projektmedlemmar (funktion) 
 
SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg) 
 
SVAAB (ÅVC-personal) 
 
Kommun (Kommunikatör eller motsvarande) 

Startdatum 2018-10 

Slutdatum 2022-12 

Bakgrund/Varför 

 

 
Hälften av det som slängs i soppåsen är matavfall. 
Matavfall kan omvandlas till biogas och biogödsel. 
Kommunikation är viktigt för att uppmuntra till att sortera 
ut matavfall och samtidigt återkoppla miljönyttan.  
 
Biogas används som drivmedel vilket är bättre ur ett 
klimatperspektiv än fossilt bränsle, som bensin och 
diesel. Vid framställning av biogas bildas en rötrest som 
kan användas som biogödsel i lantbruket, vilket är ett 
alternativ till konstgödsel.  
 
2015 sorterades 34 procent av uppkommet matavfall ut i 
Sveriges kommuner (som sorterar matavfall), enligt 
uppgift från Naturvårdsverket.  Målformuleringen anses 
därför vara rimlig utifrån verkligheten.    
 

Genomförande 
 
Skapa kommunikationsmaterial i syfte att uppmuntra 
kommuninvånare till att sortera matavfall i grön påse. 
Även miljönyttan ska återkopplas genom kommunikation.  
 
Kommunikation ska ske enligt avfallsplanens 
kommunikationsplan och matavfallsinsamlingens 
kommunikationsplan.  
 
Plockanalys genomförs vartannat år för att följa upp 
målet. 
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Kommunikationsinsats kommer att genomföras efter 
planperiodens slut. 
 

Resurser 

 

Kommunikationsinsats 

Nedlagd tid: SVAAB (Kommunikatör) 40 timmar.  

Kommun (Kommunikatör) 10 timmar.  

Kostnad: Tryckning 10 000 kr. Bekostas av SVAAB.  

Plockanalys (kostnad och nedlagd tid)  

Kostnad: SVAAB står för kostnad av plockanalys. 
Detaljer redovisas i mål 1: Farligt avfall (inkl. el- och 
elektronikavfall) ska inte förekomma i kärlavfallet. 

Finansiär Kommunikationsinsats 

Nedlagd tid: SVAAB (Kommunikatör) 40 timmar.  

Kommun (Kommunikatör) 10 timmar.  

Kostnad: Tryckning 10 000 kr. Bekostas av SVAAB. 

Plockanalys 

Kostnad: SVAAB står för kostnad av plockanalys. 
Detaljer redovisas i mål 1: Farligt avfall (inkl. el- och 
elektronikavfall) ska inte förekomma i kärlavfallet. 
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Åtgärd 3.2: Undersök och analysera anledning till att kommuninvånare valt att 
inte sortera matavfall i grön påse.  Attitydundersökning ska genomföras 2019 
och jämföras med 2017. Kommunikationsinsatser ska göras baserat på 
resultatet.  

Uppföljning: Attitydundersökning 2019.  

 

Ansvarig (funktion) 
 
SVAAB (Kommunikatör) 
 

Projektmedlemmar (funktion) 
 
SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg) 
Kommun (Kommunikatör eller motsvarande) 
 

Startdatum 2018-01 

Slutdatum 2019-12 

Bakgrund/Varför 

 

 
För att i kommunikationsinsatser vända sig till rätt 
målgrupp är det viktigt att få kunskap om varför 
kommuninvånare valt att inte sortera matavfall i grön 
påse.  
 

Genomförande 
 
Attitydundersökning ska genomföras i samband med 
kundenkäten 2017. Resultatet ska sedan bearbetas och 
analyseras. Kommunikationsinsats kommer att baseras 
på resultatet. Ny attitydundersökning kommer att ske 
2019 för att få kunskap om kommuninvånarnas attityd 
förändrats. Kommunikation ska ske enligt avfallsplanens 
kommunikationsplan och matavfallsinsamlingens 
kommunikationsplan.  
 

Resurser 

 

Attitydundersökning 

Nedlagd tid: SVAAB (Kommunikatör). Behov av att 
analysera den del som gäller den här åtgärden 
uppskattas ta 4 timmar. 

Kostnad: SVAAB. Lägga till frågor i kundenkäten.  

Finansiär Attitydundersökning 

Nedlagd tid: SVAAB (Kommunikatör). Behov av att 
analysera den del som gäller den här åtgärden 
uppskattas ta 4 timmar. 

Kostnad: SVAAB. Lägga till frågor i kundenkäten. 
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Mål 4: Matsvinn i kommunal offentlig verksamhet (förskola, 
skola och äldreomsorg) ska ha minskat med minst 20 % till 
2022 jämfört med 2014. 

Åtgärd 4.1: Mäta matsvinn i kommunal offentlig verksamhet (förskola, skola 
och äldreomsorg) och genomföra kommunikationsinsats för att minska 
svinnet. Kommunikationsinsatsen ska även inkludera privata förskolor, 
skolor och äldreomsorg. 

Uppföljning: Mäta svinnet av mat i kommunal offentlig verksamhet (skola och 
äldreomsorg) under planperioden.  

 

Ansvarig (funktion) 
 
Barn-, utbildnings-, och kulturförvaltning eller 
motsvarande i Flens kommun.  
 
Service- och teknikförvaltningen eller motsvarande i 
Katrineholms kommun.  
 
Kommunledningsförvaltningen eller motsvarande i 
Vingåkers kommun.  
 
Kommunens kommunikatör eller motsvarande 
 

Projektmedlemmar (funktion) 
 
Kommun (Kostchef eller motsvarande) 
 
SVAAB (Kommunikatör)  
 

Startdatum 2018-04 

Slutdatum 2022-12 

Bakgrund/Varför 

 

 
Idag slängs stora mängder mat, så kallat matsvinn. 
Matsvinn definieras som livsmedel som slängs, men som 
hade kunnat konsumerats om det hade hanterats 
annorlunda.  
 

Genomförande 
 
Genomföra kommunikationsinsatser för att väcka 
medvetenhet om fördelar med att minska matsvinnet. 
Genomföra matsvinnsmätningar i förskolor, skolor och 
äldreomsorg under minst en vecka två gånger per år. 
Kommunikationsinsatsen ska även inkludera privata 
förskolor, skolor och äldreomsorg.  
 
Matsvinnsmätning ska ske samordnat och samtidigt i 
Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.   
 



 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

11 
 

Resurser 

 

Matsvinnsmätning 

Nedlagd tid: Kommun ansvarar för att genomföra 
mätningar. 

Kommunikationsinsats 

Nedlagd tid: Ta fram kommunikationsmaterial 
samordnat i Flens, Katrineholms och Vingåkers 
kommuner. SVAAB bör involveras med anledning av 
matavfallsinsamlingen. Kommunen har ansvar för att 
genomföra kommunikationsinsats kopplat till matsvinn. 
Kommunikationsinsats bör samordnas med 
kommunikationsinsats för matavfall mål 3.  

Kommunens kommunikatör eller motsvarande ansvarar 
för att vidareförmedla framtaget kommunikationsmaterial 
till privata förskolor, skolor och äldreomsorg.  
 

Finansiär 
 
Barn-, utbildnings-, och kulturförvaltning  eller 
motsvarande i Flens kommun.  
 
Service- och teknikförvaltningen eller motsvarande i 
Katrineholms kommun. 
 
Kommunledningsförvaltningen eller motsvarande  i 
Vingåkers kommun. 
 
Kommunens kommunikatör eller motsvarande i Flens, 
Katrineholms och Vingåkers kommuner. 
 
SVAAB bistår med nedlagd tid. Ansvarar ej för att ta fram 
kommunikationsmaterial kopplat till matsvinn.  
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Mål 5: Begagnade kontorsmöbler från kommunens 
verksamheter ska lämnas in på utvald lagerplats inom 
kommunen i syfte att återanvändas.  
 

Åtgärd 5.1: Ta fram rutin och implementera system för återanvändning av 
kontorsmöbler inom kommunens egna verksamheter inklusive bolag.  

Uppföljning: Dokumentation av inlämnade och utlämnade möbler ska ske.  

 

Ansvarig (funktion) Kommunledningen eller motsvarande delegerar ansvar 
för denna åtgärd till lämplig funktion inom kommunen.  

Projektmedlemmar (funktion) 
 
Kommunledningen eller motsvarande utser lämplig 
funktion. 
 

Startdatum 2018-09  

Slutdatum 2018-12 (därefter årlig uppföljning) 

Bakgrund/Varför 

 

 
Det finns många produkter och varor idag som kastas 
även om de är funktionsdugliga, till exempel 
kontorsmöbler med mera. Syftet är att sådant som till 
exempel inte används av en avdelning kan tas om hand 
av någon annan inom kommunens egna verksamheter. 
På så sätt kan nyinköp minskas. Kommunen föregår med 
gott exempel genom att se miljönyttan med 
återanvändning. Genom detta väcks medvetenhet om 
fördelar med återanvändning. 
 

Genomförande 
 
Inventering 
Först behöver en inventering genomföras. Hur hanteras 
begagnade kontorsmöbler idag (förvaring, distribuering, 
nyttjande)? 
 
Rutin och implementering 
Utifrån resultat ovan ta fram rutin och implementera 
system för återanvändning. Kommunikation om systemet 
med återanvändning av kontorsmöbler kan behövas 
inom kommunens egna verksamheter.   
 

Resurser 

 

Inventering, rutin och implementering 

Nedlagd tid: 80 timmar för den som samordnar arbetet, 
inkluderar kommun (Kommunikatör).  

Finansiär Kommunen 
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Mål 6: Mängden osorterat bygg- och rivningsavfall som lämnas 
till återvinningscentralen ska minska.  

Åtgärd 6.1: Genomföra utbildning riktad mot bygglovhandläggare, 
byggnadsinspektörer, byggherrar, fastighetsägare, gatudriftsansvariga och 
planarkitekter. 

Uppföljning: Följs upp genom resultat av tillsyn och mätning  av mängd 
osorterat bygg- och rivningsavfall. Mängd 2017 ska jämföras med mängd 
2022. 

Ansvarig (funktion) 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande 
(utbildning och tillsyn) 
 
SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg) 
 

Projektmedlemmar (funktion) 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande 
(utbildning och tillsyn) 
 
SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg) 
 
 

Startdatum 2019-01 

Slutdatum 2019-05 

Bakgrund/Varför 

 

 
Genom utbildning ska kommunens tjänstemän få 
kunskap om hur handläggning av ärenden som rör bygg- 
och rivningsavfall kan utvecklas. Exempelvis vid ärenden 
som kräver en kontrollplan. En kontrollplan är till för att 
säkerställa att byggnaden/åtgärderna uppfyller 
lagstiftningen. Vid handläggning av ärendet ska 
byggherren informeras om alternativ till utsortering av 
bygg- och rivningsavfall samt miljönyttan med 
återanvändning av bygg- och rivningsavfall. 
 

Genomförande 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att 
genomföra utbildning, bedriva tillsyn av inventering av 
byggnader inför rivning. Bedriva tillsyn över hantering av 
bygg- och rivningsavfall. 
 
SVAAB ansvarar för frekventa mätningar och 
sammanställning av resultat.  

Resurser 

 

Utbildning (Kommun) 

Kostnad: Kostnad för utbildare (konsult). Halvdag (mat, 
fika, lokal) ca 50 000 kr.  

Nedlagd tid: Praktiskt i förberedelserna med 
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utbildningstillfället 10 timmar 

Mätning av mängd osorterat bygg- och rivningsavfall 
inklusive sammanställning (SVAAB) 

 Resurser för mätning och sammanställning av resultat. 

Finansiär Utbildning och tillsyn står Samhällsbyggnads-
förvaltningen eller motsvarande för.  

SVAAB ansvarar för mätning och sammanställning av 
resultatet.  
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Mål 7: Mängden återanvändningsbara textilier ska minska i 
kärlavfallet.  

 
Åtgärd 7.1: Uppmuntra hushållen att lämna textilier till återanvändning.  
 

Uppföljning: Följs upp genom plockanalys vartannat år.  

Ansvarig (funktion) 
 
SVAAB (Kommunikatör)  
 
ÅVC-personal (kundbemötande) 
 

Projektmedlemmar (funktion) 
 
SVAAB (Kommunikatör)  
 
ÅVC-personal (kundbemötande) 
 

Startdatum 2018-01 

Slutdatum 2018-06 

Bakgrund/Varför 

 

 
I snitt konsumeras 15 kg textil per år. Av dessa 
återanvänds ungefär 3 kg. Genom kommunikation är 
förhoppningen att mer textiler lämnas till återanvändning 
istället för att slängas i hushållsavfallet.  
 

Genomförande 
 
Genom kommunikation och dialog i samband med besök 
på återvinningscentralen uppmuntra hushållen att lämna 
textilier till återanvändning. 

Resurser 

 

 
Dialog på återvinningscentral 

Nedlagd tid: SVAAB. Kommer ingå i det dagliga arbetet 
vid återvinningscentralen.   

Finansiär SVAAB 
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Mål 8: Andelen förpacknings- och tidningsmaterial i kärlavfallet 
understiger 20 %.  

Åtgärd 8.1: Genomföra kommunikationsinsats som riktar sig till hushåll.  

 

Uppföljning: Målet följs upp genom plockanalys som genomförs vartannat år.  

 

Ansvarig (funktion) SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg) 

Projektmedlemmar (funktion) SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg) 

SVAAB (Affärsområdeschef kundservice och 
kommunikation) 
 

Startdatum 2019-01 

Slutdatum 2019-12 

Bakgrund/Varför 

 

 
En hel del förpacknings- och tidningsmaterial hamnar i 
kärlavfallet. Syftet är att kommuninvånare ska få bättre 
kunskap om hur man ska hantera förpacknings- och 
tidningsmaterial. Det ska resultera i att det inte hamnar i 
kärlavfallet.  
 

Genomförande 
 
Kommunicera utifrån vad avfallsutredningen visar.    

Resurser 

 

Oklart på grund av avfallsutredningen.  

Finansiär  
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Mål 9: 40 % av fosfor och 10 % av kväve i spillvatten från små 
avlopp tas tillvara och återförs som växtnäring till åkermark. 

Åtgärd 9.1: Utreda möjligheten att ta emot och behandla utsorterade 
fraktioner från små avloppsanläggningar.  

Uppföljning: Beror av resultat.  

 

Ansvarig (funktion) 
 
SVAAB 

Projektmedlemmar (funktion) 
 
SVAAB (VA-strateg) 
 
SVAAB (Chef för Produktion VA-verk) 
 
SVAAB (Affärsområde renhållning) 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande  
 

Startdatum 2019-04 

Slutdatum 2019-12  

Bakgrund/Varför 

 

 
Av fastställd VA-plan framgår att projektgruppen ska ta 
fram förslag till målsättning för avfallsplanen. Förslaget till 
målformulering har lämnats av projektledaren för VA-
planarbetet.  
 
Målformuleringen kommer från Naturvårdsverkets förslag 
till etappmål inför 2018 (Naturvårdsverkets 
fosforuppdrag).   
  
Kretsloppsanpassade avloppslösningar förutsätter 
system för mottagning och behandling av utsorterade 
fraktioner innan återföring sker till jordbruksmark. 
Lösningarna måste vara robusta och långsiktiga så att 
minsta möjliga miljöpåverkan uppkommer och med så få 
resurser som möjligt.  
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Genomförande 
 
Ett uppstartsmöte med representant från SVAAB 
(Affärsområde renhållning) och representant från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande sker i 
april 2019. SVAAB behöver underlag från kommunen 
gällande befintliga kretsloppsanpassade 
avloppsanläggningar för att kunna göra utredningen 
(nulägesanalysen).  
 
Nästa steg är att titta på möjligheter att ta emot och 
behandla utsorterade fraktioner från 
kretsloppsanpassade avloppsanläggningar.  
 
Sammanställning av resultat kommer att ske och vara 
vägledande för fortsatt arbete.  
 

Resurser 

 

Nulägesanalys/ hanteringskedja 

Nedlagd tid: Kommun (Miljöinspektör) 20 timmar inkl. 
startmöte i april 2019. Kommun lämnar information till 
SVAAB.  

SVAAB (Affärsområde renhållning) 20 timmar inkl. 
startmöte i april 2019.  

Nulägesanalys inkl. sammanställning 

Nedlagd tid: SVAAB 120 timmar.   

Finansiär Nulägesanalys inkl. sammanställning 

Nedlagd tid: Kommun (Miljöinspektör) att ta fram 
underlag.  

SVAAB (Affärsområde Renhållning) för att göra 
nulägesanalys inklusive sammanställning av resultat.  
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Mål 10: Nedskräpning ska minska i kommunerna.  
 
Åtgärd 10:1: Ta fram handlingsplan mot nedskräpning.  

Uppföljning: Följs upp genom mätning av avfallsmängder från nedskräpning 
samt statistik över antalet befogade klagomålsärenden kopplat till 
nedskräpning. Uppföljning av nollmätning sker under avfallsplaneperioden i 
respektive kommun. 

Ansvarig (funktion) 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande  i 
Flens kommun.  
 
Service- och teknikförvaltningen eller motsvarande i 
Katrineholms kommun. 
 
Kommunledningsförvaltningen eller motsvarande  i 
Vingåkers kommun.  
  

Projektmedlemmar (funktion) 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande  i 
Flens kommun.  
 
Service- och teknikförvaltningen eller motsvarande i 
Katrineholms kommun. 
 
Kommunledningsförvaltningen eller motsvarande  i 
Vingåkers kommun.  
 

Startdatum 2018-01 

Slutdatum 2018-12  

Bakgrund/Varför 

 

 
Med nedskräpning menas att slänga eller lämna föremål 
av olika karaktär på marken, till exempel fimpar, 
snabbmatsförpackningar, godispapper, tuggummi, påsar, 
burkar, engångsgrillar, glas och pantflaskor.  
 
Ett strategiskt arbete mot nedskräpning innebär positiva 
effekter för kommunen eftersom städinsatser innebär 
betydande kostnader för kommunen och skattebetalarna 
varje år, pengar som skulle kunna användas till annat. Ett 
rent samhälle ger bättre förutsättningar för turism och 
lokalt näringsliv, ger en tryggare och trevligare miljö för 
kommuninvånarna och betyder att skador på människor 
och djur minskar. 
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Genomförande 
 
Göra en nulägesbeskrivning. Hur mycket tid/resurser 
läggs idag på nedskräpning i kommunen? Kartlägg var i 
kommunen nedskräpning förekommer. 
Nulägesbeskrivningen ska inkludera en nollmätning av 
nedskräpningen i respektive kommun (valfritt område). 
Därefter ta fram en handlingsplan mot nedskräpning och 
implementera ett strategiskt arbetssätt.  
 
Uppföljning av nollmätning sker under 
avfallsplaneperioden i respektive kommun. 
 
Många andra kommuner har tagit fram handlingsplaner 
för ett strategiskt arbete. Till exempel finns  en 
vägledning för kommuner som kan tillämpas, ”Strategiskt 
arbete för minskad nedskräpning rapport 6551”. 
Vägledningen är framtagen av Naturvårdsverket.   
 

Resurser 

 

Nulägesbeskrivning och nollmätning 

Nedlagd tid: Att ta fram en nulägesbeskrivning och 
genomföra nollmätning uppskattas ta 40 
timmar/kommun.  

Handlingsplan och implementering 

Nedlagd tid: 80 timmar/kommun 

Kostnad: Nedlagd tid 

Finansiär 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande i 
Flens kommun.  
 
Service- och teknikförvaltningen eller motsvarande i 
Katrineholms kommun. 
 
Kommunledningsförvaltningen eller motsvarande  i 
Vingåkers kommun.  
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Bilaga 2. Tillståndspliktiga och anmälningspliktiga 
avfallsanläggningar 
Tabell 1. Tillståndspliktiga och anmälningspliktiga avfallsanläggningar i Flens, Katrineholms och Vingåkers 
kommuner. 

Avfallsanläggningar 
(återvinningscentraler) 

Flens kommun Katrineholms 
kommun 

Vingåkers 
kommun 

Lokalisering Talja 1:5  Lasstorp 4:1 Vik 1:5 
Verksamhetskod 90.40, 90.50, 

90.80, 90.110, 
90.170 

90.300, 90.160, 
90.30, 90.330, 
90.360, 90.450, 
90.50, 90.70 

90.300 

Typ av avfall som 
hanteras 

Hushållsavfall, 
verksamhetsavfall 

Hushållsavfall, 
verksamhetsavfall 

Hushållsavfall, 
verksamhetsavfall 

Omhändertagande Mottagning, 
sortering, 
omlastning, 
krossning/flisning, 
kompostering. 

Mottagning, 
sortering, 
omlastning, 
krossning/flisning, 
kompostering, 
deponering, 
mellanlagring. 
Återvinningscentral. 

