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1. Inledning 
 

Undertecknade har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett fördjupat samarbete kring 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Motala, Mjölby, Tranås, Boxholm, Vadstena och 
Ödeshög.  I direktivet sägs att målet är en hög kvalité, ett effektivt resursutnyttjande, att så många 
elever som möjligt ska erbjudas plats på någon av skolorna inom området samt att bättre anpassa 
utbudet efter arbetsmarknadens behov.  
Den statliga utredningen ”Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning” (SOU 2020:33) har fungerat som utgångspunkt för vår utredning. Vi har även 
tagit hänsyn till det samverkansavtal som idag finns för gymnasieutbildningar i Östergötland och 
angränsande kommuner och som innebär att eleverna kan söka utbildningar inom hela länet på 
lika villkor oavsett hemkommun.  

 

Annika Kronwall     Lars Stjernkvist       Kenth Kronwall  

 

2.  Principiella utgångspunkter 
 
I SOU 2020:33 görs en jämförelse mellan det svenska systemet för styrning och organisering av 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen med systemen i några andra länder. Det visar sig att vi 
sticker ut i några avseenden. Det finns nog inget land där elevernas intressen och val spelar så stor 
roll för planeringen av gymnasieskolan som i Sverige. Staten bestämmer vilka utbildningar som 
ska finnas och det är kommunerna som har huvudansvaret för att se till att det finns ett allsidigt 
utbud för alla elever, men sedan är det elevernas val som i stor utsträckning avgör hur platserna 
fördelas mellan olika program. 
 
Alla erfarenheter säger att eleverna klarar sig bättre om de får läsa det de vill och är intresserade 
av, men systemet har en del nackdelar.  Det är inte helt enkelt för 15-åringar att veta vad de vill. 
Det är stora skillnader i kostnader mellan olika program, och den långtgående valfriheten gör det 
svårare att planera och riskerar att driva upp kostnaderna, särskilt i kombination med 
huvudmännens långtgående frihet att etablera skolor. Varje kommun bestämmer själv hur man 
organiserar gymnasieskolan, om man vill ha egna skolor eller samarbeta med andra kommuner. 
Dessutom har fristående skolor rätt att etablera sig på vissa villkor. Viktigast är att de kan visa att 
de förmår locka till sig elever. Det finns idag en konkurrens om elever, som självklart kan ha många 
fördelar, men som samtidigt bidrar till att ytterligare driva upp kostnaderna.  

Det finns idag en betydande överkapacitet inom gymnasieskolan och enligt SOU 2020:33 har den 
bland annat orsakats av dagens system för planering och dimensionering. 

Den här utredningen måste självklart anpassa sina förslag efter dagens lagstiftning. Reglerna för 
fristående skolor bestäms av staten, men det betyder inte att kommunerna är helt bakbundna. 
Dagens samverkansavtal i Östergötland är ett exempel på att kommunerna kan påverka 
spelreglerna. Som sagts ovan finns det möjligheter för kommunerna att påverka systemet. 

I vår utredning ingår även vuxenutbildningen. För den gäller en betydligt större frihet för 
kommunerna att bestämma  omfattning och inriktning. Allt talar för att behovet av återkommande 
utbildning, och därmed vuxenutbildning, kommer att öka i framtiden. Det finns idag en 
rättighetslagstiftning som säger att den enskilde vid behov har rätt till vuxenutbildning och kraven 
på kommunerna att erbjuda vuxenutbildning har skärpts.  
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3. Utredningens arbetssätt 
 

Vi har i linje med vad som sägs i direktiven till vår utredning utgått ifrån det statliga 
utredningsbetänkandet ”Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning” SOU 2020:33. Den beskrivning som där görs av gymnasieskolans och 
vuxenutbildningens villkor och problem har varit utgångspunkten för vårt arbete.  
 
Vi har analyserat förhållandena i de berörda kommunerna och studerat skolresultat, sökmönster, 
rörlighet över kommungränser med mera. I det arbetet har vi haft god hjälp av kommunernas 
utbildningskontor. Som framgår senare i utredningen finns det skillnader mellan kommunerna, 
som det är viktigt att ta hänsyn till.  
 
Vi har också med hjälp av förvaltningskontoren gjort ekonomiska beräkningar. Det är emellertid 
svårt att exakt säga vilka effekter det får om man förändrar organisationer på det ena eller andra 
sättet. Allt beror på hur eleverna i slutänden väljer. Däremot har vi analyserat vad dagens 
organisation kostar och vad pengarna går till, och därmed är det möjligt, menar vi, att få en 
uppfattning om utrymmet för effektiviseringar. 
 
Siffror och statistisk säger mycket, men inte allt. Därför har vi även intervjuat rektorer, studie- och 
yrkesvägledare och vi har besökt samtliga gymnasieskolor i Mjölby, Motala och Tranås. Eventuella 
förändringar måste vara förankrade i verkligheten, och då måste hänsyn tas till hur lokaler ser ut, 
personalsituationen och andra helt avgörande faktorer. Vi uppskattar verkligen att vi i vårt arbete 
har varit välkomna i alla sammanhang och fått allt det stöd och allt det underlag vi har behövt.  
 
För att ytterligare komplettera de analyser och beskrivningar som görs i SOU 2020:33 har vi 
studerat några exempel på kommunala samarbeten. Vi har även varit i kontakt med Södra Närkes 
gymnasieförbund, Kalmarsunds kommunalförbund och tagit del av en del andra samarbeten runt 
om i landet. Vi kan notera att det just nu händer mycket i många kommuner och inriktningen mot 
ett ökat samarbete över kommungränserna är mycket tydlig. 
 
Under våren 2021 intervjuade vi presidierna i berörda nämnder i samtliga kommuner som ingår i 
utredningen. Vi är medvetna om att det är de förtroendevalda som ytterst har ansvaret, och därför 
var det viktigt för oss att tidigt fånga in de politiskt ansvarigas funderingar och synpunkter. Inför 
färdigställandet av denna rapport har vi även diskuterat förslagen med berörda nämnds politiker. 
Vi har samtalat med de berörda kommunernas näringslivsutvecklare för att få deras uppfattning 
om samarbetet lokalt mellan kommunen och näringslivet och om samarbetet inom kommunen 
när det gäller utbildning och arbetsmarknad.  
 
Under arbetets gång har vi fört samtal med Östgötatrafiken. Inte minst under samtalen med 
förtroendevalda kom det fram hur viktigt det är att kollektivtrafiken på ett bra sätt stödjer en 
rationell skolorganisation. Vi har även träffat företrädare för Linköpings kommun och samtalat 
med företrädare för regionen och andra kommuner. Det har varit viktigt med tanke på att 
kommunerna som utredningen omfattar redan ingår i ett samarbete i Östergötland.  
 
Vi har inte intervjuat elever, än mindre gjort någon mer omfattande elevenkät om hur de ser på 
skolorna och val av program. Skälet är att det finns i den nämnde SOU:n en god beskrivning av det 
vi vet om elevernas val, vad det är som styr valen osv. Vi har även tagit del av elevintervjuer som 
gjorts av Platenskolans ledning, som för övrigt förstärker den bild som ges i SOU:n.  
 
Vår bedömning är att vi har fått de resurser, den tid och allt det stöd som krävs för att kunna lägga 
fram ett förslag till beslut.  
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4. Sammanfattning och förslag  
 
Vår utredning visar att kommunerna sammantaget kan erbjuda ett allsidigt utbud. Vadstena, 
Boxholm och Ödeshög har tydliga kopplingar till Motala och Mjölby och även mellan Mjölby och 
Motala finns ett visst flöde av elever. Tranås skiljer sig i meningen att förhållandevis många elever 
stannar i den egna kommunen och flödet till övriga kommuner i området är begränsat. Det ska 
emellertid noteras att Tranås tidigare var den viktigaste gymnasieskolan för Ödeshög. 
 