Mottagning, 
sortering, 
omlastning, 
krossning/flisning, 
kompostering. 

Kapacitet, ton Se tillåten 
avfallsmängd.  

Se tillåten 
avfallsmängd. 

Se tillåten 
avfallsmängd. 

Tillåten avfallsmängd, 
ton/år 

Mellanlagring: 
grovavfall, 
producentansvar, 
kärlavfall 15 000 
ton/år.  
 
Mellanlagring:  
500 ton farligt 
avfall/år, maximalt 
50 ton lagring 
samtidigt.  
 
Sortering:  
Verksamheters 
grovavfall 1 500 
ton/år.  
 
Krossning/flisning: 
2 500 ton trä/år. 
 
Kompostering:  
1 000 ton/år.  

De mängder som 
motsvaras av 
verksamhets-
koderna. I tillståndet 
har inga mängder 
preciserats. 

 



 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

22 
 

 
 Flens kommun Katrineholms 

kommun 
Vingåkers 
kommun 

Övrigt Under 2016 byggs 
en ny återvinnings-
central. 
Ovanstående gäller 
ny anläggning.  
 
Anläggningen drivs 
av Sörmland Vatten 
och Avfall AB på 
uppdrag av Flen 
Vatten och Avfall 
AB.  
 
Flens kommun är 
ansvarig för 
deponin. Deponin 
togs ur bruk 2008.  

Anläggningen drivs 
av Tekniska Verken 
i Linköping AB. 
 
Återvinnings-
centralen drivs på 
uppdrag av 
Katrineholm Vatten 
och Avfall AB. 

Planering för en ny 
återvinningscentral 
pågår då 
nuvarande ligger på 
deponi som ska 
sluttäckas till 
omkring 2020.  
 
Deponi och 
hantering av avfall 
bortsett från farligt 
avfall ingår under 
samma tillstånd.  
 
Avfallsanlägg-
ningen drivs av 
Sörmland Vatten 
och Avfall AB på 
uppdrag av 
Vingåker Vatten 
och Avfall AB.  
 
Vingåkers kommun 
är ansvarig för 
deponin. Deponin 
togs ur bruk 2008.  
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Bilaga 3. Deponier i Flens, Katrineholms och Vingåkers 
kommuner 

Flen  
Under 2014/2015 klassades de nedlagda kommunala deponierna i Flens kommun 
enligt MIFO fas 1. Klassningen gjordes på sju av de potentiella deponierna som 
omnämnts i tidigare avfallsplan. Ytterligare två klassningar har gjorts, Bygget och 
Sjöänden, dessa är klassade i ett examensarbete sedan tidigare. 
 
Tabell 2. Deponier i Flens kommun. 

b  
Benämning 
 

Lokalisering Deponerat 
avfall Riskklass  Kommentar 

Talja 1:5 
fastighetsägare 
kommunen 

Frutorps 
avfallsupplag, 
infart från 
förbifarten. 

Deponin var i 
drift till 2008. 
Hushållsavfall, 
industriavfall.  

Deponin är 
av läns-
styrelsen 
klassad 
som en 
deponi för 
icke farligt 
avfall. 
  

Deponin i drift 
till 2008. Ska 
vara sluttäckt 
2024 enligt 
beslut från 
Länsstyrelsen.  

Bettna-Löta 12:5 
fastighetsägare 
privatperson 

N:6532052 
E:0594069 
Ligger längs 
vägen som går 
mellan Bettna 
skola och 
Aspgården 

Hushållsavfall, 
latrin, 
byggnadsavfall 
och trädgårds-
avfall. 2 

Planerad MIFO 
fas 2. Avfall är 
besprutad med 
orto-diklor-
bensen. 
Förbränning av 
avfall på 
deponin har 
sannolikt bildat 
dioxin.  

Malma-Lundby 
1:21/6:2 
fastighetsägare 
privatperson 

N:6554934 
E:0600512 
“Rysskärret” 
Ligger nära södra 
infarten till 
Malmköpings 
tätort. 

Affärs- och 
industriavfall 
(asbest, sten 
och fiberull), 
trädgårdsavfall 
med mera. 
Möjligen askor 
från träindustri 
med tryck-
impregnering.  

2 

Planerad MIFO 
fas 2. 
Förbränning av 
hushålls-avfall 
ska ha skett och 
resterna har 
deponerats på 
området. 
Förbränningen 
har sannolikt 
bildat dioxin. 

Malmköping 2:2 
fastighetsägare 
kommunen 

“Klovstenstippen” 
Området ligger ca 
70 meter in på 
vänster sida om 
Klovstensvägen, i 
riktning ner mot 
badplatsen.  

Mestadels 
hushållsavfall, 
slakteriavfall 
samt bildäck. 4 

Planerad MIFO 
fas 2. Bedöms 
motiverat med 
hänsyn till 
Malmköpings 
vattenskydds-
område. 
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Malmköping 2:6 
fastighetsägare 
kommunen 

“Plevnadeponin” 
bakom 
Furuvägen i nära 
anslutning till 
Rysskärret.  

Schaktmassor. 
Möjligen askor 
från träindustri 
med tryck-
impregnering. 

3 

Planerad MIFO 
fas 2. Bedöms 
motiverat med 
hänsyn till 
Malmköpings 
vattenskydds-
område. 

Mellösa-Mälby 1:1 
fastighetsägare 
Svenska kyrkan 

N:6553318 
E:0589631 
Deponin ligger 
längs Stavvägen 
ca 175 meter 
innan Eriksberg.  

Schaktmassor 
och hushålls-
avfall. 4 

Platsen behöver 
städas från 
skrot med mera. 

Helgesta-Mälby 
3:8 
fastighetsägare 
privatperson 

Igenvuxen infart 
från Sparreholms-
vägen mellan 
fastigheterna 
Sparreholms-
vägen 7 och 
Åkarvägen 1.  

Hushållsavfall 
och inventarier 
såsom möbler. 

4 

N:6548096 
E:0597633 
I kärret intill 
ligger skrot som 
behöver städas 
bort.  

Valsund 1:9 
fastighetsägare 
Holmens Bruk AB 

Längs väg 57 ca 
300 m efter 
avfarten mot 
Valsund. 

Hushållsavfall 
och jämförligt 
avfall. På 80-
talet brändes 
bilvrak på 
platsen, dessa 
täcktes med 
schaktmassor.  

3 

N:6550183 
E:0607878 
Platsen har på 
senare år 
använts för 
dumpning. 
Behöver städas 
från skrot, fat 
och byggavfall. 

Bygget 1:1 Dunker, mellan 
fastigheterna på 
Dal 1:8 och 
Bygget 1:8.  

 

3 

Har behandlats 
och klassats i 
tidigare student-
arbete. 

Sjöänden 1:1 Dunker 
 

3 

Har behandlats 
och klassats i 
tidigare student-
arbete.  
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Katrineholm 
 
Tabell 3. Deponier i Katrineholms kommun. 

Benämning Lokalisering Deponerat 
avfall Riskklass  Kommentar 

Forssjödeponin Eriksberg 10:1 Hushållsavfall, 
industriavfall 3 

 
 
 

Rosenholm-
deponin 

Djulö 2:3, Djulö 
2:4, Djulö 2:31 

Schaktmassor, 
hushållsavfall, 
industriavfall 

3 

 
 
 
 

Västra 
Djulödeponin Djulö 2:41 Hushållsavfall, 

industriavfall 3 
 
 
 

Backadeponin Vingåkers-
Hovmanstorp 1:1 

Hushållsavfall, 
industriavfall 3 

 
 
 

Östra  
Djulödeponin Djulö 2:3 Hushållsavfall, 

industriavfall 3 
 
 
 

Lasstorpsdeponin Gersnäs 3:8 Hushållsavfall, 
industriavfall 2 

 
 
 

Värmbolsdeponin Åkra 2:1 Hushållsavfall 3  
 

Claestorps säteri Bonneråd 1:1 Hushållsavfall 4  
 

Strångsjödeponin 
Bretorp Strångäng 1:1 Hushållsavfall 4 

 
 
 

Vesteråsen Vesteråsen 1:1 Hushållsavfall 4  
 

Djupvik Björkvik 1:1 Hushållsavfall  3  

Kocktorpsdeponin Åsätter 1:4 Hushållsavfall 4  
 

Rösarne Rösarne 1:1 Hushållsavfall 4  
 

Sofielunds-
deponin Ekeby 6:1 Hushållsavfall, 

industriavfall 4 
 
 
 

Valladeponin Fyrö 9:2 Hushållsavfall 3  
 

Eriksbergs-
deponin Eriksberg mfl. 

Hushållsavfall, 
rivnings-
material, 
lantbruksavfall 

3 

 
 
 
 
 

Aspnästets såg Svartbol 1:1 Avfall från 3  
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sågverksrörelse  
 

Tegelbruks-
deponin Ramsta 2:26 Tegelavfall 3 

 
 
 

Strängstorps-
deponin Nordankärr 1:2 Hushållsavfall 4 

 
 
 

Biedeponin Bie 3:3 Hushållsavfall 4  
 

Ökna Grindstuga Gäversnäs 1:1 Hushållsavfall 3  
 

Himlingedeponin Granhammar 2:1 Hushållsavfall 4  
 

Fimtatorp-Lomsjö- 
Mosstorp Fimtatorp 1:13 Hushållsavfall 4 

 
 
 

Valstavägens 
deponin Åsa 8:4 Hushållsavfall 4 

 
 
 

Vika deponin Lasstorp 4:1 
Kommunal 
avfallsdeponi 
som pågår idag  

2 

 
 
 
 

Leby Hage, 
Fågelsta Lebyhagen Hushållsavfall, 

grovavfall 3 
 
 
 

Lövåkersdeponin Lilla Lövåker 2:2 Hushållsavfall 4  
 

Ramsnäs Ramsnäs 1:1 Hushållsavfall 4  
 

Bäck Bäck 1:1 Hushållsavfall 4  
 

Hedängsdeponin St Högbrunn 2:7 Hushållsavfall 4  
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Vingåker 

Tabell 4. Deponier i Vingåkers kommun. 

Benämning Lokalisering Deponerat 
avfall Riskklass  Kommentar 

 
 Högsjö Hushållsavfall. 3  

 
 
 

Läppe Hushållsavfall 
och metall 4  

 
 
 
 

Baggetorp 
Hushållsavfall 
och jämförligt 
avfall 

3  

 
 
 
 

Marmorbyn 
Hushållsavfall 
och jämförligt 
avfall 

  

 
 
 

Lomsjön Oklart, metall 
synligt   

 
Gamla 
murfabriken 
Dammslund 

Oklart, metall 
synligt 4  

 
 
 

Åsen (Vingåkers 
tätort) Hushållsavfall 4  
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Bilaga 5. Lagstiftning avfallsområdet 

5.1 EU-lagstiftning 

EU utformar direktiv och förordningar som ska införas i medlemsländernas nationella 
lagstiftning. Sveriges avfallshantering styrs därmed till stora delar av EU-gemensam 
lagstiftning. EU-regleringen om avfall finns i avfallsdirektivet från 2008 (2008/98/EG). 
Direktivet anger en avfallshierarki om vilken prioriteringsordning som ska gälla för 
avfall i medlemsländernas lagstiftning. Det är ett ramdirektiv, vilket innebär att det är 
möjligt att anta specialdirektiv. Avfallshierarkin innebär att största prioritet är att 
förebygga att avfall uppkommer. Att minska avfallsmängderna är något som hela 
Europa eftersträvar. Det avfall som ändå uppkommer ska utifrån avfallshierarkin i 
första hand återanvändas, i andra hand materialåtervinnas, i tredje hand återvinnas till 
exempel genom utvinnande av energi och i sista hand deponeras. Ordningen gäller 
under förutsättning att det är miljömässigt och ekonomiskt rimligt. Avfallshierarkin 
inkluderades i den svenska avfallsförordningen 2011. 

5.2 Svensk lagstiftning 

På nationell nivå finns såväl styrande lagstiftning och förordningar som föreskrifter, 
mål, planer, strategier och program inom avfallsområdet. Avfallshanteringen i Sverige 
är styrd av olika lagkrav. De lagar som styr den kommunala avfallshanteringen och 
hanteringen av hushållsavfall är framförallt Miljöbalken med tillhörande förordningar. 
Avfallsområdet är dock omfattande, det berörs av och berör olika delar av samhället 
och därmed även flera olika lagområden. Förutom Miljöbalken, Avfallsförordningen 
och flertalet förordningar om producentansvar finns annan anknytande lagstiftning i 
sammanhanget till exempel Plan- och bygglagen och Arbetsmiljölagen.  

5.2.1 Miljöbalken 

Regler om avfall och producentansvar finns främst i Miljöbalkens kapitel 15 och i olika 
förordningar utfärdade med stöd av balken. Miljöbalkens kapitel 15 handlar om avfall 
och producentansvar. Utgångspunkten är att avfall ska hanteras på ett sådant sätt att 
det inte uppkommer olägenhet ur hälso- eller miljöskyddssynpunkt. Kommunen 
ansvarar för transport och behandling av hushållsavfall. Kravet på en kommunal 
renhållningsordning med avfallsplan finns i Miljöbalken kapitel 15. Varje kommun ska 
ha en renhållningsordning som ska innehålla kommunens föreskrifter om  
avfallshantering och en avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall 
som uppkommer inom kommunen och åtgärder för att minska mängden avfall och 
dess farlighet. Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) beskriver 
vad en kommunal avfallsplan ska innehålla. Renhållningsordningen innehåller de 
bestämmelser som styr avfallshanteringen i kommunen och den ska antas av 
kommunfullmäktige. 

5.2.2. Nationell avfallsplan 

Nationella avfallsplanen har som huvudsyfte att styra avfallshanteringen så att den blir 
mer resurseffektiv. Den inriktar sig på behovet att minska avfallets mängd och farlighet 
genom att förebygga dess uppkomst.  



 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

33 
 

Planen anger följande områden:   
 

• Hantering av avfall inom bygg- och anläggningssektorn 

• Hushållens avfall 

• Resurshushållning i livsmedelskedjan 

• Avfallsbehandling 

• Illegal export av avfall 

5.2.3. Nationellt program för att förebygga avfall 

Avfallsförebyggande programmet handlar om att tänka giftfritt och resurseffektivt redan 
från början, innan något blivit avfall. Åtgärder görs på ett tidigt stadium så att avfall inte 
uppstår. Därför räknas exempelvis inte återvinning som att förebygga avfall.  
Avfallsförebyggande programmet ska vägleda och insipirera svenska aktörer så att 
miljömålen nås och att det blir mindre avfall, samt att produkter utformas utan innehåll 
av farliga ämnen.  
 
Avfallsförebyggande programmet anger följande fokusområden:   
 

• Mat 

• Textil 

• Elektronik 

• Bygg- och rivningsavfall  

5.2.4 Regionala mål och program 

Arbetet med åtgärdsprogrammet startade under 2013. Länsstyrelsen har en 
samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Under våren 2015 har 
åtgärdsförslagen slutredigerats och nu finns ett åtgärdsprogram med 26 åtgärder. 
  
Syftet med programmet är att höja länets ambitioner i arbetet med att nå 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet sker i bred förankring vilket betyder 
att företrädare från kommuner, organisationer, landsting, näringsliv med mera är 
delaktiga i arbetet. Representant från Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner 
samt från Sörmland Vatten och Avfall AB deltar i arbetet. Genom arbetet ska 
deltagarna tillsammans hitta inspiration, samarbetsvinster och ökat engagemang för 
ett hållbart Södermanland. För att skapa regional delaktighet i miljöarbetet har ett 
regionalt miljö- och klimatråd bildats i Södermanlands län. Rådet ska bidra till att miljö- 
och klimatarbetet får genomslag i regionen. Rådet ska även arbeta för en förbättrad 
samordning av miljö- och klimatarbetet och en samsyn av miljöutmaningar i regionen. 
Kommunstyrelsens ordförande i Flens kommun, kommunstyrelsens ordförande i 
Katrineholms kommun och kommunstyrelsens ordförande i Vingåkers kommun ingår i 
miljö- och klimatrådet.  
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Åtgärdsprogrammet består av fyra temaområden: 
 

• Biologisk mångfald 

• Energi och klimat 

• Miljögifter i vardagen 

• Vatten 
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Bilaga 6. Nulägesbeskrivning  

6.1 Avfallsmängder och behandling 

Nedan presenteras avfallsmängder i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. 
Det saknas tillförlitlig statistik om vilka mängder av verksamhetsavfall som olika 
företag och branscher genererar. 
 
Tabell 5. Avfallsmängder i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner under 2015. Avfallsmängder för latrin 
och slam presenteras under respektive avsnitt.  

Avfallstyp Fraktioner Lämnas  Medel 
regionen 
2011 
(kg/person) 

Medel 
regionen 
2015 
(kg/person) 

Median 
kommun i 
Sverige 
2015 
(kg/person) 

Producent-
ansvarsmaterial 

Förpackningar 
av glas, plast, 
metall, papper. 
Well (ÅVC) 

Återvinnings-
stationer 

74 71 70 

Farligt avfall 
(inkl. el- och 
elektronikavfall) 

Såväl inom 
som utom 
producent-
ansvar 

Återvinnings- 
central 

29 

 

29 24 

Grovavfall Trädgårds-
avfall, trä, 
brännbart, 
metallskrot, 
restavfall  

Återvinnings- 
central 

162 192 202 

Kärlavfall Brännbart och 
matavfall 

Behållare vid 
fastighet 

216 215 213 

Slam från små 
avlopp 

Slam från små 
avlopp 

Tömning vid 
fastighet 

387 413 235 

Latrin Latrin Behållare vid 
fastighet 

0,86 0,79 

Fett  Fett Tömning vid 
fastighet 

8,41 12,00 
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Tabell 6: Förteckning över fraktion fördelat per behandlingsmetod under 2015. 
 

Behandlingsmetod Fraktion Mängd (ton) 

  Flen Katrineholm Vingåker 

Materialåtervinning Förpackningar och 
tidningar 

1 159 2 365 630 

Förbränning med el- och 
värmeutvinning 

Hushållens restavfall 
samt brännbart 
grovavfall inkl. 
impregnerat trä 

5 798 11 121 3 360 

Biologisk behandling – 
rötning med 
biogasutvinning 

Insamlat matavfall från 
hushåll och 
verksamheter 

0 181 0 

Biologisk behandling – 
central kompostering 

Trädgårdsavfall 166 672 529 

Biologisk behandling – 
hemkompostering 

Matavfall 61 124 21 

Deponering Icke farligt avfall 146 21 37 

Deponering (asbest) Farligt avfall 6 11 10 

Våtkompostering Latrin 20 17 10 

Hygienisering Slam 12 080 8 280 3 792 

 Fett 213 368 130 

Totalt  19 649 23 160 8 519 
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6.2 Fraktioner under kommunalt ansvar 

Kärlavfall exklusive matavfall 
Insamling av kärlavfall sker på olika sätt i kommunerna beroende på förutsättningarna.   
Utbud av kärlstorlekar varierar mellan kommunerna. 
 
Centrala uppställningsplatser avser container/kärl som används av flera fastigheter. 
Sådana platser finns både i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner, dock är det 
mest förekommande på landsbygden i Flens kommun. 
 
I Katrineholms kommun finns i vissa flerbostadshusområden underjordsbehållare. 
Underjordsbehållare har nedkasthål ovanför marken. Tömning av underjordsbehållare 
görs med kranbil. I förhållande till invånarantalet har kommunen många 
underjordsbehållare.  
 
Matavfall 
Matavfall är rester som blivit över, bortrensat 
eller utgånget. Under våren 2016 startades 
matavfallsinsamling. Matavfall läggs i gröna 
påsar som slängs i befintligt kärl/container/ 
centrala uppställningsplatser/underjords-
behållare, tillsammans med övrigt brännbart 
hushållsavfall. Påsarna tillhandahålls av 
Sörmland Vatten och Avfall AB i egenskap av 
renhållare. Kärlavfallet transporteras till 
behandlingsanläggning där gröna påsarna 
separeras från andra påsar i en så kallad 
optisk sorteringsanläggning.   
 
Det utsorterade matavfallet rötas därefter i en 
biogasanläggning, där biogas och biogödsel 
bildas. Biogasen kan till exempel användas 
som drivmedel vilket är bättre ur ett 
klimatperspektiv än fossilt bränsle, som bensin 
och diesel. Vid framställning av biogas bildas 
en rötrest som kan användas som biogödsel i 
lantbruket; ett alternativ till konstgödsel.  
 
I få fall mals matavfallet i en matavfallskvarn som är kopplad till ledningsnätet. Som 
tidigare i Katrineholms kommun samlas malt matavfall in och behandlas från ungefär 
25 verksamheter i kommunen. Enligt avtal går detta matavfall idag till Eskilstuna för 
behandling i biogasanläggning. På sikt är målsättningen att detta matavfall ska 
behandlas i rötgaskammaren som planeras byggas i Katrineholms kommun.   
 
Matavfall kan komposteras om man vill använda kompostjorden på den egna 
fastigheten.  
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Grovavfall 
Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushåll som inte ryms i eller av andra 
skäl inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. Exempel på grovavfall är 
uttjänta möbler, cyklar, wellpapp, plast, metallskot och träavfall. Privatpersoner erbjuds 
hämtning av grovavfall vid fastigheten två gånger om året enligt renhållarens schema, 
vilket ingår i renhållningsavgiften. 
 
Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralen där fraktionerna sorteras ut var för sig 
och återvinns eller behandlas beroende på materialslag. 
 
Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer i samband med trädgårdsskötsel till 
exempel gräsklipp, löv och avklippta grenar. Trädgårdsavfall kan lämnas på 
återvinningscentralen där det komposteras och mals till jord. Det komposterade 
materialet används till viss del till sluttäckning av deponi i Flens, Katrineholms och 
Vingåkers kommuner men en del (ris) blir fjärrvärme och el. 
 
Latrin 
Latrin är avföring, urin och toalettpapper som i detta sammanhang kommer från olika 
typer av torrtoaletter. Latrin från Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner ingår i 
ett kretslopp för jordbruket där växtnäringen återförs till produktiv mark. Latrin 
hygieniseras och återvinns genom en metod som kallas våtkompostering. Antal 
abonnemang var totalt 591 stycken i regionen under 2015.   
 
Slam från små avlopp och från fettavskiljare 
Slam från små avlopp omfattar slam från slamavskiljare, BDT, slutna tankar och små 
reningsverk. Slam från små avlopp i Flens och Vingåkers kommuner behandlas vid 
reningsverken. I Katrineholms kommun körs slam till externslambrunnarna för 
hygienisering innan spridning på åkermark. Antal anläggningar var totalt 8 752 stycken 
i regionen under 2015.   
 
Fettavfall är fast avfall som samlas upp i fettavskiljare i restauranger, storkök och 
liknande platser. Antal anläggningar var totalt 90 stycken i regionen under 2015.  
 
Farligt avfall 
Farligt avfall är sådant avfall som har egenskaper som gör att det behöver behandlas 
på ett särskilt sätt för att inte sprida farliga ämnen. Farligt avfall från hushållen kan 
lämnas på återvinningscentralen. Mobil insamling av farligt avfall sker med Miljöbilen 
en gång per år. Då finns möjlighet för privatpersoner att lämna farligt avfall som till 
exempel nagellack, småbatterier, färg, lösningsmedel, glödlampor, smått el- och 
elektronikavfall. Miljöbilen stannar på flera platser i kommunerna. Farligt avfall kan året 
runt lämnas på återvinningscentralen. 
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6.3 Fraktioner under producentansvar 

Producenterna har ansvar för insamling och behandling av följande fraktioner:  
 

• Tidningar 

• Pappersförpackningar 

• Plastförpackningar 

• Metallförpackningar 

• Glasförpackningar 

• Däck 

• Småbatterier 

• Blybatterier 

• Bilar  

• El- och elektronikavfall 

Tidningar och förpackningar (papper, plast, metall, glas) 
Producentansvaret för tidningar och förpackningar ombesörjs i praktiken av 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI). FTI ansvarar för att etablera och 
driva återvinningsstationerna. Tidningar och förpackningar materialåtervinns.  
 
Däck 
Svensk Däckåtervinning AB ansvarar för insamling av däck. Under 2015 har det 
lämnats 110 ton däck sammantaget på återvinningscentralerna i Flens, Katrineholms 
och Vingåkers kommuner.  
 
Bilar 
Saknas uppgift om mängd bilar som återvanns i Flens, Katrineholms och Vingåkers 
kommuner under 2015.  
 
Småbatterier och blybatterier 
Producenterna har skyldighet att se till att småbatterier samlas in i holkar som bland 
annat finns på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Större batterier som till 
exempel bilbatterier kan lämnas på återvinningscentralen. Under 2015 samlades 29,4 
ton småbatterier in och 53,5 ton bilbatterier in sammantaget i Flens, Katrineholms och 
Vingåkers kommuner.      
 
El- och elektronikavfall 
Avfall i form av uttjänta elektriska och elektroniska produkter omnämns  som el- och 
elektronikavfall. El-kretsen ansvarar för att det av kommunen insamlade el- och 
elektronikavfallet som omfattas av producentansvar kommer till rätt behandling och 
återvinning. Under 2015 samlades 978 ton el- och elektronikavfall in sammantaget i 
Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Mängden omfattar avfall både med och 
utan producentansvar, inklusive kyl och frys.   
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Läkemedel 
Läkemedel som inte är farligt avfall omfattas av producentansvar och ska lämnas till 
apotek. Apoteken har skyldighet att ta emot överblivna läkemedel. Kommunerna har 
tecknat avtal med apotek för hantering av kasserade sprutor och kanyler från hushåll.  
 
Återanvändning 
Det är möjligt att lämna produkter och varor till återanvändning på återvinnings-
centralen i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Under 2014 har avtal 
tecknats med Myrorna gällande uppställning och ombesörjning av insamlingsbehållare 
för kläder på återvinningscentralen i Vingåker. Under 2015 har avtal tecknats med 
Hjärta till hjärta gällande uppställning och ombesörjning av insamlingsbehållare för 
kläder på återvinningscentralen i Flen. Avtal har under 2015 tecknats med Myrorna 
gällande uppställning och ombesörjning av container för produkter/varor till åter-
användning på återvinningscentralerna i Flen och Vingåker. Endast upplåtelse av plats 
tillhandahålls av renhållaren.  
 
Sedan tidigare är det möjligt att lämna kläder för insamling och produkter och varor till 
återanvändning på återvinningscentralen i Katrineholm. Varje år anordnas loppisar och  
intäkterna går oavkortat till en lokal förening eller organisation. 

 
Tabell 7. Förteckning över material till återanvändning som lämnats vid återvinningscentralerna i Flens, 
Katrineholms och Vingåkers kommuner under 2015.  

Fraktion Mängd (ton) 

 Flen Katrineholm Vingåker 
Material till 
återanvändning 2,5 14,0 5,5 

Textil till 
återanvändning 2,8 Data saknas 17,0 

Totalt 5,3 14,0 22,5 
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Bilaga 7. Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning  

7.1 Sammanfattning 

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en avfallsplan som syftar till att ta fram mål 
och åtgärder för hur avfallets mängd och farlighet ska minska. Denna avfallsplan 
omfattar perioden 2018-2022. 
 
Avfallsplanen innehåller mål för att öka sortering av matavfall, förpackningar och 
tidningar, farligt avfall samt bygg- och rivningsavfall. Vidare finns mål för att minska 
matsvinnet och nedskräpningen samt att öka återanvändning av kontorsmöbler inom 
kommunen och återanvändning av textilier. Ett av målen fokuserar på återföring av 
växtnäring.  
  
Till respektive mål finns åtgärder kopplat som ska genomföras under perioden 2018-
2022. Avfallsplanens mål utgår bland annat från de nationella miljökvalitetsmålen, 
främst God bebyggd miljö, Begränsad miljöpåverkan och Giftfri miljö. Avfallsplanen 
bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen. Flera av målen i avfallsplanen handlar om att 
sortera avfallet på ett bättre sätt än idag, vilket ger ökade möjligheter för såväl 
återanvändning som återvinning. På så sätt kan Flens, Katrineholms och Vingåkers 
kommuner förflytta sig uppåt i avfallshierarkin och miljöpåverkan från avfalls-
behandlingsledet minskar. Genom materialåtervinning minskar behovet av jungfruliga 
råvaror och därmed blir miljöpåverkan mindre än i materialutvinningsledet.  
 
Genom återanvändning kan nya produkter ersättas av befintliga och miljöpåverkan 
från tillverkningsledet minskar. Med utsortering av matavfall och separat behandling 
genom rötning med biogasutvinning kan matavfallets innehåll av både energi och 
näring tas tillvara. Energin blir till biogas som kan ersätta fossila bränslen och näringen 
blir biogödsel som kan återföras till produktiv åkermark. Det avfall som kan åter-
användas eller materialåtervinnas istället för att förbrännas genererar en positiv 
miljövinst när slaggmängderna och utsläppen från avfallsförbränningsanläggningar 
minskar.  
 
Ökade sorteringsmöjligheter kräver välplanerade fysiska utrymmen i hela hanterings-
kedjan. Från avfallsutrymmen i nära anslutning till den egna bostaden och på 
fastigheten, till plats för anläggningar där material och avfall kan hanteras och 
behandlas. Det fysiska utrymmet i tätbebyggda områden är ofta begränsat och ska 
betjäna olika intressen och utrymmen för avfallshantering måste därför prioriteras. 
 
Ett större antal insamlingsplatser kräver god planering för att göra transportarbetet så 
litet som möjligt och för att de transporter som alstras ska ha så liten miljöpåverkan 
som möjligt. Ökad närhet med fler insamlingsplatser kan minska mängden transporter 
med privata fordon eftersom fler invånare då har insamlingen på gång- och cykel-
avstånd. Samtidigt som de transporter som utförs på uppdrag av renhållaren kan 
göras med högt ställda miljökrav när det gäller miljöklassning och bränsleanvändning.  
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7.2 Inledning 

Syftet med avfallsplanen 2018-2022 är att, i enlighet med lagstiftningen, ta fram 
”uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska 
avfallets mängd och farlighet”.  
 

7.3 Behov av miljöbedömning 

Enligt Miljöbalken 6 kapitlet 11§ ska en miljöbedömning göras när en myndighet eller 
kommun upprättar planer som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Inom 
ramen för en sådan miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning göras och 
vad den ska innehålla framgår av förordningen (1998:905) om miljökonsekvens-
beskrivningar.  
 
Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder i syfte att minska avfallsmängderna och 
göra avfallet mindre farligt. Det förutsätter och innebär förändringar i arbetssätt inom 
och mellan olika aktörer. Därmed kan avfallsplanen anses medföra en betydande 
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras.   
 

7.4 Avfallsplanens innehåll 

Tio mål med tillhörande åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet i Flens, 
Katrineholms och Vingåkers kommuner har tagits fram:  
 
Mål 1: Farligt avfall (inkl. el- och elektronikavfall) ska inte förekomma i kärlavfallet. 
 
Mål 2: Andelen hushåll som tycker att de har ganska eller mycket bra tillgänglighet för 
att lämna farligt avfall (inkl. el- och elektronikavfall) överstiger 75 % under 
planperioden.   
 
Mål 3: Minst 50 % av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas 
tillvara.     
 
Mål 4: Matsvinn i kommunal offentlig verksamhet (förskola, skola och äldreomsorg) 
ska ha minskat med minst 20 % till 2022 jämfört med 2014. 
 
Mål 5: Begagnade kontorsmöbler från kommunens verksamheter ska lämnas in på 
utvald lagerplats inom kommun i syfte att återanvändas. 
 
Mål 6: Mängden osorterat bygg- och rivningsavfall som lämnas till återvinnings-
centralen ska minska. 
 
Mål 7: Inlämning av återanvändningsbara textilier ska öka. 
 
Mål 8: Andelen förpacknings- och tidningsmaterial i kärlavfallet understiger 20 %. 
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Mål 9: 40 % av fosforn och 10 % av kvävet i avlopp tas tillvara och återförs som 
växtnäring till åkermark utan att detta medför exponering för föroreningar som riskerar 
att vara skadliga för människor eller miljö. 
 
Mål 10: Nedskräpning ska minska i kommunerna. 
 

7.5 Avgränsningar och alternativ  

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder som medför förändringar i arbetssätt inom 
och mellan olika aktörer.  

7.5.1 Nollalternativ 

I en miljökonsekvensbeskrivning ska ett nollalternativ finnas, för att kunna jämföra 
konsekvenserna av den föreslagna åtgärden med att inte göra någon planerad 
förändring. 
 
Ett nollalternativ för en avfallsplan innebär att inte anta en ny avfallsplan med 
tillhörande mål för 2018-2022. Det skulle betyda att avfallshanteringen i Flens, 
Katrineholms och Vingåkers kommuner skulle fortsätta att utvecklas, men utan att 
verksamheten skulle ha en målbild som skulle var långsiktig och förankrad hos andra 
aktörer som man är beroende av. Det skulle i sin tur medföra risk för kortsiktiga beslut, 
svårigheter för den kommunala renhållningsverksamheten att samverka i det 
strategiska arbetet med andra kommunala förvaltningar och en otydlighet i 
kommunikationen med invånare och verksamheter. I Flens, Katrineholms och 
Vingåkers kommuner skulle avfallsmängderna troligen snabbt öka. Sammantaget 
skulle man riskera att gå miste om den strategiska kraft som avfallsplanering innebär, 
när det gäller att arbeta långsiktigt för att minska avfallsmängderna och avfallets 
farlighet.  
 

7.6 Samråd under arbetet med att ta fram avfallsplanen och 
miljökonsekvensbeskrivning 

Arbetet med revidering av avfallsplanen (och föreskrifter) har varit organiserat med en 
styrgrupp och en projektgrupp. Tjänstemän och politiker från kommunerna, Sörmland 
Vatten och Avfall AB, Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB och 
Vingåker Vatten och Avfall AB har ingått i styrgrupp och projektgrupp. Projektledare 
från Sörmland Vatten och Avfall AB har lett processen framåt. En projektplan togs 
fram av projektledaren för att klargöra syfte, mål, tidplan och resursbehov under 
revideringsarbetet och har förankrats i styrgruppen.  
 
Arbetet påbörjades i november 2015 då styrgrupp och projektgrupp deltog i en 
workshop i syfte att, på ett kreativt sätt, komma med förslag och idéer hur vi 
tillsammans kan utveckla avfallshanteringen i kommunerna. Deltagarna delades in i 
fem olika grupper. Varje grupp tilldelades ett av följande fokusområden: förebyggande 
av avfall och återanvändning, farligt avfall, återvinning, resurshushållning i livmedels-
kedjan och avfallsbehandling. Gruppernas förslag och idéer har varit vägledande 
under revideringsarbetet.  
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Avfallsplanen med tillhörande miljöbedömning kommer att ställas ut för allmännheten 
och gå ut på remiss till berörda parter. Avfallsplanen (och föreskrifter) kommer att 
antas av kommunfullmäktige.  
 

7.7 Miljöpåverkan 

Till grund för miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen ligger framför allt 
de nationella miljökvalitetsmålen, som dessutom har regionala preciseringar, samt 
lokala miljömål och övrig omvärldsanalys som arbetet med framtagandet av avfalls-
planen har inneburit.  
 

7.7.1 Nulägesbeskrivning  

Se nulägesbeskrivning i bilaga 6.  

7.7.2 Beaktande av nationella miljökvalitetsmål 

Utgångspunkten för denna miljökonsekvensbeskrivning har varit att relatera 
avfallsplanens mål och åtgärder till den inverkan de har på miljökvalitetsmålen. 
Avfallsplanens mål utgår bland annat från de nationella miljökvalitetsmålen, främst 
God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning, Giftfri miljö och 
dess preciseringar. Avfallsplanen bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen. 
 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Skyddande ozonskikt 

• Säker strålmiljö 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Hav i balans samt levande kust 

och skärgård 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Storslagen fjällmiljö 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

 

7.7.3 Miljöpåverkan från avfallsplanen fokusområde Hushållens farliga avfall 
inkl. el- och elektronikavfall 
 
Mål 1: Farligt avfall (inkl. el- och elektronikavfall) ska inte förekomma i kärlavfallet. 
 
Mål 2: Andelen hushåll som tycker att de har ganska eller mycket bra tillgänglighet för 
att lämna farligt avfall (inkl. el- och elektronikavfall) överstiger 75 % under 
planperioden. 
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Dessa mål innehåller åtgärder om att genomföra kommunikationsinsatser som riktar 
sig till sig till hushållen samt att utvärdera nuvarande insamlingssystem och genomföra 
eventuella åtgärder för att öka tillgängligheten.  
 
Farligt avfall och el- och elektronikavfall ska sorteras rätt vilket uppnås genom ökad 
tillgänglighet och kunskap. 
 
Genomförandet av målet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till:  

• Samtliga nationella miljökvalitetsmål, framförallt Giftfri miljö, påverkas positivt 
genom förebyggande av avfall och minskad farlighet i avfallet.  

Avfall som uppstår i hushållen är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen. 
En viktig del i avfallshanteringen är att få bort giftiga och farliga ämnen ur kretsloppet. 
Dagligen hanteras farligt avfall i hemmet utan att man kanske tänker på det. Det är lätt 
att glömma bort att leksaken från snabbmatsrestaurangen kan innehålla ett batteri 
som ska tas omhand på rätt sätt så att det inte orsakar skada. Batterier, färg, 
elektronik och nagellack är exempel på sådant som är farligt avfall. 

7.7.4 Miljöpåverkan från avfallsplanen fokusområde Resurshushållning i 
livsmedelskedjan  
 
Mål 3: Minst 50 % av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas 
tillvara.    
  
Mål 4: Matsvinn i kommunal offentlig verksamhet (förskola, skola och äldreomsorg) 
ska ha minskat med minst 20 % till 2022 jämfört med 2014. 

Dessa mål innehåller åtgärder om att undersöka och analyseras anledningen till att 
kommuninvånare valt att inte sortera ut matavfall i grön påse. Vidare ska svinn-
mätningar genomföras i kommunal offentlig verksamhet. Därefter ska kommunika-
tionsinsatser genomföras.     

Genomförandet av målet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till:  

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• God bebyggd miljö 

Målet ligger också i linje med etappmålet som gäller ökad resurshushållning i 
livsmedelskedjan. Matavfall som sorteras ut är en resurs både för sitt energi- och 
näringsinnehåll. Genom rötning med biogasutvinning kan energi tas tillvara på som 
biogas, som kan användas som drivmedel istället för fossila bränslen. Efter 
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rötningsprocessen kvarstår näringsrik biogödsel som kan återföras till produktiv 
åkermark. 

För att sortera ut matavfall krävs fysiska utrymmen, en långsiktig och rubust 
insamlings- och rötningsmetod samt god kommunikation med kommuninvånarna.  

7.7.5 Miljöpåverkan från avfallsplanen fokusområde Återanvändning och      
återvinning 
 
Mål 5: Begagnade kontorsmöbler från kommunens verksamheter ska lämnas in på 
utvald lagerplats inom kommun i syfte att återanvändas. 
 
Mål 6: Mängden osorterat bygg- och rivningsavfall som lämnas till återvinnings-
centralen ska minska. 
 
Mål 7: Inlämning av återanvändningsbara textilier ska öka. 

Mål 8: Andelen förpacknings- och tidningsmaterial i kärlavfallet understiger 20 %. 

Detta mål innehåller åtgärd om att genomföra utbildning riktat mot bygglovs-
handläggare, byggnadsinspektörer, byggherrar, fastighetsägare, gatudriftsansvariga 
och planarkitekter. 

Genomförandet av målet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till:  

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• God bebyggd miljö 

• Giftfri miljö 

Bygg- och rivningsavfall är ett nationellt prioriterat område, eftersom volymerna är 
stora och materialen sammansatta är återanvändning en utmaning. Genom att skapa 
en dialog med entreprenören om material och byggmetoder kan farligt bygg- och 
rivningsavfall upptäckas redan vid källan alternativt inte uppstå alls. Med information 
om sortering av bygg- och rivningsavfall minskar miljöpåverkan i avfallshanterings-
ledet. En ökad materialåtervinning minskar miljöpåverkan från utvinning av jungfruliga 
material.  

För många kommuninvånare fungerar återvinningscentralen och dess utformning som 
ett slags skyltfönster för hur avfallshantering fungerar i stort. En tydligt utformad 
återvinningscentral där bland annat återanvändning lyfts fram och görs tydliga och 
tillgängliga kan påverka kommuninvånarna att tänka och agera mer miljövänligt.  
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7.7.6 Miljöpåverkan från avfallsplanen fokusområde Latrin och slam 

Mål 9: 40 % av fosforn och 10 % av kvävet i avlopp tas tillvara och återförs som 
växtnäring till åkermark utan att detta medför exponering  för föroreningar som riskerar 
att vara skadliga för människor eller miljö. 

Detta mål innehåller åtgärder om att utreda möjligheten att ta emot och behandla 
utsorterade fraktioner från små avloppsanläggningar.   

Genomförandet av målet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till:  

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• God bebyggd miljö 

• Giftfri miljö 

• Ingen övergödning 

Genom att utreda möjligheten att ta emot och behandla utsorterade fraktioner från 
kretsloppsanpassade avloppslösningar, skapas förutsättningar för kommuninvånarna 
att välja en kretsloppanpassad avloppslösning. Detta görs genom att ta fram 
hanteringsrutiner som fungerar i hela kedjan; det vill säga från tömning till behandling. 
I det arbetet är det viktigt att de rutiner och åtgärder som tas fram är långsiktiga och 
hållbara för att uppnå en miljömässig och konstnadseffektiv lösning. 