Den ekonomiska analysen visar att det finns ett betydande överutbud av platser inom området. I 
utredningen görs en uppskattning av kostnaderna för detta överutbud, men det är viktigt att 
poängtera att det är svårt att bedöma vad en samordning av utbudet ger för effekter. Allt beror 
på hur eleverna väljer, vilken kommun eller fristående skola de väljer. Trots oklarheter kan vi 
emellertid konstatera att det finns en potential för effektiviseringar.  
 
När vi tittar på elevantalet och dagens lokaler och organisation kan vi konstatera att det finns 
möjligheter till ett effektivare resursutnyttjande. Trots att antalet elever ökar de kommande åren 
skulle det vara möjligt att koncentrera verksamheten till en gymnasieskola i vardera Mjölby och 
Motala. Holavedsgymnasiet i Tranås har en relativt optimal organisation, utifrån att den redan 
idag har en blandning av både yrkes- och högskoleförberedande program. Vi inser självfallet att 
det krävs en mer djuplodande analys innan beslut tas om strukturella förändringar, men för att 
påvisa potentialen har vi i bilaga 3 gjort en högst teoretisk fördelning av platser och program. 
 
Det finns i praktiken två olika former för en fördjupad samverkan, avtal eller kommunalförbund. 
Vi förordar det sistnämnda av framför allt två skäl. För det första ger det en tydlighet beträffande 
ansvaret. Ett kommunalförbund tar över det ansvar som kommunerna har inom förbundets 
ansvarsområde. Dessutom innebär ett kommunalförbund att alla berörda kommuner, även de 
som saknar en egen gymnasieskola, ges ett inflytande över verksamheten.  
 
Tranås och Holavedsgymnasiet har en något annorlunda situation än vad Motala och Mjölby har 
med sina gymnasieskolor. Tranås har en relativt hög andel elever som stannar i sin hemkommun 
och kommunen är dessutom tydligt orienterad mot både Östergötland och Småland. 

  
I SOU 2020:33 uppmärksammas dilemmat för  den här typen av gränskommuner och utredningen 
föreslog att det vid sidan om primära samverkansområden också ska vara möjligt träffa så kallade 
sekundära avtal. Kort sagt, det ska vara möjligt för elever att röra sig fritt inom flera 
samverkansområden. I skrivande stund vet vi inte vad som händer nationellt, men vi inser behovet 
för Tranås att ha samarbeten både norr- och söderut och att det därför krävs samarbetsavtal som 
möjliggör detta. 
 
Vi föreslår att kommunalförbundet i första omgången ges ett ansvar för planering och 
dimensionering av gymnasieutbildningarna. I ett andra steg föreslår vi att frisöket begränsas till 
gymnasieförbundets område. En sådan åtgärd kräver en längre förberedelsetid eftersom det 
påverkar elevers och familjers planering. Med en sådan begränsning blir det emellertid möjligt att 
ytterligare effektivisera verksamheten samt att motverka segregation. Ett kommunalförbund 
behöver ett tillräckligt befolkningsunderlag för att kunna erbjuda ett allsidigt utbud. Om samtliga 
i utredningen ingående kommuner väljer att gå med uppnås denna gräns med råge. Kommunerna 
sammantaget har redan idag ett tillräckligt utbud. 
 
Det finns starka skäl för ett fördjupat samarbete även inom vuxenutbildningen och för att starkare 
sammankoppla gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vi har emellertid kommit fram till 
slutsatsen att vuxenutbildningen för närvarande inte ska ingå i kommunalförbundet. Det är viktigt 
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att den ges en tydlig egen roll, och den är dessutom i flera kommuner sammankopplad med 
arbetsmarknadspolitiken.  
 
 
Utredningen föreslår berörda kommuner besluta att 

- Inrätta ett kommunalförbund enligt bilaga 1 från och med hösten 2022, 

- Kommunalförbundet från och med höstterminen 2024 erbjuder ett gemensamt 
programutbud  

- Kommunalförbundet från och med höstterminen 2025  skall omfatta ett gemensamt frisök 
endast inom kommunalförbundet,  

- Kommunalförbundet till sitt kansli knyter representanter från Östgötatrafiken och 
Regionens utvecklingsansvariga (RUA), 

-  Fortsätta utreda frågan om vuxenutbildningen på sikt ska ingå i Kommunalförbundet.  