7.7.7  Miljöpåverkan från avfallsplanen fokusområde Nedskräpning  
 
Mål 10: Strategiskt arbetssätt i syfte att minska nedskräpning ska implementeras. 
 
Genomförandet av målet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till:  

• Begränsad klimatpåverkan 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Frisk luft 

• God bebyggd miljö 

• Giftfri miljö 

Detta mål innehåller åtgärder om att ta fram en handlingsplan mot nedskräpning. 
Genom att implementera ett strategiskt arbetssätt kan nedskräpning minskas. 
Kunskap om mängd och sammansättning av skräp på olika platser underlättar bland 
annat planering av infrastrukturen med papperskorgar, städinsatser och andra 
lösningar på ett effektivt sätt. 
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Ett stategiskt arbete mot nedskräpning innebär positiva effekter för kommunen 
eftersom städinsatser innebär betydande kostnader för kommunen och skatte-
betalarna varje år, pengar som skulle kunna användas till annat. Ett rent samhälle ger 
bättre förutsättningar för turism och lokalt näringsliv, ger en tryggare och trevligare 
miljö för kommuninvånarna och betyder att skador på människor och djur minskar. 
 
Kommunen är motorn i det lokala miljömålsarbetet. Det är på den lokala nivån som 
många åtgärder kan genomföras för att nå miljömålen och där görs även många 
avvägningar i arbetet med att nå ett hållbart samhälle. Det är bra om miljömålen 
kopplas till kommunens egna politiska mål och instrument för att bli en del av den 
lokala politiken. 

7.7.8 Bedömning av avfallsplanens miljöpåverkan 

Tabell 8. Bedömning av avfallsplanens miljöpåverkan 

Fokusområde i 
avfallsplanen 

Betydande miljöpåverkan Kommentar 

Hushållens farliga avfall inkl. 
el- och elektronikavfall 

 

Ja/ Nej Övervägande positiv 
miljöpåverkan: 

Med bättre utsortering av 
farligt avfall inkl. el- och 
elektronikavfall minskar 
miljöpåverkan i flera led. 

Tidsperioden för avfalls-
planens giltighet är för kort för 
att målen ska hinna generera 
en betydande miljöpåverkan.  

Resurshushållning i 
livsmedelskedjan  

 

Ja Övervägande positiv 
miljöpåverkan: 

Genom rötning med biogas-
utvinning kan matavfall 
nyttiggöras både till sitt 
energi- och näringsämnes-
innehåll.  

Återanvändning och      
återvinning 

 

Ja Övervägande positiv 
miljöpåverkan: 

Med bättre utsortering av 
avfall som kan återanvändas 
och materialåtervinnas 
minskar miljöpåverkan i flera 
led. 

Flens, Katrineholms och 
Vingåkers kommuner är tre 
dynamiska och expansiva 
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kommuner med mycket 
nybyggnation. Målet ger 
därför en betydande 
miljöpåverkan.  

Latrin och slam Ja Övervägande positiv 
miljöpåverkan: 

Att skapa alternativa 
avloppslösningar som är 
långsiktiga och robusta 
påverkar miljön lång tid 
framöver.  

Nedskräpning Ja Övervägande positiv 
miljöpåverkan: 

Ett rent samhälle ger bättre 
förutsättningar för turism och 
lokalt näringsliv, ger en 
tryggare och trevligare miljö 
för kommuninvånarna och 
betyder att skador på 
människor och djur minskar. 

 

Positiv miljöpåverkan 

Avfallsplanen som helhet syftar till att minska avfallets mängd och farlighet. Det avfall 
som förebyggs minskar miljöpåverkan på samtliga miljömål. Arbetet med att minska 
avfall måste göras av flertalet kommuninvånare om kommunen ska kunna uppnå 
mätbara resultat under planperioden 2018-2022. Att förebygga det avfall som uppstår 
är mycket viktigt och nödvändigt, då Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner 
ska föregå med gott exempel och vägleda kommuninvånarna att agera mer 
miljövänligt.  

Många av målen handlar om att genom kommunikation och ökad medvetenhet få 
kommuninvånarna att sortera ut sitt avfall på ett bättre och mer miljömässigt sätt, samt 
att finna långsiktiga och robusta lösningar som ger positiva miljövinster över tid. På så 
sätt kan man flytta sig högre upp i avfallshierarkin och miljöpåverkan från avfalls-
behandlingsledet minskar. Genom materialåtervinning minskar behovet av jungfruliga 
råvaror och därmed blir miljöpåverkan mindre även i materialutvinningsledet. Med 
återanvändning kan nya produkter ersättas av gamla och miljöpåverkan från 
tillverkningsledet minskar. Med utsortering av matavfall och separat behandling av 
detta genom rötning med biogasutvinning kan matavfallets innehåll av energi och 
näring tas tillvara. Energin blir till biogas som kan ersätta fossila bränslen och näringen 
blir biogödsel som kan återföras till produktiv åkermark. 

Det avfall som kan gå till återanvändning och materialåtervinning istället för att 
förbrännas genererar en positiv miljövinst när slaggprodukter och utsläpp från 
avfallsförbränningsanläggningar minskar.  
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Närhet och tillgänglighet för kommuninvånare att lämna ifrån sig sitt avfall minskar 
transporter med privata fordon. De transporter som utförs på uppdrag av renhållaren 
kan göras med högt ställda miljökrav när det gäller miljöklassning och bränsle-
användning.  

Negativ miljöpåverkan 

Närhet och tilllgänglighet är viktiga aspekter för att minska mängd farligt avfall. Ökad 
sortering av avfall kan generera mer privata transporter  till insamlings- och sorterings-
platser. Det i sin tur kan ge ökad miljöpåverkan med utsläpp. Det är därför viktigt att 
öka tillgängligheten för och medvetenheten hos våra kommuninvånare.  

Ökade sorteringsmöjligheter kräver också en väl fungerande samhällsplanering  som 
gynnar hela hanteringskedjan. Från tillgängliga platser att lämna avfall i nära 
anslutning till sitt hem till plats för material och avfall där avfall kan hanteras och 
behandlas. Det fysiska utrymmet i tätbebyggda områden är ofta begränsat och ska 
oftast konkurrera med andra intressen. Det innebär att utrymmen för hantering av 
avfall måste  prioriteras.  

7.7.8  Åtgärder för uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan.  

Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner har många olika roller när det gäller 
avfallshantering. Det är därför viktigt att skapa gemensamma förutsättningar för att 
lyckas. Kommunerna har följande ansvar:  

• Kommunerna ansvarar enligt Miljöbalken att se till att hushållsavfallet samlas in 
och behandlas. Kommunen är också skyldig att ta fram riktlinjer för hur detta ska 
gå till, genom avfallsplan och föreskrifter (så kallad renhållningsordning). 

• Kommunen driver egen verksamhet som ger upphov till avfall, allt från 
kontorsmaterial och möbler till matavfall och parkskötsel.  

• Kommunen gör upphandlingar, exempelvis vid ny-, om- och tillbyggnad av 
kommunala verksamheter, som i sin tur genererar avfall.  

• Kommunen har planmonopol, det vill säga att kommunen själva ansvarar för sin 
egen fysiska planering och hur staden ska utvecklas. 

• Kommunen är markägare och har därmed makt över vilka villkor som ska gälla 
för markens användning.  

• Kommunen är tillsynsmyndighet över verksamheter som drivs inom och till viss 
del utanför kommunen.  

Kommunens många och olika roller gör det tydligt att behovet av samverkan är stort 
mellan kommunens olika förvaltningar och bolag. För att avfallsplanens mål ska kunna 
uppfyllas med så stor positiv miljöpåverkan som möjligt är det viktigt att samverka och 
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samråda med andra offentliga aktörer, entreprenörer, privata företag, intresse-
organisationer och kommuninvånare. I detta arbete är kommunikation, tillgänglighet 
och dialog viktigt. Att förmedla miljönyttan och hjälpa kommuninvånarna att göra rätt. 
Vidare är det viktigt att kommunerna föregår med gott exempel som en röd tråd genom 
sina verksamheter. Att ställa tydliga krav och följa upp och vara en god förebild.  

Många av planens mål handlar om att genomföra kommunikationsinsatser och skapa 
förutsättningar för kommuninvånarna att göra rätt. För att kunna skapa förutsättningar 
för detta behöver avfallsverksamheten vara en del i kommunens planeringsprocesser, 
såsom utformning, infrastuktur, tillgänglighet med mera. 
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Bilaga 8. Samrådsredogörelse  

Kommunstyrelsen är projektägare och har huvudansvaret för att ta fram en 
renhållningsordning inkluderande avfallsplan samt renhållningsföreskrifter för Flens, 
Katrineholms och Vingåkers kommuner. Beslut om ny renhållningsordning fastställs av 
kommunfullmäktige (KF) i respektive kommun.   
 
En del i processen med att ta fram en avfallsplan är att samråda med berörda aktörer 
för att fånga upp deras önskemål och synpunkter. Enskilda möten med personer från 
olika förvaltningar och bolag har genomförts angående specifika frågor där 
specialkunskaper krävts. Under processen har möten också hållits med en 
projektgrupp bestående av berörda personer inom olika förvaltningar och bolagets 
ansvarsområden inom VA- och renhållning.   
 
Arbetet med revidering av ny renhållningsordning (avfallsplan och föreskrifter) har varit 
organiserat med en styrgrupp och en projektgrupp. Tjänstemän och politiker från 
kommunerna, Sörmland Vatten och Avfall AB, Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm 
Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall AB har ingått i styrgrupp och 
projektgrupp. Projektledare från Sörmland Vatten och Avfall AB har lett processen 
framåt. En projektplan har tagits fram av projektledaren för att klargöra syfte, mål, 
tidplan och resursbehov under revideringsarbetet och har förankrats i styrgruppen.  
 
Under perioden januari till juni 2016 har projektgruppen, i samråd med styrgrupp, 
arbetat fram mål och åtgärder för perioden 2018-2022. För ett effektivt arbete delades 
projektgruppen in i tre olika grupper som har arbetat med framtagande av mål och 
åtgärder för olika fokusområden. Vid behov har andra funktioner inom kommunen 
bjudits in till projektmöte eller kontaktats via e-post/telefon.   
 
Ledstjärnorna i nuvarande avfallsplan har varit vägledande i revideringsarbetet och 
kommer kvarstå för kommande avfallsplanperiod.  
 
• Det ska vara enkelt att göra rätt 
• Positiva budskap 
• Långsiktighet 
• Effektivitet 
• God arbetsmiljö 

 
En viktig del i arbetet med renhållningsordningen är att samråda med berörda aktörer 
och att fånga upp önskemål och erfarenheter utifrån olika perspektiv. Flens, 
Katrineholms och Vingåkers kommuner ska på lämpligt sätt och i skälig omfattning 
samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter, som kan ha ett väsentligt 
intresse i saken, när förslag till renhållningsordning upprättas. Innan 
renhållningsordningen antas ska förslaget ställas ut för granskning för allmänheten 
under fyra veckor. Därefter sker remiss till utvalda nämnder innan förslaget fastställs 
av kommunfullmäktige (KF) i respektive kommun. 
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Bilaga 9. Plockanalys och kundenkät 

9.1 Plockanalys 
Plockanalys är en metod  för karaktärisering av avfall, vilket innebär att avfall sorteras i 
olika fraktioner som vägs separat så att en procentuell avfallssammansättning kan 
beräknas. Plockanalysen visar till exempel vad en avfallspåse från ett hushåll 
innehåller. Resultatet av plockanalysen används som underlag i avfallsplanearbetet. 
Sörmland Vatten och Avfall AB genomförde för tredje året, 2015 (2011 och 2013), en 
plockanalys av hushållens säck- och kärlavfall i Flens, Katrineholms och Vingåkers 
kommuner. Plockanalysen genomförs i egen regi.  
 
Avfall hämtas in från flerfamiljshus, villor, markbehållare och containrar. Plockanalysen 
syftar till att få kunskap om vilken potential som finns till ökad återvinning, minskning 
av farligt avfall samt vilka åtgärder som bör prioriteras framöver. 

9.1.1 Resultat plockanalys 2015  
I nästan alla delprov återfanns farligt avfall i form av batterier, kanyler, mediciner, 
diabetessprutor, aerosol, parfym, tändare och diverse kemikalier. Det mest före-
kommande var batterier följt av medicin och kanyler. 
 
I nästan alla delprov återfanns el- och elektronikavfall i form av kablar, glödlampor, 
brandvarnare, solcellslampor, ficklampor, hörlurar och diverse elektriska leksaker. Det 
mest förekommande var glödlampor följt av kablar och solcellslampor. I nästan alla 
delprov återfanns återanvändnings- och återvinningsbart material i form av textil, 
exempelvis trosor, kalsonger, bh och någon enstaka tröja. Dessa textilier var i de 
flesta fall trasiga eller ansågs som utslitna. Vissa av textilierna som inte var trasiga 
slängdes troligt för att de tillhörde kategorin underkläder, det vill säga inte trasiga men 
inte textilier som personer lämnar för återanvändning. För detta krävs bättre metoder 
för material-återvinning. Rent procentuellt kan det för de som studerar diagrammen 
verka som det rör sig om stora mängder, men återanvändningsbart material suger åt 
sig både fukt och väta, som resulterar i att viken ökar.  
 
Det biologiska behandlingsbara uppgår till nästan 50 procent av avfallet. Då utgör 
trädgårdsavfallet enbart några procent av totalvikten, medan den stora delen utgörs av 
rent matavfall.  
 
I samtliga delprov återfanns material som hör till kategorin producentansvar. 
 

9.2 Kundenkät  
Syftet med kundundersökningen är att få en överblick av vad kunder tycker om 
Sörmland Vatten och Avfall AB och affärsområdet renhållning och dess tjänster. Vad 
som behöver utvecklas för att motsvara kundernas förväntningar och bolagets 
affärsmål. Kundundersökning har genomförts i form av enkät under 2009, 2011, 2013 
och 2015. Svaren i enkäten ger bolaget kunskap om vad kunder tycker om de tjänster 
som bolaget utför. Rapporten är en sammanställning av resultat och analys av 
kundenkät för 2015. Resultat och analys av kundenkät kommer endast att ske för den 
del som avser affärsområde renhållning. Rapporten redovisar även trender utifrån 
tidigare års underlag från kundenkät.  
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9.2.1 Resultat av kundenkät 2015  
Strategier och mål i nuvarande avfallsplan kopplade till kundenkät 2015.  
 

• Mål 2: Andelen hushåll som är ganska eller mycket nöjda med informationen 
om källsortering överstiger 70 %. 
 

 2009 2011 2013 2015 

Flen 63 % 69 % 71 % 67 % 

Katrineholm 64 % 63 % 66 % 68 % 

Vingåker 61 % 62 % 73 % 65 % 
 

• Mål 3: Andelen hushåll som har ganska eller mycket stort förtroende för att 
insamlat avfall omhändertas på ett riktigt sätt överstiger 75 %. 
 

 2009 2011 2013 2015 

Flen 65 % 58 % 69 % 65 % 

Katrineholm 68 % 66 % 68 % 76 % 

Vingåker 69 % 56 % 69 % 71 % 

 
• Mål 6: Andelen hushåll som tycker de har ganska eller mycket bra 

tillgänglighet för att lämna farligt avfall överstiger 75 %. 
 

 2009 2011 2013 2015 

Flen 75 % 73 % 61 % 73 % 

Katrineholm 76 % 69 % 70 % 69 % 

Vingåker 75 % 70 % 76 % 64 % 

 
• Mål 8: Andelen hushåll som tycker det är ganska eller mycket enkelt att lämna 

grovavfall ökar till år 2017 jämfört med 2013. 
 

 2009 2011 2013 2015 

Flen Ej med i enkät Ej med i enkät 60 % 59 % 

Katrineholm Ej med i enkät Ej med i enkät 63 % 60 % 

Vingåker Ej med i enkät Ej med i enkät 59 % 53 % 
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Bilaga 10. Återvinningsstationer 
 
Tabell 9. Återvinningsstationer i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. 
 
Återvinningsstationer  
i Flens kommun 

Adress Ort 

Brogetorp Januarivägen Flen 
Domarvägen Domarvägen Mellösa 
Dunkers Skola   Flen 
Frutorp (ÅVC) Avfallupplaget, v 55 Flen 
Föreningsgården, Skebokvarn Sparreholmsvägen Skebokvarn 
Grusplan Variagatan Variagatan Flen 
Grönviksvägen, Hälleforsnäs   Hälleforsnäs 
ICA Kvantum Hantverkargatan(väg mot ICA) Flen 
Kungsbackavägen Kungsbackavägen/Valstavägen Bettna 
Lötvägen Lötvägen 9 Flen 
Malmheden, Malmköping Förrådsgatan Malmköping 
Tempo, Sparreholm Skarvnäsvägen 7 Sparreholm 
Torsbovägen Torsbovägen 2 Hälleforsnäs 
Trädgårdsgatan Trädgårdsgatan 29 Malmköping 
Vasagatan Vasagatan 2 Flen 
Willys Tegelvägen 2 vid P-plats Flen 
 
Återvinningsstationer  
i Katrineholms kommun 

Adress Ort 

Coop Nära Bievägen / Kyrkogatan Katrineholm 
Fotbollsplan Kanntorpsgatan Sköldinge 
ICA Supermarket Odderg 9 Katrineholm 
ICA Äsköping Doktorsvägen Julita 
Idrottshallen Svanvägen Forssjö 
Isrinken Backavallen Prins Bertils gata Katrineholm 
Kv Svärdsliljan Margaretehillsgatan Katrineholm 
Lyktan Forssjö Golv Odderg 38 Katrineholm 
Paviljong Sveaparken Jungfrugatan/Tegnervägen Katrineholm 
P-plats Fredsg./Malmg. Katrineholm 
P-plats Stora Malmsvägen Katrineholm 
P-plats Sveavägen/Teatergatan Katrineholm 
P-plats KFAB Vallavägen/Stockholmsvägen Katrineholm 
Servicebutiken Vedebyvägen Björkvik 
Tempo Magasinsgatan Valla 
Vid Äldreboendet Bieåsen Bie 
Vikatippen (ÅVC) Vid v 56, mot Bie, Karsuddens 

sjukhus 
Katrineholm 
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Återvinningsstationer  
i Vingåkers kommun 

Adress Ort 

Affären, Baggetorp Kilstavägen 2 Baggetorp 
Folke Angers väg/Ekebergsvägen, 
Marmorbyn 

  Marmorbyn 

Gamla brandstationen, Lindberga   Österåker/  
Vingåkers 
kommun 

Hackstavägen 17 (norr)   Vingåker 
Lastbilscentralen (LBC) (Söder) Idrottsvägen Vingåker 
P-plats Campingen   Läppe 
P-plats järnvägsbron (centrum)   Vingåker 
P-plats Konsum Bruksvägen Högsjö 
Viktippen (ÅVC)   Vingåker 
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Inledande bestämmelser 
Gällande lagstiftning 
1 § För kommunens avfallshantering gäller 

• miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2011:927), 

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

• övriga författningar gällande hantering av avfall,  

• andra författningar t.ex. lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 
arbetsmiljölagen (1977:1160),  

• allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA),  

• renhållningstaxa för Katrineholms kommun,  

• tillsynsmyndighetens taxa  

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om 
avfallshantering.  

Bestämmelserna i dessa föreskrifter med tillhörande bilagor utgör tillsammans 
med kommunens avfallsplan, den kommunala renhållningsordningen. 
 

 
Definitioner 
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 
som i 15 kapitlet miljöbalken och i avfallsförordningen.  

I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges: 

1. Med den renhållnings-ansvariga nämnden avses kommunstyrelsen. 

1 § Omformulering/tillägg 
Frasen ”bland annat” är tillagd efter 1 § För kommunens 
avfallshantering gäller; 

1 § För kommunens avfallshantering gäller bland annat 
 
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”; 

• taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet för Katrineholms kommun, 
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2. Med renhållaren avses Katrineholm Vatten och Avfall AB. 

3. Med tillsynsmyndighet avses den nämnd som fullgör kommunens 
skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

4. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att vara fastighetsinnehavare, 
har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 
Exempelvis omfattas arrendatorer och servituts-innehavare av begreppet.  

5. Med väghållare avses den enskilde eller det organ som ansvarar för 
väghållningen. Staten, kommunen, vägsamfälligheter eller 
samfällighetsföreningar och enskild fastighetsägare är exempel på 
väghållare. 

6. Med tomt avses en egen fastighet eller del av en fastighet, som är bebyggd 
eller avses bebyggas. 

7. Med permanentboende avses att en eller flera personer är folkbokförda på 
fastigheten/i byggnaden. 

8. Med fritidshus avses byggnad som taxerats som fritidshus och som är avsedd 
att användas som tillfällig bostad under semester eller fritid och som inte 
nyttjas för permanentboende.  

9. Med verksamhet avses alla verksamheter som inte är privathushåll t.ex. 
skolor, restauranger, butiker, företag och institutioner. 

10. Med en– och tvåfamiljshus menas friliggande hus med en eller två bostäder, 
t.ex. enplanshus, villor, stugor, jaktstugor, boningshus på jordbruksfastighet, 
lantställen, sommarhus, fritidshus samt parhus, radhus och kedjehus där 
varje bostad har ett eget tak och en egen ingång.  

11. Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart hushållsavfall, dock inte 
trädgårdsavfall, enligt bilaga 1.  

12. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller 
har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller 
kärl. 

13.  Med behållare avses säck, kärl av plast, container, underjordsbehållare, 
latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av 
hushållsavfall. 

14.  Med enskilda avloppsanläggningar avses t.ex. slutna tankar, slamavskiljare 
och minireningsverk som inte ingår i en allmän VA-anläggning. Även 
filtermaterial från fosforfällande anläggningar inkluderas i begreppet. 



 

 
 

5 (19) 
2.02 FÖRESKRIFTER OM AVFALLS-
HANTERING INOM KATRINEHOLMS 
KOMMUN  
Styrdokument- Författningssamling 
 

 Datum  

 2017-04-24  

 
 

 

Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn 
3 § Den renhållningsansvariga nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen 
av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som 
utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av 
renhållaren. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av tillsyns-myndigheten. 

5 § Renhållaren informerar hushållen om avfallshanteringen och de 
insamlingssystem för förpackningar, tidningar och för avfall från elektriska och 
elektroniska produkter som är tillgängliga i kommunen. 
 
Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar för 
betalning och information 
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom renhållarens försorg och i enlighet 
med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. Fastighetsinnehavaren är betalnings-skyldig enligt fastställd taxa. 
Betalningsskyldigheten kan inte överföras på nyttjanderättshavaren. 

Fastighetsinnehavaren är ansvarig för avfall som uppkommer på fastigheten och 
för att hantera det uppkomna avfallet så att risk för skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår.  

2 § Omformulering/tillägg 
Tillagd punkt; 

4. Med VA-huvudmannen avses den som äger och driver allmän 
VA-anläggning. 
 
Tillagd punkt; 

11. Med flerbostadshus avses bostadsenhet med minst tre 
lägenheter. 
 
Omnumrering av punkt 4-9; 5-10. 
 
Omnumrering av punkt 10-14; 12-16. 
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Fastighetsinnehavare av fastighet där hushållsavfall uppkommer, ska inneha 
hushållsavfallsabonnemang.  

 

7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den 
eller de som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för 
avfallshantering. 

Fastighetsinnehavare ska till renhållaren anmäla ändring som berör 
avfallshanteringen eller hushållsavfallsabonnemang. 

 
Hushållsavfall 
Skyldighet att lämna avfall 

8 § Hushållsavfall ska lämnas till renhållaren om inte annat anges i dessa föreskrifter. 

 
Sortering av hushållsavfall inklusive grovavfall 

9 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de 
avfallsslag som anges i bilaga 1 som hör till dessa föreskrifter. Det utsorterade 
avfallet lämnas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren på plats 
som anvisas i bilaga 1.  

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att se till att det 
utsorterade avfallet transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. 

6 § Omformulering/tillägg 
Borttaget ord ”och”; 

6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom renhållarens försorg i 
enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 
27 kap. 4 § miljöbalken. 
 
 
 
 
 
 

7 § Omformulering/tillägg 
Omformulering av ”i” som ersätts med ”på”; 

7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning 
informera den eller de som bor i eller är verksamma på fastigheten 
om gällande regler för avfallshantering. 
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10 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut matavfall och 
hålla det skilt från annat avfall genom att lämna det i de särskilda påsar som 
tillhandahålls för ändamålet av renhållaren. Påsarna ska lämnas i avsedd 
behållare. Närmare vägledning angående vad som utgör matavfall framgår av de 
sorteringsanvisningar som tillhandahålls av renhållaren.  

11 § Anslutning av matavfallskvarn regleras i enlighet med gällande ABVA.  
 
Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 

12 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket 
behållaren och utrymmet är avsedda. Avfall som läggs i behållare ska vara 
förpackat enligt renhållarens anvisningar. Förpackningen ska även vara väl 
försluten för att förhindra spridning av avfallet liksom uppkomsten av skada, 
ohälsa och olycksfall i arbetet eller annan olägenhet. Se anvisning i bilaga 2. 
Behållare som inte uppfyller ovanstående krav hämtas ej vid ordinarie 
hämtningstillfälle. Hämtningen hanteras separat och kan medföra tillägg enligt 
renhållningstaxan. 

Varm aska, slagg, frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka antändning får 
ej läggas i behållaren. 

 

13 § Behållare får inte fyllas mer än så att den lätt kan tillslutas och flyttas utan 
orimliga svårigheter samt att den tillgodoser gällande arbetsmiljökrav.  

12 § Omformulering/tillägg 
Omformulering av ”och olycksfall i arbetet eller annan olägenhet.” 
som ersätts med ”annan olägenhet samt minimera risk för olycksfall”; 

Förpackningen ska även vara väl försluten för att förhindra spridning 
av avfallet liksom uppkomsten av skada, ohälsa, annan olägenhet 
samt minimera risk för olycksfall. 
 
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”; 

Hämtningen hanteras separat och kan medföra tillägg enligt taxa för 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 
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Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren och förses med sådan etikett som renhållaren 
tillhandahåller. Etiketten ska ifyllas enligt renhållarens instruktion. 

 

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning 

14 § En förteckning över behållare och annan utrustning som tillhandahålls av 
renhållaren anges i bilaga 2. 

15 § Kärl ägs och tillhandahålls av renhållaren. Fastighetsinnehavaren har 
ansvar för rengöring och tillsyn av kärl. Säckar tillhandahålls inte. Container och 
latrinbehållare tillhandahålls av renhållaren. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av 
övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för 
avfallshanteringen samt för städning och borttagande av hinder. Andra 
behållare, såsom säckhållare, samt enskilda avloppsanläggningar anskaffas, 
installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. Inrättandet av 
avloppsanläggningar kräver anmälan/ansökan hos den kommunala nämnden. 

16 § Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande 
underhåll för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och 
dylikt. Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anordningar och 
utrymmen för avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven på 
god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.   
 
Hämtnings- och transportvägar  

17 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportvägen fram till 
avfallsbehållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart och 
lättframkomligt skick.  

Transportvägen ska röjas från sly, utstickande grenar och vintertid från snö och hållas 
halkfri. Hämtningsväg som nyttjas vid hämtning av hushållsavfall, samt vändplan i de 
fall behov av att vända hämtningsfordon föreligger, ska vara så dimensionerad och 
hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon, såvida inte särskilda skäl 
föreligger.  

 

13 § Omformulering/tillägg 
Borttagen text; ”Etiketten ska ifyllas enligt renhållarens instruktion.” 
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Hämtningsplats och placering av behållare 

18 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren eller 
till den renhållaren anlitar. Ändringar ska utan uppmaning meddelas renhållaren. 

19 § Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som 
används i kommunens renhållnings-system kan ske och att hämtning 
underlättas.  

Behållare ska inför hämtning normalt ställas vid tomtgräns så nära 
uppställningsplats för hämtnings-fordon som möjligt, såvida inte särskilda skäl 
föreligger häremot eller det är fråga om tömning av särskilda behållare såsom 
enskilda avlopps-anläggningar och fettavskiljare, eller om renhållaren 
informerat om annan plats. Om farbar väg inte kan anordnas ska avfallet lämnas 
på plats som anvisas av kommunen. 

20 § En fastighetsinnehavare med flerbostadshus belägna på en eller flera 
fastigheter med gemensam tomtgräns får ha en samlad uppställningsplats för ett 
eller flera kärl efter meddelande till renhållaren. 
 
Hämtningsområde och hämtningsintervall 

21 § Kommunen består av tre hämtningsområden; centralort, utanför centralort 
samt tätorten Valla, se bilaga 3.  

22 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall 
enligt punktsatserna: 
1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av matavfall och övrigt 

brännbart hushållsavfall varannan vecka hela året. I centralorten och tätorten 
Valla kan hämtning förekomma varje vecka enligt vad renhållaren 
bestämmer.  

2. Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende sker hämtning av matavfall 
och övrigt hushållsavfall varannan vecka hela året.  

3. Från fritidshus som ej används för permanentboende sker hämtning av 
matavfall och övrigt hushållsavfall varannan vecka under sommarperiod 
enligt schema på renhållarens hemsida.  

4. Hämtning av utsorterat farligt avfall sker genom insamling enligt det schema 
som publiceras på renhållarens hemsida.   

5. Hämtning av brännbart grovavfall och icke brännbart grovavfall sker enligt 
schema som publiceras på renhållarens hemsida.  

6. Hämtning av latrin sker enligt schema som publiceras på renhållarens 
hemsida.  
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7. Hämtning av slam från slamavskiljare och minireningsverk ska ske minst en 
gång per år. 

8. Tömning av sluten tank sker vid behov efter beställning av fastighets-/ 
nyttjanderättshavaren, men minst en gång per år. 

9. Hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggning sker i enlighet 
med villkor i tillstånd från tillsynsmyndigheten. 

10. Tömning av fettavskiljare ska ske minst en gång per år eller efter vad som 
krävs för att säkerställa anläggningens funktion enligt gällande ABVA. 

11. Utöver ordinarie hämtning kan extra hämtningar beställas mot avgift enligt 
renhållningstaxan.  
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 22 § Omformulering/tillägg 
Punkt 3. Omformulering av ”schema på renhållarens hemsida” som ersätts 
med ”information från renhållaren”; 

3. Från fritidshus som ej används för permanentboende sker hämtning av 
matavfall och övrigt hushållsavfall varannan vecka under sommarperiod 
enligt information från renhållaren. 
 
Punkt 4. Omformulering av ”det schema som publiceras på renhållarens 
hemsida” som ersätts med ”information från renhållaren”; 

4. Hämtning av utsorterat farligt avfall sker genom insamling enligt 
information från renhållaren. 
 
Punkt 5. Tillagd text ”efter beställning från fastighetsinnehavaren/ 
nyttjanderättshavaren”. Omformulering av ”schema som publiceras på 
renhållarens hemsida” som ersätts med ”information från renhållaren”; 

5. Hämtning av brännbart grovavfall och icke brännbart grovavfall sker 
efter beställning från fastighetsinnehavaren/ nyttjanderättshavaren enligt 
information från renhållaren. 
 
Punkt 6. Tillagd text ”efter beställning från fastighetsinnehavaren/ 
nyttjanderättshavaren”. Omformulering av ”schema som publiceras på 
renhållarens hemsida” som ersätts med ”information från renhållaren”; 

6. Hämtning av latrin sker efter beställning från fastighetsinnehavaren/ 
nyttjanderättshavaren enligt information från renhållaren. 
 
Punkt 8. Omformulering av ”fastighets-/ nyttjanderättshavaren”; 

9. Tömning av sluten tank sker vid behov efter beställning av 
fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren men minst en gång per år. 
 
Punkt 10. Omformulering av ”Tömning av” som ersätts med ”Hämtning av 
fett från”. Borttagen text ”minst en gång per år eller”. Tillagt ord ”eller”; 

10. Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske efter vad som krävs för att 
säkerställa anläggningens funktion eller enligt gällande ABVA. 
 
Punkt 11. Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”; 

11. Utöver ordinarie hämtning kan extra hämtningar beställas mot avgift 
enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 
 
Tillagd punkt; 

8. Hämtning av slam från BDT-brunnar ska ske minst vartannat år. 
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23 § Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller fritidsboende kan 
hushållsavfall hämtas var fjärde vecka under förutsättning att 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten har 
gjort anmälan om kompostering av matavfall och att allt matavfall komposteras 
på fastigheten. Beställning av utsträckt hämtningsintervall görs hos renhållaren.  

 
Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 

24 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än 
hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-23 §§, 27-31 §§ om 
ej annat anges nedan. 

Hushållsavfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter lämnas vid 
kommunens återvinnings-central eller vid annat ställe som anges i bilaga 1.  

Verksamheter ska sortera ut matavfall och hålla det skilt från annat avfall genom 
att lämna det i särskilda påsar eller separata kärl som tillhandahålls för 
ändamålet av renhållaren.  Sorteringsanvisningar gällande matavfall framgår av 
bilaga 1 och 2.   
 

Annat avfall än hushållsavfall 
Uppgiftsskyldighet  

25 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 
hushållsavfall ska på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i fråga 
om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som 
underlag för kommunens renhållningsordning. 

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

Slam 
Allmänt om slam 

27 §  

a) För enskilda avlopps-anläggningar bör lock eller manlucka kunna öppnas av 
en person, får inte vara övertäckt när tömning ska ske och bör inte väga mer än 
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15 kg. Tunga/stora lock och övriga hinder kan medföra tillägg enligt 
renhållningstaxan. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens 
anskaffning, skötsel och underhåll. 

b) Fettavskiljare ska uppfylla krav enligt standard SSEN 1825-1 och 2. Lock och 
manlucka bör kunna öppnas av en person, får inte vara övertäkt när tömning ska 
ske och bör inte väga mer än 15 kg. Varm- och kallvatten bör finnas i anslutning 
till fettavskiljaren. Tunga/stora lock, övriga hinder eller avsaknad av varm- och 
kallvattenanslutning kan medföra tillägg enligt renhållningstaxan. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens anskaffande, skötsel och 
underhåll. 

 

27 § Omformulering/tillägg 
Tillagd text först i paragrafen som utgör inledning till paragrafens 
punkt a) och b); 

För de slamanläggningar som enligt funktionskrav måste återfyllas 
med vatten i samband med eller i direkt anslutning till tömning 
ansvarar fastighetsinnehavaren för återfyllningen. Återfyllning kan 
beställas av renhållaren mot avgift enligt taxa för hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

 
Punkt a) Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”; 

Tunga/stora lock och övriga hinder kan medföra tillägg enligt taxa 
för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 
 
Punkt b) Omformulering av text ”varm- och kallvattenanslutning” 
som ersätts med ”vattenanslutning”. Omformulering av ”anslutning 
till fettavskiljaren” som ersätts med ”fettavskiljares närhet”. 
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”; 

Vattenanslutning bör finnas i fettavskiljares närhet. Tunga/stora 
lock, övriga hinder eller avsaknad av vattenanslutning kan medföra 
tillägg enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet. 
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28 § Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för 
tömning.  
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningsplats bör vid 
nyanläggning inte överstiga 10 meter. Slangdragning längre än 10 meter eller 
hinder vid tömning kan medföra tillägg enligt renhållningstaxan.  

 

29 § Fett från avskiljare vid butik, restaurang, bageri, gatukök och liknande 
verksamhet ingår i begreppet hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 
Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske vid behov och så ofta att funktionen 
säkerställs eller enligt ABVA. 

 

30 § Filtermaterial från fosforfällande anläggningar och andra jämförbara filter 
ska hämtas i enlighet med det tillstånd som getts av kommunens 
tillsynsmyndighet för enskilda avloppsanläggningar och ska följa leverantörens 
hanteringsanvisningar. Filtermaterialet ska vid hämtning vara väl förpackat och 
tillgängligt på sådant sätt att hämtning enkelt kan utföras. I anslutning till 
anläggningen ska fastighetsinnehavaren tillhandahålla instruktioner/skyltar för 
att möjliggöra en enkel hämtning för renhållaren.  

Anläggningar med filtermassa i lösvikt och som tillkommit innan dessa 
föreskrifter trätt i kraft är undantagna från kravet att filtermassor ska vara 
förpackat. Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter 
vattentillförsel. För tömning av filtermaterial i lösvikt hänvisas till bestämmelser 
om avstånd mellan slamsugningsfordonets angöringsplats och slambrunn.  

28 § Omformulering/tillägg 
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”; 

Slangdragning längre än 10 meter eller hinder vid tömning kan 
medföra tillägg enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall från annan verksamhet. 

29 § Omformulering/tillägg 
Omformulering av ”vid behov och så ofta att funktionen säkerställs” 
som ersätts med ”efter vad som krävs för att säkerställa 
anläggningens funktion”. Tillagt ord ”gällande”; 

Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske efter vad som krävs för 
att säkerställa anläggningens funktion eller enligt gällande ABVA. 
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För tömning/hämtning av filtermaterial i säck ska utrymme för 
tömning/hämtning med kranfordon finnas. Avståndet mellan kran-fordonets 
angöringsplats och filter-materialet får vara högst 10 meter om förpackat 
filtermaterial om < 500 kg används och högst fem meter om       < 1 000 kg 
används. Den fria höjden ska vara minst sju meter, även mellan kranfordonets 
angöringsplats och filtermaterialet. Om ovanstående krav inte uppfylls krävs 
särskild hämtningsteknik vilket kan medföra tillägg enligt renhållningstaxan.  

Efter det att uttjänt filtermaterial hämtats ska nytt filtermaterial omgående 
tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg. 

 

31 § Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas i enlighet med det tillstånd som 
getts av tillsyns-myndigheten, följa leverantörens hanteringssanvisningar samt 
vara lättillgängliga för tömning. Det ska vara tydligt markerat var på fastigheten 
som anläggningen finns samt på själva anläggningen var slamtömning ska ske. 
Tydliga slamtömningsinstruktioner ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till 
minireningsverk.  

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta åtgärder för att skydda sin anläggning 
från skador vid tömning med slambil. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att 
eventuella förberedelser inför tömning utförs enligt anläggningsleverantörens 
anvisningar.  
 
Undantag 

Allmänt om undantag 

32 § Alla undantag som utfärdas enligt dessa föreskrifter är personanknutna och 
upphör därmed att gälla vid nya ägarförhållanden. Vid ändring av 

30 § Omformulering/tillägg 
Omformulering av ”dessa föreskrifter trätt i kraft” som ersätts med 
”2017-04-24”; 

Anläggningar med filtermassa i lösvikt och som tillkommit innan 
2017-04-24 är undantagna från kravet att filtermassor ska vara 
förpackat. 
 
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”; 

Om ovanstående krav inte uppfylls krävs särskild hämtningsteknik 
vilket kan medföra tillägg enligt taxa för hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. 
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ägarförhållanden måste ny anmälan/ansökan göras. Beviljade undantag kan 
tidsbegränsas. Tidsbegränsningen bestäms av tillsynsmyndigheten. I 
paragraferna för undantag anges vilken instans som ska ta emot 
anmälan/ansökan. Undantag kan återkallas om förutsättningarna för dessa 
förändrats, den enskilde vid ansökan lämnat felaktiga uppgifter eller om villkor 
för undantag inte efterlevts. Tillsynsmyndigheten ska översända kopia av beslut 
till renhållaren. 
 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden  

33 § Anmälan/ansökan ska göras skriftligen och innehålla uppgifter om vilka 
avfallsslag som avses omhändertas, en redogörelse för på vilket sätt 
omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors 
hälsa och miljön samt uppgift om den tidsperiod som anmälan/ansökan avser.  
 
Gemensam avfallsbehållare 

34 § Tillsynsmyndigheten får, efter ansökan från två fastighetsägare av varsin 
fastighet för småhus, fritidshus eller flerbostadshus som har gemensam 
tomtgräns eller är jämförligt närliggande, medge användande av gemensam 
avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter 
uppfylls och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

Detsamma gäller om båda fastigheterna är närliggande och har samma 
fastighetsinnehavare, eller om avfallsbehållarna sedan tidigare har samma 
uppställningsplats. Ansökan om gemensam avfallsbehållare ska göras hos 
tillsynsmyndigheten. 

Eget omhändertagande av hushållsavfall 

35 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges 
nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för 
människors hälsa och miljön.  

36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på den egna fastigheten 
utan särskild anmälan.  

Torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas endast om det kan ske 
utan att olägenhet uppstår och i enlighet med gällande bestämmelser. 

37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderätthavare som själv avser att 
kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten ska anmäla 
detta till tillsynsmyndigheten. Kompostering av matavfall på fastigheten ska 
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efter anmälan ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår.  

38 § Kompostering av latrin från fastigheten kan efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten. 
Sedan kompostering skett får latrinet användas på fastigheten. 

39 § Eget omhändertagande av slam från enskilda anläggningar och 
filtermaterial från fosforfällande anläggningar från den egna fastigheten kan 
efter ansökan till tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning på 
fastigheten eller annat liknande omhändertagande för användning av 
näringsämnen på fastigheten.  
 