 

5. Planeringsförutsättningar 
 
5.1 Befolkningsutveckling 
I de sex kommunerna bodde det 108 705 personer i slutet av 2020, enligt SCB.  Motala är störst 
med sina 43 640 invånare, och kommunen räknar med att antalet ungdomar 16-18 år ökar med 70 
personer fram till 2030. Mjölby kommun har 27 960 invånare och räknar med 200 personer 
ytterligare i samma ålder fram till 2030. Tranås har 18 903 invånare och har inte gjort någon 
motsvarande prognos, men har under senare år haft en svag men ganska stadig ökning, dock inte 
under 2020. Vadstena har 7 423 invånare, Boxholm 5 441 invånare och Ödeshög 5 338 invånare. 
 
Om vi antar att övriga kommuner har ett oförändrat antal personer i samma ålder kan vi anta att 
det blir en ökning av antalet elever under kommande år, uppskattningsvis ett par hundra. 
Enligt Skolverkets statistik, som visar antalet elever i nuvarande årskurs 7-9, ser antalet blivande 
elever i alla sex kommunerna ligga relativt konstant, förutom i Mjölby och Motala där antalet 
sökbara elever ökar med mellan 25 - 30 elever inför hösten 2022. 
 
 
5.2 Den politiska organisationen 
Flera av kommunerna har organiserat verksamheten på ett likartat sätt. I samtliga kommuner 
ligger ansvaret för gymnasieskolan och vuxenutbildningen under samma nämnd och samma 
förvaltning förutom i Tranås och Ödeshög. 
I Mjölby, Tranås och Ödeshög finns en nämnd med ansvar för utbildning, i Vadstena en kultur- och 
utbildningsnämnd och i Motala en bildningsnämnd med ansvar för utbildning, arbetsmarknad med 
mera. I Boxholm ligger det politiska ansvaret för utbildningsfrågor i första hand hos 
kommunstyrelsen.  
 
Vi har intervjuat politiska företrädare för kommunerna i syfte att få en bild av de politiska 
diskussionerna i stort, men också för att få en uppfattning om det finns relevanta frågor för 
uppdraget, som inte på ett självklart sätt beskrivs i utredningens direktiv. Från Tranås betonades 
vikten av att ta hänsyn till att kommunen har ett omfattande utbyte med kommuner i både 
Östergötland och Småland. Flera företrädare betonade vikten av att uppmärksamma 
kollektivtrafiken och möjligheterna till pendling i utredningen.  
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6. Nuvarande organisation och programutbud 
6.1 Mjölby 

 
Mjölbys gymnasium är uppdelat på två enheter men I våra samtal med rektorer, studie – och 
yrkesvägledare och lärare framkom att man helst skulle se en sammanhållen skola med både yrkes-
och högskoleförberedande program. Mjölby kommuns storlek gör att de erbjudna 
gymnasieprogrammen skulle kunna rymmas under samma tak, men då under förutsättning att det 
sker en hel del lokaljusteringar. 
Det betonades även att man har en fungerande ekonomisk modell, som medför att man är mindre 
utmanad vid förändringar av elevströmmar. Inför framtagandet av budget gör en s.k. logistiker en 
resursfördelning tillsammans med rektorerna, som sedan överförs till kronor av ekonomen. Det vi 
noterade vid vårt besök var att lärarna och rektorerna inte nämnde någon brist på resurser, utan 
mer om utveckling av programmen och hur man ska kunna locka fler elever till sina respektive 
gymnasieprogram. 
Måluppfyllelsen var hög 2020. 92% fick examen inom 3 år från högskoleförberedande program och 
79% från yrkesprogram. (Källa SKR – Kolada). 
 