Utsträckt hämtningsintervall 

40 § Tillsynsmyndigheten får efter ansökan från fastighetsinnehavaren medge 
att hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar ska ske vartannat år om 
särskilda skäl föreligger. 

 

 

41 § Tillsynsmyndigheten kan efter ansökan medge förändringar i hämtning av 
filtermaterial från fosforfällande anläggningar om särskilda skäl föreligger.  
 
Uppehåll i hämtning 

42 § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid permanentbostad kan efter 
ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten 
inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. 
Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges om fastigheten inte 

40 § Omformulering/tillägg 
Tillägg av ”a)” framför texten i 40 § som nu utgör första punkten i 
paragrafen. 

a) Tillsynsmyndigheten får efter ansökan från fastighetsinnehavaren 
medge att hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar ska 
ske vartannat år om särskilda skäl föreligger. 
 
Tillagd text som utgör punkt b) i 40 §; 

b) VA-huvudmannen kan efter ansökan medge förändringar i 
hämtningsintervallet för fettavskiljare om särskilda skäl föreligger, 
under förutsättning att anläggningens funktion säkerställs. 
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nyttjas under hela hämtningssäsongen. Ansökan ska göras hos 
tillsynsmyndigheten senast två månader före den begärda uppehållsperioden. 
Vid uppehållsperiodens slut återupptas hämtning automatiskt om inte förnyad 
ansökan har gjorts och beviljats.  
 
Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen 

43 § Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på den 
egna fastigheten på ett sätt så att inte olägenhet uppstår, kan efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att 
lämna avfall till renhållaren för transport, bortskaffande och återvinning. 
Tillsynsmyndigheten kan, när särskilda skäl föreligger, medge ytterligare 
undantag från dessa föreskrifter.  
 
Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar 
44 § Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar ska ske när en fastighet 
kopplats till det allmänna spillvattennätet.  

 
Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft i samband med fastställande i 
Kommunfullmäktige då avfallsföre-skrifter för Katrineholms kommun antagna 
2009-05-18 § 71, och reviderades senast 2014-10-20 
§ 10, upphör att gälla. 

44 § Omformulering/tillägg 
Tillagd text ”eller när en slamavskiljare eller sluten tank av annan 
anledning tas ur bruk”; 

44 § Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar ska ske när en 
fastighet kopplats till det allmänna spillvattennätet eller när en 
slamavskiljare eller sluten tank av annan anledning tas ur bruk. 
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Beslut meddelade med stöd av tidigare gällande avfallsföreskrifter ska anses 
vara meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift. 

 

 
 

_____________________ 
 
 
 

Ikraftträdande Omformulering/tillägg 
Uppdatering av ”2014-10-20 § 10” som ersätts med ”2017-04-24 
§ 71”; 

Dessa föreskrifter träder i kraft i samband med fastställande i 
Kommunfullmäktige då avfallsföreskrifter för Katrineholms kommun 
antagna 2009-05-18 § 71, och reviderades senast 2017-04-24 § 71, 
upphör att gälla. 



Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun 
 
Bilaga 1 

Sorteringsbilaga 
Nedanstående instruktioner gäller 
hushållsavfall. Nedan uppräknade avfallsslag 
ska sorteras ut från hushållsavfallet. 

Matavfall 
Matavfall är biologiskt lättnedbrytbart avfall 
eller livsmedelsavfall från hushåll eller 
verksamheter som restauranger, storkök, 
butiker eller livsmedelsindustri. Matavfall är 
rester av det man äter som blivit över, 
bortrensat eller utgånget. 
Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från 
annat avfall. Matavfallet ska lämnas i de 
särskilda påsar eller separata kärl som 
tillhandahålls för ändamålet av renhållaren. 
Närmare vägledning angående vad som utgör 
matavfall framgår av de sorteringsanvisningar 
som tillhandahålls av renhållaren. Egen 
matavfallskompostering ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten enligt vad som framgår i 
föreskrifterna om avfallshantering. 

Grovavfall 
Grovavfall utgörs av hushållsavfall som på 
grund av sin beskaffenhet inte ryms i avsett 
kärl eller behållare för hushållsavfall, så kallat 
skrymmande avfall, exempelvis utrangerade 
möbler, cyklar, barnvagnar och större 
emballage. Grovavfall från hushåll kan 
transporteras till någon av kommunens 
återvinningscentraler av 
fastighetsägare/nyttjanderättshavare/boende 
och lämnas där. Grovavfallet kan också, efter 
beställning enligt schema som publiceras på 
renhållarens hemsida, hämtas vid fastigheten 
av renhållaren eller den renhållaren anlitar. 
Hämtning förutsätter att avfallet buntas eller 
emballeras på lämpligt sätt samt förses med 
märkning så det tydligt framgår att det är 
grovavfall och från vilken fastighet detta 
härrör. 

 

Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall från fastigheten får 
komposteras på den egna fastigheten eller 
lämnas på kommunens återvinningscentral.  

Hushållens farliga avfall 
Farligt avfall är ett sådant ämne eller föremål 
som är avfall och som är markerat med en 
asterisk (*) i avfallsförordningens (2011:927) 
bilaga 4 eller som omfattas av föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 12 § samma 
förordning. Olika slags farligt avfall får inte 
blandas. Farligt avfall kan lämnas till 
återvinningscentralen. Inlämnat farligt avfall 
ska vara väl förpackat så att det går att hantera 
och lagra utan att det innebär risker för 
personal och utrustning. På förpackningen ska 
innehållet tydligt vara angivet. Hämtning av 
utsorterat farligt avfall sker genom insamling 
enligt schema som publiceras på renhållarens 
hemsida.  

Med farligt avfall avses bland annat:  

• färg, tryckfärg, lim och hartser som 
innehåller farliga ämnen, 

• kemikalier, 
• lim, t.ex. kontaktlim, epoxylim, spackel 
• syror och basiskt avfall (t.ex. frätande 

ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, 
ammoniak, lut), 

• spillolja och annat oljeavfall, 
• fotokemikalier, t.ex. fix och framkallare, 
• bekämpningsmedel, 
• lösningsmedel, 
• kvicksilveravfall, t.ex. termometrar, 

barometrar, reläer, 
• aerosoler (sprayburkar), 
• cytostatika, 
• el- och elektronikavfall.  

Avfall med producentansvar 
Avfall som omfattas producentansvaret, t.ex. 
tidningar, förpackningar, el- och 
elektronikavfall, uttjänta bilar m.m. ska 
hanteras enligt särskilda anvisningar från 
respektive producent. Återvinningsbart 
material ska utsorteras och lämnas till den 
plats som kommunen eller producent anvisar. 

 
Förpackningar  
Förpackningar av papper, metall, plast, färgat 
och ofärgat glas samt tidningar och 
returpapper ska lämnas vid en 
återvinningsstation (ÅVS), i ett fastighetsnära 
system som fastighetsägaren tillhandahåller 
eller på annan plats som anvisas av producent.  
 

El- och elektronikavfall, lysrör, 
lågenergilampor och glödlampor samt 
batterier 
El- och elektronikavfall t.ex. kyl- och 
frysskåp, spisar, TV-apparater och 
batteridrivna leksaker samt lysrör, 
lågenergilampor, glödlampor och batterier 
som omfattas av producentansvar ska 
hushållen lämna på kommunens 
återvinningscentral, i ett fastighetsnära system 
som fastighetsägaren tillhandahåller eller på 
annan plats som anvisats av producent.  
Butiker som säljer elutrustning måste från och 
med 1 oktober 2015 ta emot uttjänta 
elprodukter. I mindre butiker gäller ”en mot 
en-principen”, vilket innebär att du kan lämna 
ditt elavfall när du köper en ny liknande 
produkt. Större butiker som säljer elutrustning 
och som har en försäljningsyta på över 400 
kvadratmeter har skyldighet att ta emot alla 
typer av småelektronik, som är mindre än 25 
cm, även om du inte köper något nytt. 
 
Undantag: Lysrör och andra ljuskällor med 
innehåll av kvicksilver ska hanteras som 
farligt avfall.  
Läkemedel  
Läkemedel från hushåll ska lämnas till apotek. 
Undantag: Cytostatika ska hanteras som farligt 
avfall, se ovan. 
 
Kasserade/uttjänta bildäck 
Kasserade/uttjänta bildäck, med eller utan 
fälg, ska lämnas till däckförsäljare eller på 
annan plats som anvisas av producent. De kan 
även lämnas på kommunens 
återvinningscentral.  
 
Uttjänta bilar  
Uttjänta bilar ska lämnas till plats som 
hänvisas av producent. 

 
Ytterligare avfall med producentansvar kan 
tillkomma. I sådana fall hänvisas till 
producenternas sorteringsanvisningar. 

Övrigt avfall 
Nedan uppräknade avfallsslag kan sorteras ut 
från hushållsavfallet och lämnas på de 
uppsamlingsställen som anges vid respektive 
avfallsslag. 

Återanvändning 
Återanvändning innebär att något kan 
användas igen istället för att återvinnas eller 
kastas. På återvinningscentralen finns 
möjlighet att lämna saker till återanvändning.  

 

Omformulering/tillägg 
Borttagen text ”kommunen eller”; 

Återvinningsbart material ska 
utsorteras och lämnas till den 
plats som producent anvisar. 

Omformulering/tillägg 
Omformulering av ”hänvisas” som 
ersätts med ”anvisas”; 

Uttjänta bilar ska lämnas till plats 
som anvisas av producent. 

Omformulering/tillägg 
Borttaget ord ”instruktioner”; 

Nedanstående gäller 
hushållsavfall. 

Omformulering/tillägg 
Tillagd text ”till exempel”. 
Omformulering av ”bortrensat” 
som ersätts med ”har bortrensats” 
samt omformulering av ”utgånget” 
som ersätts med ”är utgånget”; 

Matavfall är rester av det man 
äter som till exempel blivit över, 
har bortrensats eller är utgånget. 
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Kasserade sprutor och kanyler 
Kasserade sprutor och kanyler ska, väl 
emballerade så att skada, ohälsa och olycksfall 
i arbetet eller annan olägenhet inte 
uppkommer, läggas i behållare för kasserade 
sprutor och kanyler som kan hämtas på apotek. 
Fylld behållare återlämnas till ett apotek. 

Mindre mängd byggavfall 
Hantering av byggavfall ingår inte i 
kommunens renhållningsansvar. Mindre 
mängd byggavfall från reparationer i lägenhet 
och villa kan dock lämnas till kommunens 
återvinningscentral. 

Avfall från husbehovsjakt 
Jaktavfall ska i första hand läggas tillbaka i 
skogen. Mindre mängd jaktavfall kan läggas i 
behållaren under förutsättning att det är väl 
emballerat, enligt bilaga 2. Jaktavfall anses 
inte vara matavfall och ska inte läggas i påse 
avsedd för matavfall.   

Döda sällskapsdjur 
Kontakta veterinär för kremering av djuret. Är 
det ett litet djur kan det läggas emballerat, 
enligt bilaga 2, i behållare för hushållsavfall.  
 
 
 
 

Omformulering/tillägg 
Omformulering av ”och olycksfall i 
arbetet eller annan olägenhet” som 
ersätts med ”, annan olägenhet eller 
risk för olycksfall”; 

Kasserade sprutor och kanyler ska, 
väl emballerade så att skada, 
ohälsa, annan olägenhet eller risk för 
olycksfall inte uppkommer, läggas i 
behållare för kasserade sprutor och 
kanyler som kan hämtas på apotek. 



       
   

1 (1) 

600 mm 

600 mm 

700 mm 
15 kg 

Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms 
kommun 
Bilaga 2 
Förteckning över behållare och annan utrustning som tillhandahålls av 
renhållaren 
Kärl Container 
190 l 8 m3 
400 l  
660 l  
  
  
  
140 l 
matavfallskärl för 
verksamheter 

 

23 l 
latrinbehållare 

 

 
Gröna påsar och hållare för matavfall tillhandahålls av renhållaren enligt tabell 
nedan.   
 
Påssortiment Avsedd för Hållare  
6 liter Hushåll och 

verksamheter 
Tillhandahålls 

60 liter Verksamheter Tillhandahålls inte 
 
Följande gäller för avfall som lämnas i behållare för hushållsavfall: 
(Gäller inte 140 l matavfallskärl för verksamheter.) 
 

• Allt avfall ska vara packat i påse av plast. 
• Alla påsar ska knytas med dubbelknut. 
• Gröna påsar får inte inneslutas i annan påse eller säck. 
• Gröna påsar med matavfall och påsar med brännbart avfall ska 

läggas i behållare för hushållsavfall. 
• Påse med avfall får maximalt ha måttet 600 x 600 x 700 mm. 
• Påse med avfall får maximalt ha vikten 15 kg. 
• Löst avfall får inte förekomma i behållaren. 

 
 

Omformulering/tillägg 
Borttagen kärlstorlek ”400 l” som ersätts med ”370 l”. 
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-01-10 KS/2018:416 - 059 
Ekonomi- och personalavdelningen 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Ann-Kristin Löfstig-Panzar 

Kommunstyrelsen

Besvarande av revisionsrapporten Granskning av 
kommunens upphandlingsverksamhet 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger revisionsrapporten Granskning av kommunens 
upphandlingsverksamhet och kommunledningsförvaltningens besvarande till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
En granskning har genomförts av kommunens upphandlingsverksamhet. 
Syftet med granskningen var att klargöra hur genomförda upphandlingar förhåller sig 
till kommunens styrande dokument avseende upphandlingar samt LOU (Lagen om 
Offentlig Upphandling) och för att utröna följsamheten till förändringar som skett 
inom lagstiftning och praxis.

Kommunledningsförvaltningen har besvarat de rekommendationer som revisorerna 
framför i granskningen.

Ärendets handlingar
 Skrivelse från revisorerna, 2018-09-18, med revisionsrapporten Granskning av 

kommunens upphandlingsverksamhet, Katrineholm
 
Ärendebeskrivning
Bakgrund
En granskning har genomförts av kommunens upphandlingsverksamhet. 
Syftet med granskningen var att klargöra hur genomförda upphandlingar förhåller sig 
till kommunens styrande dokument avseende upphandlingar samt LOU (Lagen om 
Offentlig Upphandling) och för att utröna följsamheten till förändringar som skett 
inom lagstiftning och praxis.
Rapporten visar på att kommunens upphandlingsprocess till övervägande del är 
åndamålsenlig, utifrån de sex (6) kontrollmålen.

Kontrollmålen:
1. Bedriver Katrineholm kommun sin upphandlings verksamhet med en tydlig 

ansvarsfördelning? 
2. Hur ser ansvarsfördelningen ut i förhållande till Telge Inköp? 
3. Vilka system och rutiner för upphandling finns? 
4. Är de styrande dokumenten för upphandling fullt uppdaterade? 
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5. Är de styrande dokumenten för upphandling utformade på ett tillfredställande och 
ändamålsenligt sätt? 

6. I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering av resultat från 
upphandlingsverksamheten? 

Mot bakgrund av granskningsresultaten lämnades rekommendationer som 
kommunledningsförvaltningen nedan besvarar. Rekommendationen följs av 
besvarande med kursiv text.

Besvararande av rekommendationer
Granskningen visar att förvaltningskoordinatorernas arbetsuppgifter skiljer sig åt, 
liksom omfattningen av deras arbete inom området. Deras roll och ansvar är inte alltid 
tydlig för dem. 

Det framgår inte tillräckligt tydligt vem som ansvarar för vad vid uppföljningen av 
upphandlingarna. Katrineholms kommun skriver i sin rutin för upphandling att 
uppföljning ska göras och hur den ska genomföras, men inte tillräckligt tydligt var 
ansvaret ligger. 

Revisorerna rekommenderar Katrineholms kommun att förtydliga 
förvaltningskoordinatorernas roller och ansvar samt se över tjänstens omfattning för att 
på det sättet kunna reglera även arbetsbelastningen. 

Vidare rekommenderas Katrineholms kommun att förtydliga ansvarsfördelningen 
kring uppföljning.

Besvarande
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen kommer under 2019 att tydliggöra och 
synliggöra förvaltningskoordinatorernas roller i dialog med förvaltningarna. 
Inriktningen är att arbetet med direktupphandlingar ska föras längre ut i 
organisationen så att förvaltningskoordinatorerna får en mer stöttande roll än 
tidigare. Utbildningar kommer att genomföras och information kommer att bli känd 
för fler personer. 

Beträffande ansvarfördelningen vid uppföljning kommer Internkontrollplanen att 
kommuniceras samt en mall tas fram som stöd till förvaltningarna för redovisning och 
dokumentation av stickprovskontroller utifrån plan. 

Revisorerna bedömer vidare att de styrande dokumenten till övervägande del är fullt 
uppdaterade. De styrande dokument som granskningen fått ta del av är i sin helhet 
uppdaterade utifrån gällande regler och kommunens egna riktlinjer. Av rutinerna och 
mallarna framgår dock inte när och av vem de är antagna. 

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att det av riktlinjer, rutiner, mallar och 
andra dokument, som är av betydelse för upphandlingsprocessen, tydlig framgår när 
och av vem dokumentet är antaget. Detta för att mottagaren av dokumentet ska ha 
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www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

möjlighet att ställa frågor om rutinen, men också vara säker på att denne innehar den 
senaste versionen. 

Besvarande 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen kommer under 2019 att revidera samtliga 
mallar när ny grafisk profil är antagen samt komplettera med uppgifter om vem och 
när dokumenten är framtagna eller antagna beroende av vilket typ av dokument det 
handlar om.

Det är positivt att kommunstyrelsen, tillsammans med Telge Inköp, varje kvartal tar fram en 
inköpsrapport för att följa upp avtalstroheten. 

Det framgår dock inte tydligt vad för åtgärder som vidtas i och med resultatet av 
rapporten och om köp utanför avtal genom dessa åtgärder minskar. 

Revisorerna rekommenderar en uppföljning av genomförda upphandlingar där 
kommunstyrelsen följer upp avtalsföljsamheten genom att utveckla rutiner och verktyg 
i samband med att det nya affärssystemet sjösätts. 

Vidare rekommenderas kommunstyrelsen att tillse att förvaltningarna vidtar åtgärder 
efter vad inköpsrapporten från Telge Inköp visar. 

Slutligen rekommenderas kommunstyrelsen att försäkra sig om att de stickprov som 
enligt Internkontrollplanen ska genomföras redovisas och följs upp.

Besvarande
Kvartalsvisa och årsvisa jämförelser görs i samband med att rapporten gås igenom. 
Handlingsplaner upprättas inför varje genomgång av rapporten/förvaltning. Där 
sätter förvaltningarna upp tidpunkter för kommande behov av upphandling och 
kapacitet för 
genomförande.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen kommer under 2019 att undersöka 
möjligheterna att ytterligare utveckla rutiner och verktyg för avtalsföljsamhet och 
uppföljning. Detta nås genom att fler avtal kommer att finnas på plats i det nya 
affärssystemet samt genom ökad e-handel.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen kommer under 2019 att följa upp så att 
stickprov enligt Internkontrollplanen redovisas. Till stöd görs en ny mall för 
dokumentation av hur man gått till väga vid sin kontroll av leverantören.

Susanne Sandlund Ann-Kristin Löfstig-Pantzar
Ekonomi- och personalchef Upphandlingskoordinator

Beslutet skickas till: Revisorerna, akten
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Sammanfattning och revisionell bedöm-
ning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC granskat 

om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig process för upphandling. 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen till 

övervägande del har en ändamålsenlig process för upphandling.  

Kontrollmål Kommentar 

Kontrollmål 1 

Bedriver Katrineholms kommun 

sin upphandlingsverksamhet 

med en tydlig ansvarsfördel-

ning? 

Vi bedömer att Katrineholms kommun delvis 
bedriver sin upphandlingsverksamhet med en 
tydlig ansvarsfördelning. 

Det framgår inte tillräckligt tydligt vem som 

ansvarar för vad vid uppföljningen av upp-

handlingarna. 

 

Kontrollmål 2  

Hur ser ansvarsfördelningen ut i 

förhållande till Telge Inköp? 

 

Vi bedömer att ansvarsfördelningen mellan 
kommunen och Telge Inköp är tydlig.  

Avtalet och den gränsdragningslista som redo-
visats revisionen ger en tillräckligt tydlig an-
svarsfördelning mellan parterna.  

 

Kontrollmål 3  

Vilka system och rutiner för 

upphandling finns? 

Vi bedömer att det till övervägande del finns 

tillräckliga system och rutiner för upphand-

ling.  

System och rutiner som täcker området finns i 

stor utsträckning. 

Kontrollmål 4 

Är de styrande dokumenten för 

upphandling fullt uppdaterade? 

Vi bedömer att de styrande dokumenten till 

övervägande del är fullt uppdaterade.  

De styrande dokument som granskningen fått 

ta del av är i sin helhet uppdaterade utifrån 

gällande regler och kommunens egna riktlin-

jer. Av rutinerna och mallarna framgår dock 

inte alltid när och av vem de är antagna. 