6.1.1 Dackeskolan ca 275 elever 
Dackeskolan erbjuder endast yrkesprogram och har därmed en stark yrkesidentitet. Elevernas 
arbetsplatsförlagda lärande s.k. APL är en viktig stomme i utbildningarna och det sker en god 
samverkan med näringslivet.  
I vissa fall kan man uppleva att det är en nackdel med en en-parallellig skola, men det positiva kan 
vara att man måste samläsa vissa kurser, som i sin tur kan påverka trivseln på skolan dvs ”alla 
känner alla”. 
I samtalen med rektorer och studie-och yrkesvägledare framkom att eleverna känner stolthet över 
sin skola och gärna vill gå kvar på skolan även om man valt fel program. Arbetsgivare i kommunen 
efterfrågar eleverna från Dackeskolan när de fått sin examen. 
 
Följande gymnasieprogram erbjuds på Dackeskolan: 
Yrkesprogram: Bygg- och anläggningsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, El- 
och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Hantverksprogrammet med 
inriktningarna finsnickeri och guldsmed och Industritekniska programmet. 
Introduktionsprogrammet. 
Gymnasiesärskola: Anläggning och byggnation, Hälsa, vård och omsorg.  
 
6.1.2 Kungshögaskolan  ca 450 elever 
I våra samtal med rektorer och studie- och yrkesvägledare på Kungshögaskolan framkom att det 
är en skola som är dimensionerad för cirka 900 elever men inrymmer idag cirka hälften. Fördelarna 
är att personalen kommer nära eleverna, vilket leder till en god stämning mellan personal och 
elever och det finns gott om utrymme för studier i mindre grupper. Det medför även att man 
samläser med elever från olika program inom vissa kurser. Ett problem är det låga söktrycket på 
Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen. Inför läsåret 21-22 är det endast 6 antagna på 
Naturvetenskapsprogrammet och 15 på Teknikprogrammet.  
 
Följande gymnasieprogram erbjuds på Kungshögaskolan:  
Yrkesprogram Barn-och Fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet 
Högskoleförberedande program: Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. Introduktionsprogrammet. 
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6.2 Motala 

 
6.2.1 Carlsund Utbildningscenter ca 550 elever.  
I våra samtal med rektorer och studie-och yrkesvalslärare på Carlsund framkom att det är ett 
vikande söktryck till yrkesprogrammen på Carlsund. Undantaget är fordonsprogrammet där en 
anledning kan vara det goda samarbetet med företag i kommunen, vilket medfört en mer 
verklighetsbaserad utbildning.  
Det minskade söktrycket visade sig främst på El- och energiprogrammet, som hade endast 7 
behöriga sökande till 24 platser och Hotell- och turismprogrammet, där 6 behöriga elever sökte 
till 26 platser. Detta ledde till att Bildningsnämnden i Motala tog ett beslut att pausa båda dessa 
program under läsåret 21-22.  
 
Byggnaden som innefattar Carlsund Utbildningscenter har dokumenterade problem med den 
fysiska miljön, som gör att man i dagsläget inte har möjlighet att utnyttja hela byggnaden. 
Ytterligare problem som framkom var den minskade elevpengen, svårigheter att få fram APL-
platser i kommunen och att många elever var obehöriga när de började gymnasiet. 
 
Måluppfyllelsen var låg 2020. Endast 65,8 % av eleverna från yrkesprogram fick examen inom 3 
år, vilket var lägre än genomsnittet i Sverige. (Källa SKR – Kolada)  
 
Följande gymnasieprogram erbjuds på Carlsund Utbildningscenter: 
Yrkesprogram: Bygg-och anläggningsprogrammet, Barn-och fritidsprogrammet, El-och 
energiprogrammet (ej åk 1), Fordons- och transportprogrammet, Handels-och 
administrationsprogrammet, Hotell-och turismprogrammet (ej åk 1) och Industritekniska 
programmet. 
Introduktionsprogrammet. 
 