Kontrollmål 5 

Är de styrande dokumenten för 

upphandling utformade på ett 

tillfredställande och ändamåls-

enligt sätt? 

Vi bedömer de styrande dokumenten är ut-

formande på ett tillfredställande och ända-

målsenligt sätt.  

De rutiner som finns på området finns till-

gängliga och är lätta att förstå. 

Kontrollmål 6 

I vilken utsträckning sker upp-

Vi bedömer att det delvis genomförs uppfölj-

ning och utvärdering av genomförda upphand-
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följning och utvärdering av re-

sultatet från upphandlingsverk-

samheten? 

lingar. 

Det tas fram inköpsrapporter för att följa upp 

avtalstroheten. Det framgår dock inte tydligt 

vad för åtgärder som vidtas i och med resulta-

tet av rapporten och om köp utanför avtal ge-

nom dessa åtgärder minskar. 

Vidare kan uppföljningen av upphandlings-

verksamheten göras mer systematisk vad gäl-

ler kvalitet och miljö. 

  

Mot bakgrund av granskningsresultaten rekommenderar vi kommunstyrel-

sen att: 

 Förtydliga förvaltningskoordinatorernas roller och ansvar samt se över tjänstens 
omfattning för att på det sättet kunna reglera arbetsbelastningen. 
 

 Se över ansvarsfördelningen kring uppföljning av upphandlingsverksamheten. 

 Tillse att det i riktlinjer, rutiner, mallar och andra dokument, som är av betydelse 

för upphandlingsprocessen, tydlig framgår när och av vem dokumentet är antaget.  

 Följa upp avtalsföljsamheten genom att utveckla rutiner och verktyg i samband 

med att det nya affärssystemet sjösätts. 

 Tillse att förvaltningarna vidtar åtgärder efter vad uppföljningen av upphandling-

arna visar. 

 Försäkra sig om att de stickprov som enligt Internkontrollplanen ska genomföras 

redovisas och följs upp. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
För att inte snedvrida konkurrensen och samtidigt hushålla med skattemedel ska offent-

liga myndigheter såsom kommuner och landsting/regioner följa vissa bestämmelser, 

upphandlingsreglerna, när de köper eller hyr varor eller tjänster. Syftet med Lagen om 

offentlig upphandling (LOU) är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få 

affärskontrakt med myndigheten lika. Upphandling av varor och tjänster samt byggnads- 

och anläggningsarbete bör samordnas så att myndigheten drar nytta av sin storlek som 

köpare och utnyttjar den upphandlingskompetens som finns.  

Ramavtal är ett avtal som ingås mellan myndighet och en eller flera leverantörer i syfte att 

fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en tidsperiod. Trohet till avtal 

är avgörande för leverantörers förtroende för myndigheten. En hög avtalstrohet ger också 

bättre villkor i upphandlingar och avtal. 

Enligt LOU ska en upphandlande myndighet besluta om riktlinjer för direktupphandling 

och har en skyldighet att dokumentera direktupphandlingar som har ett värde över 

100 000 kronor. Det är viktigt att upphandlande myndigheter har kontroll över sina avtal 

och dokumenterar hur de har ingåtts. Det är grundläggande för att arbeta strategiskt med 

upphandlingar och för att få bättre nytta av de medel som används för att köpa varor och 

tjänster. Dokumentationen är också viktig för den egna uppföljningen av sina köp. Konse-

kvenser kan vara att lagen inte följs, att inköpsverksamheten inte är effektiv och att för-

troendet hos leverantörer skadas.  

Syftet med granskningen är att klargöra hur genomförda upphandlingar förhåller sig till 

kommunens styrande dokument avseende upphandling (inköpspolicy, riktlinjer m.m.) 

samt LOU och för att utröna följsamheten till förändringar som skett inom lagstiftning 

och praxis. 

1.2. Revisionsfråga  
Har Katrineholms kommun en ändamålsenlig process för upphandling? 

1.3. Revisionskriterier 

 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, nedan LOU  

 Rutiner och styrande dokument  

1.4. Kontrollmål 
 Bedriver Katrineholm kommun sin upphandlings verksamhet med en tydlig an-

svarsfördelning? 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut i förhållande till Telge Inköp? 

 Vilka system och rutiner för upphandling finns? 

 Är de styrande dokumenten för upphandling fullt uppdaterade? 
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 Är de styrande dokumenten för upphandling utformade på ett tillfredställande och 
ändamålsenligt sätt? 

 I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering av resultat från upphand-
lingsverksamheten? 

1.5. Avgränsning 
Granskningen avser endast Katrineholms kommuns egna upphandlingar. 

1.6. Metod 
Granskningen har genomförts genom att styrande dokument och rutiner har granskats. 

Intervjuer har genomförts med Upphandlingskoordinator, ekonomichef och VD för Telge 

Inköp samt totalt fem förvaltningskoordinatorer ute på de olika förvaltningarna.  
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2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1. Organisation och ansvar 

2.1.1. Iakttagelser 

2.1.1.1. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 

I Katrineholms kommun är det kommunstyrelsen som ansvar för kommunens upphand-

lingar och inköp. Det är i sin tur ekonomi- och upphandlingsavdelningen, genom tjänsten 

som upphandlingskoordinator, som ansvarar för och samordnar alla kommunens upp-

handlingar.  

Upphandlingskoordinatorn är den, enligt processkartan för Upphandling- ansvar och rol-

ler, som ansvarar för att beställa nya upphandlingar av Telge Inköp, anmäler och stöttar 

förvaltningarna vid avrop, tar fram rutiner för avtalsuppföljning och andra instruktioner 

och mallar samt bistår med information och utbildning på området.  

2.1.1.2. Telge Inköp 

Katrineholms kommun tar hjälp av Telge Inköp för alla annonserade upphandlingar, 

detta med undantag för avrop genom SKL, Kammarkollegiet och varuförsörjningen. Telge 

Inköp är Södertälje kommuns helägda dotterbolag, med Telge AB som moderbolag. Telge 

Inköp bedriver inköpsverksamheter i form av upphandlingar, tecknande av ramavtal och 

utveckling av inköpsprocesser. Enligt intervju har Telge Inköp 23 anställda.  

2.1.1.3. Ansvarsfördelningen mellan Katrineholms kommun och Telge In-
köp 

Katrineholms kommun har ett samarbetsavtal med Telge Inköp gällande utförande av 

upphandlingar sedan 2016. Det nuvarande avtalet är giltigt från och med första januari 

2018 och två år framåt. Av avtalet framgår att Telge inköp förbinder sig att genomföra 

upphandlingar beträffande ramavtal eller i förekommande fall specifika upphandlingar, 

utifrån Katrineholms kommuns behov. Det framgår också att de står för utbildning och 

stöd i upphandlingsfrågor. Vid intervjuer framkommer att Telge inköp även kan gå in och 

stötta och genomföra mer kvalificerade direktupphandlingar. Vidare bevakar Telge inköp 

avtalstiden för ingångna avtal åt kommunen samt gör stickprovskontroller för att kontrol-

lera avtalsföljsamhet. 

Enligt samarbetsavtalet och intervjuer framgår att Katrineholms kommun, i ett första 

steg, ska prognostisera behovet av upphandlingar inför nästkommande år. Detta görs som 

en del av budgetprocessen och finns med i ”Underlag för övergripande plan med budget  - 

skrivanvisningar”. I syfte att utveckla den interna anskaffningsprocessen och för att kunna 

förse Telge Inköp med underlag för planering av nästkommande års upphandlingar ska 

nämnderna och bolagen i kommunen redovisa behov av nya upphandlingar inom sina 

Kontrollfråga: Bedriver Katrineholms kommun sin upphandlingsverksamhet med en tydlig 
ansvarsfördelning? 

Kontrollfråga: Hur ser ansvarsfördelningen ut i förhållande till Telge inköp? 
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verksamhetsområden. Även förmodade inköp som beräknas ske genom direktupphand-

ling redovisas här.  Redovisningen rapporteras  i Stratsys och efter det att kommunfull-

mäktige i november fastställt drift- och investeringsramarna uppdateras listan i Stratsys. 

Förvaltningarna i kommunen ansvarar för processen att rapportera behovet av medel i 

kommande budget. Verksamhetscontroller på ekonomi- och upphandlingsavdelningen 

förser förvaltningarna med det verktyget. När sammanställningen är klar överlämnas 

uppgifterna till upphandlingskoordinator som ansvarar för att rapportera in kommande 

års behov till Telge Inköp. Upphandlingskoordinatorn bevakar vidare förändringar under 

året och återrapporterar dessa till Telge Inköp. 

Vid intervjuer framkommer att Telge Inköp och Katrineholms kommun, inför en upp-

handling, gemensamt gör en tidsplan och en strategi. Detta utgör sedan en överenskom-

melse som båda parter skriver på. Överenskommelsen ska vara påskriven innan annonse-

ring.  

Det är Telge Inköp som ansvarar för planering och utarbetning av upphandlingsunderlag 

medan det är kommunen som äger kravspecifikationen. Vid intervjuer framkommer att 

det vid ramavtalsupphandlingar tillsättas en referensgrupp. Dessa referensgrupper utar-

betar anbudsunderlag och följer upp ingångna avtal. Tilldelningsbeslutet fattas av Katri-

neholms kommun medan tecknande av avtal görs på delegation av VD på Telge Inköp. Vid 

intervjuer framkommer att de har arbetat med ansvarsfördelningen mellan myndigheter-

na under en längre period där nu kravställarna i kommunen aktivt ska delta i beställning-

en. Telge Inköp sköter all dokumenthantering kring annonsering och hanterar frågor och 

svar. Telge Inköp hanterar också eventuella överklaganden. Enligt en odaterad gräns-

dragningslista från Telge Inköp ansvarar kommunen för avtalsuppföljning medan Telge 

Inköp bevakar avtalstider. 

2.1.1.4. Förvaltningskoordinatorer 

Katrineholm har på varje förvaltning en förvaltningskoordinator. Enligt processkartan 

”roller och ansvar” framgår att denna person har en central roll i kontakten med upp-

handlingskoordinatorn i kommunen. Denna persons roll är att i sin förvaltning stötta i 

enkla upphandlingsfrågor, ta fram underlag inför avrop och rapportera in deltagare och 

kravställare vid ramavtal. Förvaltningskoordinatorerna har också ansvar att ha en över-

blick över förvaltningens egna direktupphandlingar, avtalen och dess dokumentation.  

Vid intervjuer med förvaltningskoordinatorerna framkommer att de bland annat också 

har som uppgift att göra direktupphandlingar åt sin förvaltning, delta som kravställare vid 

kommunövergripande upphandlingar, ta fram statistik, informera om nya avtal, utbilda 

och informera förvaltningarna om lagstiftningen på upphandlingsområdet. 

Förvaltningskoordinatorerna tycker att deras roll har blivit tydligare sedan den ändrades i 

och med att Telge inköp gick in. Av intervjuerna framkommer dock att förvaltningskoor-

dinatorerna har lite olika uppgifter, och att omfattningen av deras uppgifter varierar. 

Flera av koordinatorerna uppger att de har svårt att hinna med upphandlingsarbetet och 

samtidig utföra sina andra arbetsuppgifter i annan tjänsteroll. Hur mycket tid som är me-

nat för denna roll har tjänstemännen inte fått redan på. Dock kan konstateras, vid inter-

vjuer, att tiden och omfattningen av rollen skiljer sig markant åt mellan de olika koordina-

torerna. Förvaltningskoordinatorerna anser att de besitter den kunskap och erfarenhet 
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som behövs för att genomföra uppdraget. Enligt intervjuer har kravställarna fått utbild-

ning på området. 

2.1.1.5. Upphandlingsrådet 

Katrineholm kommun har också något som kallas för upphandlingsrådet.  I upphand-

lingsrådet sitter upphandlingskoordinator från ekonomi- och upphandlingsavdelningen 

tillsammans med förvaltnings- och bolagskoordinatorerna.  Upphandlingsrådet uppgift är 

att fastställa rutiner, se över behov och verka för kommungemensamma ramavtal, samt 

tillfredsställa utbildningsbehovet som finns i kommunen på området. Rådet träffas minst 

4 gånger per år. 

2.1.1.6. Certifierade beställare 

Vid intervjutillfället pågår en översyn över inköpare i kommunen. En utbildning har tagits 

fram för att få certifierade beställare med målsättningen att effektivisera inköpen och öka 

avtalstroheten. 

2.1.2. Bedömning  

Vi bedömer att Katrineholms kommun delvis bedriver sin upphandlingsverksamhet med 
en tydlig ansvarsfördelning. 

Vi grundar vår bedömning på att det av samarbetsavtalet och processkartan framgår hur 
organisationen kring upphandlingsverksamheten ser ut, vad det finns för olika roller och 
vad dessa roller ansvarar för.  

Granskningen visar dock att förvaltningskoordinatorernas arbetsuppgifter skiljer sig åt, 
liksom omfattningen av deras arbete inom området. Deras roll och ansvar är inte alltid 
tydlig för dem. 

Det framgår inte tillräckligt tydligt vem som ansvarar för vad vid uppföljningen av upp-
handlingarna. Katrineholms kommun skriver i sin rutin för upphandling att uppföljning 
ska göras och hur den ska genomföras, men inte tillräckligt tydligt var ansvaret ligger. 

Vi bedömer att ansvarsfördelningen mot Telge Inköp är tydlig genom avtalet och den 
gränsdragningslista som redovisats revisionen.  

Vi rekommenderar Katrineholms kommun att förtydliga förvaltningskoordinatorernas 
roller och ansvar samt se över tjänstens omfattning för att på det sättet kunna reglera 
även arbetsbelastningen. 

Vidare rekommenderar vi Katrineholms kommun att förtydliga ansvarsfördelningen kring 
uppföljning. 
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2.2. System och Rutiner 

2.2.1. Iakttagelser 

Vi har för tillfället för granskningen tagit del av följande dokument med bäring på områ-

det. 

Dokument Fastställd eller 

senast reviderad  

Kommentar 

Inriktning för inköp i 

Katrineholms kommun 

efter beslut  

2017-05-15—2019-

12-31, KF, § 96 

Dokumentet omfattar kommunens in-

riktning, bland annat effektivitet och 

avtalstrohet och att eftersträva social, 

ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

Som bilaga finns kommunens uppföran-

dekod från leverantörer. Den omfattar 

områden så som mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor, miljö och öppenhet.  

Rutiner för upphandling 

och direktupphandling 

Reviderad 2018-

03-02 

Detta dokument beskriver planering 

under året, ansvarsfördelning, kostna-

der, vad en direktupphandling är och 

när en sådan får göras, beloppsgränser, 

sekretess, diarieföring, arkivering, upp-

följning. Här framgår att enklare doku-

mentation ska göras på alla inköp över 

30 000 kr. Inköp över 100 000 kr skall 

dokumenteras ytterligare och delges 

upphandlingsansvarig i kommunen. 

Rutin vid upphandling 

(Telge Inköp) 

- Här framkommer upphandlingsproces-

sens aktiviteter och vem som är ansvarig 

för denna, Katrineholms kommun eller 

Telge inköp, tydligt i ett rutnät.  

Rutin för uppföljning av 

leverantör  

- En Checklista för uppföljning av leveran-

törer där också faktiska brister kan fyllas 

i. Framgår inte vem som är ansvarig för 

att genomföra uppföljningen. 

Processkarta, upphandling 

och ansvar 

- En processkarta som beskriver hur de 

olika rollerna förhåller sig till varandra 

och de olika rollernas ansvar.  

Samarbetsavtal- Upphand-

lingar 

2018-01-01—2019-

12-31, VD Telge 

Inköp Ekonomi- 

och personalchef, 

Katrineholms 

kommun.  

Avtal mellan Telge Inköp och Katrine-

holms kommun som reglera samarbetet 

med upphandlingar. Här regleras så som 

omfattning, avtalstid, pris, upphand-

lingsform, kravspecifikation, referens-

grupper, anbudsöppning och beslut.  

Kontrollfråga: Vilka system och rutiner för upphandling finns? 

Kontrollfråga: Är det styrande dokumenten för upphandling utformade på ett tillfredställande 
och ändamålsenligt sätt? 

Kontrollfråga: Är det styrande dokumenten för upphandling fullt uppdaterade?  
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Checklista för inköp och 

direktupphandling  

- En processbeskrivning över inköp och 

direktupphandling upp till direktupp-

handlingsgränsen 586 907 kr, (LOU för 

2018-2019).  

 

Vi har också fått ta del av ett antal mallar som kommunen använder sig av i upphand-

lingsprocessen. Detta är mallar som:  

 Anbudsblankett, fylls i av anbudsgivare vid direktupphandling. 

 Avtalsmall avseende direktupphandling, en enklare och en mer omfattande. 

 Blankett Förfrågningsunderlag (offertförfrågan) avseende direktupphandling. 

 Blankett för dokumentation av direktupphandlingar 30 000- 100 000 kr.  

 Blankett för dokumentation av direktupphandlingar över 100 000 kr.  

 Blankett för inköpsuppdrag till Telge Inköp, upprättad av Telge Inköp. 

 Tips inför avtalsskrivning vid direktupphandling, tips på vad som ska skrivas un-

der respektive avtalspunkt. 

 Tips inför utskick av förfrågningsunderlag (offertförfrågan) vid direktupphandling, 

tips på vad som ska skriva under varje punkt i förfrågningsunderlaget. 

 Tips och råd vid kravställning, frågor att besvara vid kravställning gällande funkt-

ion, egenskap kvalitet, leveransvillkor, garanti, service, miljökrav och annat. 

 

Det är endast i dokumentet ”Inriktning för inköp i Katrineholms kommun efter beslut ” 

där det framgår vem som antagit den och datum för det. Samarbetsavtalet med Telge In-

köp är daterat och signerat. Rutiner för upphandling och direktupphandling är daterat 

med senaste revideringen. Av övriga dokument framgår det inte när eller av vem dem är 

framtagna och antagna.  

Enligt intervjuer har kommunen en avtalsdatabas. Där ska alla avtal finnas som överstiger 

100 000 kr (gränsen för dokumentationsplikt för direktupphandling). Alla anställda i 

kommunen har tillgång till avtalsdatabasen och kan gå in och titta vad kommunen har för 

befintliga avtal. Upphandlingar och inköp under 100 000 kr finns i diarieföringssystemet 

LEX. Rutinerna uppdateras vid ny mandatperiod och vid ny lagstiftning på området. Ett 

arbete pågår för att utveckla intranätet och göra direktupphandlingar mer synbara. Det 

finns vissa svårigheter i att hitta i avtalskatalogen och det förekommer att avtal missas för 

att inte rätt sökord används. 

Rutinerna och mallarna finns för alla att hitta, samlat på intranätet under rubriken inköp 

och upphandling. Det framkommer vid intervjuer att det framförallt är upphandlingsko-

ordinator och förvaltningskoordinatorerna som är insatta i befintliga rutiner och mallar. 

Rutinerna bygger på underlag från Konkurrensverket och deras råd om vad dessa bör in-

nehålla.  

Uppförandekoden, som är en del av (bilaga) till dokumentet ”Inriktning för inköp i Katri-

neholms kommun efter beslut” är under bearbetning där meningen är att den reviderade 
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versionen ska beslutas av Kommunfullmäktige i september. Detta med anledning av för-

ändringar i FN:s globala hållbarhetsmål och principer. 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det till övervägande del finns tillräckliga system och rutiner för upphand-

ling.  

Vi bedömer att det finns styrande dokument och system utformande på ett tillfredstäl-

lande och ändamålsenligt sätt. De rutiner som finns på området finns tillgängliga och är 

lätta att förstå. 

Vi bedömer vidare att de styrande dokumenten till övervägande del är fullt uppdaterade. 

De styrande dokument som granskningen fått ta del av är i sin helhet uppdaterade utifrån 

gällande regler och kommunens egna riktlinjer. Av rutinerna och mallarna framgår dock 

inte när och av vem de är antagna.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att det av riktlinjer, rutiner, mallar och andra do-

kument, som är av betydelse för upphandlingsprocessen, tydlig framgår när och av vem 

dokumentet är antaget. Detta för att mottagaren av dokumentet ska ha möjlighet att ställa 

frågor om rutinen, men också vara säker på att denne innehar den senaste versionen.  

2.3. Uppföljning av genomförda upphandlingar 

2.3.1. Iakttagelser 

Av rutinen för upphandling framkommer att inköp och upphandling följs upp kontinuer-

ligt genom kommunens interna kontroll och revision. I Internkontrollplanen (Kommun-

ledningsförvaltningen) för 2017 är avtalstrohet ett kontrollområde där kontrollen baseras 

på stickprov från Telge Inköp vilket skall göras kontinuerligt, vilket bekräftas i intervjuer. 

I samarbetsavtalet med Telge Inköp framgår att Telge Inköp ska tillhandahålla spendana-

lysverktyg och rapport om avtalstrohet för varje kvartal. PwC har fått ta del av inköpsrap-

porten för kvartal 1, 2018. Rapporten visar hur mycket som har handlats utanför avtal per 

inköpsområde, per inköpskategori och leverantör. Denna rapport skickas sedan ut till för-

valtningscheferna. 

Kontroll av att LOU följs skall enligt Internkontrollplanen göras genom att ekonomi- och 

upphandlingsavdelningen ska genomföra stickprov tre gånger per år. 

När det gäller gemensamma ramavtal med flera kommuner görs gemensamma uppfölj-

ningar tillsammans med Telge Inköp. Annars kontrolleras bara varan eller tjänsten när 

det uppstår klagomål från kommunens sida. Av intervjuer framgår att samarbetet med 

förvaltningarna och koordinatorerna har blivit bättre och att viss uppföljning sker ute på 

förvaltningarna.  

Kontroller av kvalitet, pris, hållbarhetskrav och avstämning mot fakturor görs enligt in-

tervjuer inte i den utsträckningen den borde då det idag delvis (för exempelvis kvalitet och 

hållbarhet) saknas verktyg för detta. Kvalitets- och hållbarhetskrav kommer dock kom-

Kontrollfråga: I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering av resultat från upphand-
lingsverksamheten? 
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munen enligt uppgift att kunna arbeta mer systematiskt med då ett nytt affärssystem ska 

implementeras under 2019. 

Telge inköp menar i intervjuer att det är Katrineholms kommun som ansvarar för denna 

typ av uppföljning i och med att denne äger kravspecifikationen. Telge Inköps ansvar är 

att ta fram Inköpsrapporten för varje kvartal. 

2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att det delvis genomförs uppföljning av genomförda upphandlingar. 

Det är positivt att kommunstyrelsen, tillsammans med Telge Inköp, varje kvartal tar fram 

en inköpsrapport för att följa upp avtalstroheten. Det framgår dock inte tydligt vad för 

åtgärder som vidtas i och med resultatet av rapporten och om köp utanför avtal genom 

dessa åtgärder minskar. 

Vi rekommenderar en uppföljning av genomförda upphandlingar där kommunstyrelsen 

följer upp avtalsföljsamheten genom att utveckla rutiner och verktyg i samband med att 

det nya affärssystemet sjösätts. 

Vidare rekommenderar vi kommunstyrelsen att tillse att förvaltningarna vidtar åtgärder 

efter vad rapporten från Telge Inköp visar. 

Slutligen rekommenderar kommunstyrelsen att försäkra sig om att de stickprov som en-

ligt Internkontrollplanen ska genomföras redovisas och följs upp. 

 

  



Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet 
 

September 2018     13 av 13 
Katrineholms kommun 
PwC 

 

 

2018-09-18   

Rebecka Hansson  Fredrik Flodin 

Rebecka Hansson 

Uppdragsledare 

 

 Fredrik Flodin  

Projektledare 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-01-14 KS/2019:18 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Caroline Oskarsson 

Kommunstyrelsen

Val av ledamöter och ersättare i folkhälsoutskottet för 
mandatperioden 2019-2022 
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att folkhälsoutskottet ska för perioden 2019-2022 bestå 

av följande personer

Ledamöter
Anneli Hedberg (S)
Johan Söderberg (S) 
Ulrica Truedsson (S)
Christoffer Öqvist (M)
Jesper Ek (L)
Nicklas Adamsson (MP)

Ersättare
Abdulahi Hassan (S)
Marie-Louise Karlsson (S)
Helena Gärtner (M)
Inger Fredriksson (C)
Thomas Selig (V)

2. Till ordförande för samma period utses Anneli Hedberg (S) 
3. Till vice ordförande för samma period utses  (X)  

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att välja folkhälsoutskott för mandatperioden 2019 - 2022.
Utskottet består av sex ledamöter och fem ersättare.

Folkhälsoutskottet utser funktionsrättsrådet samt ordförande för rådet.

 
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
De valda 
Troman
Löneenheten
Lex
Akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-01-14 KS/2019:19 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Caroline Oskarsson 

Kommunstyrelsen

Val av ledamöter och ersättare i personalutskottet för 
mandatperioden 2019-2022 
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att personalutskottet ska för perioden 2019-2022 bestå 

av följande personer

Ledamöter
Johan Söderberg (S)
Anneli Hedberg (S)
Christer Sundqvist (M)
Inger Fredriksson (C) 
Tony Rosendahl (V)

Ersättare
Gunnar Ljungqvist (S)
Ulrica Truedsson (S)
Helena Gärtner (M)
XX (KD)
Nicklas Adamsson (MP) 

2.   Till ordförande för samma period utses Johan Söderberg (S) 
3.   Till vice ordförande för samma period utses  (X)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att välja personalutskott för mandatperioden 2019-2022.
Utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.
 

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
De valda 
Troman
Löneenheten
Lex
Akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-01-15 KS/2019:22 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Caroline Oskarsson 

Kommunstyrelsen

Brotts- och skadeförebyggande rådets organisatoriska 
tillhörighet samt val av ledamot tillika ordförande 
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Brotts- och skadeförebyggande rådet placeras 

organisatoriskt under kommunstyrelsen.

2. Kommunstyrelsen utser Joakim Truedsson (S) till ledamot tillika ordförande för 
Brotts- och skadeförebyggande rådet för mandatperioden 2019-2022. 

Ärendebeskrivning
Uppdragsbeskrivningen för Brotts- och skadeförebyggande rådet är under utredning,
bland annat ingår i utredningen en översyn av områden som ska hanteras av Brotts- 
och skadeförebyggande rådet. En utgångspunkt för utredningen har varit en breddning 
av områdena. Mot bakgrund av detta bör rådet överföras från folkhälsoutskottet till att 
sortera direkt under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen utser en ledamot tillika ordförande till Brotts- och 
skadeförebyggande rådet. 

 

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Den valda 
Troman
Löneenheten
Lex
Akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-01-14 KS/2019:6 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Caroline Oskarsson 

Kommunstyrelsen

Val av ledamöter till pensionärsrådet 
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser för mandatperioden 2019-2022 följande ledamöter till 

pensionärsrådet

Ulrica Truedsson (S)
Inger Fredriksson (C) 

2. Till ordförande för samma period utses Ulrica Truedsson (S)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen utser två ledamöter till pensionärsrådet. Av dessa utser 
kommunstyrelsen ordförande i pensionärsrådet.
 

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
De valda 
Troman
Löneenheten
Lex
Akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2019-01-15 KS/2019:25 - 215 
Stab 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Stefan.Jansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Stefan Jansson 

Kommunstyrelsen

Markanvisningsavtal Luvsjön etapp 4 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisat markanvisningsavtal.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar idag med att ta fram en ny plan för cirka 90 
nya bostäder i området kring Luvsjön etapp 4. Dapo Real Estate AB är ett lokalt 
företag som bedriver verksamhet med att bygga bostäder och har för avsikt att planera 
och bygga cirka 40 bostäder inom anvisat område fördelat på hyreslägenheter och 
bostadsrätter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har med Dapo Real Estate upprättat ett 
markanvisningsavtal som ger bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om 
exploatering och markförvärv under en tid av två år, från och med att 
kommunstyrelsens godkännande av avtalet

 

Ärendets handlingar
 Markanvisningsavtal daterat 2019-01-14
 

Stefan Jansson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Dapo Real Estate AB, akten









TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-01-11 KS/2019:14 - 045 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Caroline Oskarsson 

Kommunstyrelsen

Bidrag till musikfestival för mogna 2019 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 200 000 kronor i bidrag till vård- och 
omsorgsförvaltningen (servicehuset Igelkotten, Lustgården), för arrangemanget 
musikfestival för mogna 22-23 maj 2019. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till 
förfogande.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen (servicehuset Igelkotten, Lustgården) ansöker om 
bidrag på 200 000 kronor för att kunna genomföra musikfestival för mogna den 22-23 
maj 2019.

Musikfestivalen för mogna har genomförts under ett antal år och nu planerar man vid 
servicehuset Igelkotten Lustgården för att genomföra arrangemanget för åttonde året i 
rad. Syftet med arrangemanget är att lyfta fram kulturen i äldreomsorgen och att 
personalen arbetar över gränser för att skapa en stimulerande miljö för de äldre. 
Festivalen ger de äldre tillfälle att mötas under trevliga former. 

Ärendets handlingar
 Ansökan om medel till musikfestival för mogna, vård- och omsorgsförvaltningen,

2019-01-07

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen anser att arrangemanget musikfestival för mogna 
bidrar till god livskvalitet vilket förutsätter deltagande i stimulerande aktiviteter och att 
träffa andra människor.

Caroline Oskarsson
Utredare

Beslutet skickas till:
Lustgården (servicehuset Igelkotten)
Vård- och omsorgsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Ansökan om medel till musikfestival för mogna
Servicehuset Igelkotten, Lustgården ansöker om 200 000 kronor ftir genomfiirande av en
musikfestival lor mogna 22-2315 2019.

Musikfestival zOLg
För åttonde året i rad planerar vi att anordna denna i Sverige unika Musikfestival ftr mogna.
Att arbeta med kultur åir en friskvårdsfaktor som ger möjlighet att ge måinniskan liv och viirdighet.
VOF i Katrineholms kommun arbetar utifran ett hälsobefråimjande ftirhållningssätt som inneb?ir att
man fokuserar på faktorer som vidmakthåller håilsa. Att få gå på en festival dåir man kan ha med
sin rullator, komma rullstolsburen kiinna sig trygg i vetskap om att allt rir handikappanpassat och att
det finns många hjälpande håinder. Detta iir en fantastisk möjlighet diir alla kan vara med.
Manga har med sina anhöriga och passar pä att gå ut och roa sig tillsammans. Hiir har man också
möjlighet att träffla gamla bekanta från andra äldreboenden. Festivalen har blivit något att liingta
till.

De senaste årens Festivaler har besökts av över 2 000! personer som fick uppleva två dagar fyllda
av hiirlig musik, god mat och fantastiska möten människor emellan.
Vi i festivalgruppen åir noga med att musiken ska vara av god kvalitd samt erduda något ftr alla
smaker.
Festivalen åir utomhus inom Igelkottens grönområde.
Det kommer att höras musik under hela festivalens öppentid, med innehåll fran olika åldersgrupper
och med olika teman.
Vi vill även detta år satsa på ett riktigt stort partytält drir huvudscenen kommer att finnas.
För varje år har antalet besökare ökat och det iir viktigt att man kan sitta under tak ftr skydd mot sol
och regn. Den uppbyggda scenen gör att alla kan se uppträdanden, även de som befinner sig utanftir
tältet.

Runt området kommer det att finnas olika arrangemang som lockar till nyfikenhet.. Det kommer
att finnas marknadsstand med olika inslag. Restaurangen kommer att göra större satsningar under

evenemanget med mat och dryck.

Frivilligverksamheten kommer att finnas med under hela festivalarbetet som en viktig kraft.
Under dessa dagar har tildreomsorgen möjlighet att informera om hur de arbetar ut mot kommunens
befolkning.

Extra satsning
I och med den extra satsningen vi kunde göra år 2017, då Katrineholm firade 100 ar; mtirkte vi hur
betydelsefullt det var att kunna höja kvalitdn på Festivalen.
En av satsningarna var ett större tält. Vi hade även möjlighet att ta lite dyrare artister vilket var
mycket lyckat.
Vi hade ftirmånen att få sammapengar fu 2018 och vårt önskemål åir att ffi den summan även till vår
nästa festival.
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Syfte och mål
o En mötesplats ftir åildre, anhöriga och personal d?ir roliga aktiviteter står i centrum.
o Ett tillftille attlyftakulturen i Katrineholms kommuns åildreomsorg.
o Möjlighet att marknadsftra äldreomsorgen i Katrineholm och de altiviteter som finns ftir att

stimulerar de olika sinnena.
o Aff personalen inom äldreomsorgen tillsammans arrangerar ett kulfura:rangemang och skapar en

miljö som stimulerar våra åildre.
o Kultur iir en friskvårdsfaktor som ger måinniskan liv och viirdighet. Vi vill möjliggöra stimulans

i kropp och själ med hjälp av musik i andra miljöer.
o Att kunna eöjuda god mat och dryck i trevligt såillskap och mysig miljö som påminner om din

ungdom och aktiviteter som gjordes då.
o Alla ska kunna komma till vår Festival oavsett om man åir gående eller rullstolsburen.

Man ska kiinna sig trygg, h?ir rir allt handikappanpassat.
Inträdet åir gratis så alla har möjlighet att komma med.

Ekonomi

Planerad budget:

Partytält och scen

Hyra av ljud/ljus anläggning,

Underhållning

STIM avgift

Trycksaker och annonsering

Engångsmaterial

Tillstand polismyndi gheten

Summa

30 000 kr

45 500 kr

100 000 kr

l0 000 kr

10 500 kr

3 300 kr

700. kr

kr

J
Lustgården Verksamhetschef Såirskilt boende äldre



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-01-11 KS/2019:13 - 045 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Caroline Oskarsson 

Kommunstyrelsen

Bidrag till Katrineholm jazz- och bluesfestival 2019 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Katrineholm jazz – och bluesfestival ett 

bidrag på 100 000 kronor till genomförande av jazz- och bluesfestival 2019.

2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

3. Efter genomfört evenemang ska Katrineholm jazz – och bluesfestival inkomma 
med en redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har 
använts. 

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms jazz- och bluesfestival har inkommit med en ansökan om bidrag om 
100 000 kronor för genomförande av Katrineholm jazz- och bluesfestival 2019.

Föreningen Katrineholm jazz- och bluesfestival startades 2017 med målet att starta en 
jazzfestival i Katrineholm. 2018 års festival var gratis för besökarna och målet 
framöver är att fortsätta på inslagen väg. Föregående års festival hade omkring 1000-
1200 besökare i alla åldrar och festivalen möjliggjordes genom sponsring. 

Ärendets handlingar
 Ansökan om evenemangsstöd för Katrineholm jazz- och bluesfestival, daterad 

2018-10-15

 

Caroline Oskarsson
Utredare

Beslutet skickas till:
Katrineholm jazz- och bluesfestival
Ekonomiavdelningen
Akten
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Ansökan om evenemangsstöd för Katrineholm jazz- och bluesfestival

Den ekonomiska föreningen Katrineholm jazz- och bluesfestival startades 2017, med målet
attstarta en jazzfestivaliKatrineholm. En jazzfestivalsom är tänkt attfortleva flera år
framöver. Samt att sätta Katrineholm på den svenska musik- och jazzkartan, något vi redan
fått bekraftat att det skett.

2018 års festival var gratis för besökarna, målet är att fortsätta på inslagen väg, dvs

festiva len s ka I I va ra ett gratisevenema ng el ler kraftigt s ubventionera d.

Årets festival möjliggjordes genom sponsring av sex utvalda "stabila" företag, samt inte
minst genom ett stöd från Katrineholm kommun.
Samtliga företag som ingicksamarbetet med festivalenvar medvetna om att det rörde sig
om ett flerårigt samarbete. Medverkande företag var Skobes, Sjötorps hus, Handelsbanken,
Forss Musik, KFAB och Fastighetsbyrån.
Festivalen har ej för avsikt att ta in ytterligare sponsorer.

Festivalen, som genomfördes den 28 juli 2018 på Stora Djulö, blev en publiksuccd och
folkfest- och inte minst en konstnärlig fullträff, med ett stort antal rikskända jazz- och
bluesakter. Bland artisterna kan nämnas: Robert Wells, Anders Berglund, Nisse Sandström,

Jan Lundgren mfl.
1000-1200 besökare - barn, unga och gamla - räknades in under dagen och räckvidden för
den riktade informations- och reklamkampanjen i sociala mediervar över 130 000 visningar,
varav över 100 000 generiska visningar (ej finansierade).
Lokalpress och special- och månadsmagasin skrev ett flertal artiklar före och efter
evenemanget, samt att delar av styrelsen medverkade i P4 Sörmland.

Föreningen omsatte 230 000 kronor under 201-8 och har ett mindre kapital över från förra
festivalen samt sex lokala företag som villfortsätta samarbetet. Men behöver ett fortsatt
stöd från Katrineholms kommun.
I det kommande informationsarbetet inför 2019 års festivalges Katrineholm kommun
tillfälle att synas i samband med det material som kommer att spridas ifrämst sociala
medier, men även i lokal- och riksmedier.



Detta informationsarbete kommer att påbörjas under 2018, liksom förhandsbokning av

artister och scenteknik, vilket medför att föreningen önskar få tillgång till sökt belopp under
20L8.

Upplägget inför 2019 är i princip samma som föregående år.

Plats: Stora Djulö Herrgård

Datum: Lördagen den 27 juli

Samarbetspartners/sponsorer: Samma som förra året

Artister: Vissa återkommande men många nya. Vår lokaleJazzlegend Nisse Sandström som
för övrigt syns ivår logga kommer sannolikt dyka upp.

Medial räckvidd: Målet äratt tredubbla antalet besökare på vår FB-sida, öka medieintresset
både regionalt och riks-nivå. TV, radio, tidningar.

För att uppnå detta ansöker Katrineholm jazz- och bluesfestival om
ett verksamhetsstöd på: 100 000 kronor. (samma nivå som förra årets festival)

Med förhoppningar om ett givande samarbete!

Katrinehol jazz- och bl uesfestiva I

nln^,,^^ 4;* (^-rr€
Ola Hal

Christer C holm

Nisse Sandström

And ord

La rs rsson

Föreningen Katrineholm jazz- och bluesfestival
Org nr: 802508-5567
Bankgiro: 5L98-56L2
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-19 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anmälan av delegationsbeslut 
Avskrivning av fordran:
Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar 
handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig 
resultatslösa att avskriva följande:
Avgift Summa Beslutsdatum och paragraf
Vård- omsorgsavgift   9 305:- 2018-12-31, § 127
Ej återlämnad media   1 373:- 2018-12-31, § 127
Barnomsorgsavgift   4 164:- 2018-12-31, § 127
Ej återlämnad dator   7 770:- 2018-12-31, § 127
Musikskoleavgift      300:- 2018-12-31, § 127
Hyra av lokal   6 238:- 2018-12-31, § 127
Tillsynsavgift 23 330:- 2018-12-31, § 127
Beg. Mattransportskåp 25 000:- 2018-12-31, § 127
Dnr KS/2018:2 

Utlämnande av allmän handling:
Kommunjuristen beslutar, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
31 kap. 16 § samt 18 kap 8 § att inte lämna ut ritningar och andra schematiska bilder 
över aktuella byggnader, i akterna som rör köpeavtal, bygglov och tillstånd enligt 
miljöbalken. Bestämmelserna om sekretess innebär att uppgifterna inte kan lämnas ut, 
dels på grund av att uppgifterna kan bidra till upplysning om säkerhetsåtgärd, dels på 
grund av att det av särskild anledning kan antas att enskild kan lida men om 
uppgifterna lämnas ut (KS del § 129)
Dnr KS/2018:536-009

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att nominera 
kommunstyrelsens förste vice ordförande Lars Härnström (M) till styrelsen för 
Kommuninvest ekonomisk förening. 
(KS del § 138.)
Dnr KS/2018:456-111

Ansökan om bidrag till Summer Camp 2018: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå 
bidragsansökan. Sörmlandsidrotten har tidigare beviljats ett kommunalt bidrag till det 
aktuella arrangemanget (KS del § 1)
Dnr KS/2018:457-045
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-19 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Ansökan om bidrag till funktionshindrande Ungdomars spelkläder: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 12 000 kronor till Katrineholms Handikappförening för inköp av 
spelardräkter. Bidraget täcks med medel ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
(KS del § 137)
Dnr KS/2018:549:045

Ansökan om bidrag till SKOBES Cup 2018:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja KVBS 
ett bidrag på 23 000 kronor för anordnande av SKOBES Cup den 26-28 december 
2018. Bidraget täcks med medel ur kommunstyrelsen medel till förfogande (KS del § 
136)
Dnr KS/2018:544-045



1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-05 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 
18:53 Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser § 17 

mom. 3-6 och § 28 mom. 5

18:64 Budgetförutsättningar för åren 2018-2022

18:67 Slutligt utfall av 2017 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för 
åren 2018,2019 och 2020

19:02 Arbetsgivardeklaration på individnivå



1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-05 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Meddelanden 
Protokoll och protokollsutdrag
Landstinget Sörmland har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde med 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,2018-12-14. §§ 22-29.
Handl nr 2018:2909

Övrigt
Vårdförbundet Sörmland har översänt verksamhetsplan med budget från sammanträde 
2018-12-11 gällande budget för 2019-2021.
Handl nr 2019:94 och 2019:96
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