 
6.2.2 Platengymnasiet ca 650 elever  
I våra samtal med rektorer och studie-och yrkesvalslärare på Platengymnasiet kunde vi notera en 
framtidsoptimism gällande att öka söktrycket och få fler elever att stanna i sin hemkommun. Här 
såg man möjligheter att satsa mer på information och marknadsföring genom att möta upp 
grundskoleeleverna tidigare under högstadiet. De högskoleförberedande programmen fylls i stort 
sett, men skolan har plats för fler elever. 
 
Måluppfyllelsen var låg 2020. 73 % av eleverna fick examen inom 3 år från högskoleförberedande 
program från Platengymnasiet, vilket var lägre än genomsnittet i Sverige. (Källa SKR – Kolada) 
 
Följande gymnasieprogram erbjuds på Platengymnasiet: 
Yrkesprogram: Vård- och omsorgsprogrammet 
Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. 
Introduktionsprogrammet. 
 
Gymnasiesärskola: Fastighet, anläggning och byggnation, Hotell, restaurang och bageri, Hälsa, 
vård och omsorg. 
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6.3 Tranås  

 
6.3.1 Holavedsgymnasiet ca 850 elever 
I våra samtal med rektorer och studie- och yrkesvägledare på Holavedsgymnasiet lyfter man fram 
att det är en väl fungerande skola som levererar goda resultat.  
Måluppfyllelsen var hög 2020. 86% av eleverna fick examen inom 3 år från högskoleförberedande 
program, vilket är bättre än genomsnittet i Sverige och 81% från yrkesprogram, vilket ligger på 
genomsnittet i Sverige.. (Källa SKR – Kolada)  
 
Ytterligare styrkor som lyftes fram är att Tranås endast har en samlad gymnasieskola med både 
högskoleförberedande- och yrkesprogram. Det har medfört en bra blandning av både program och 
elever, samt där det Estetiska programmet bidrar med många kulturella inslag, som skapar trivsel 
och sammanhållning bland både lärare och elever. Holavedsgymnasiet samverkar dessutom med 
Kulturskolan och delar lokaler. 
 
Den oro som väcktes vid våra samtal var ekonomin och resursfördelningen i kommunen. De 
yrkesprogram som har få sökande är Fordon- och transport, Hantverk och Industritekniska 
programmet, vilket gör att man även tar in elever som är obehöriga, som till viss del kan leda till 
dålig status av programmen. 
 
Följande gymnasieprogram erbjuds på Holavedsgymnasiet: 
Yrkesprogram: Bygg-och anläggningsprogrammet, Barn-och fritidsprogrammet, El- och 
energiprogrammet, Fordons-och transportprogrammet, Handels-och 
administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, Industritekniska programmet, Restaurang–
och livsmedelsprogrammet, Vård-och omsorgsprogrammet. 
Högskoleförberedande: Ekonomiprogrammet Estetiska programmet, 
Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet.  
Introduktionsprogram 
 
Gymnasiesärskola: Administration, Handel och varuhantering.  
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6.4 Sammanfattning av gymnasieskolornas programutbud i Mjölby, 
Motala och Tranås 

 
I vår genomlysning av gymnasieskolorna i Mjölby, Motala och Tranås kan vi se att det är problem 
med att få fulltaliga klasser på de högskoleförberedande programmen i Mjölby och på flera av 
yrkesprogrammen i Motala. Det kan bli sårbart och skapar en osäkerhet i organisationen, både vad 
gäller rekrytering av lärare och elever. Osäkerheten kan medföra att elever söker sig till den större 
kommunen för att vara säkra på att få den kvalitet på undervisningen, som man som elev har rätt 
att förvänta sig och att man kan vara säker på att programmet startar. De små klasserna kan även 
leda till pedagogiska problem vid olika gruppsammansättningar och utbud av individuella val och 
programfördjupningar. 
 
Vissa av yrkesprogrammen i både Tranås och Mjölby lockar däremot fler sökande än vad som finns 
platser att tillgå, vilket skapar konkurrens och leder till högre meritvärden vid antagning. Det kan 
medföra ett positivt arbetsklimat bland lärarna, som även gör det lättare att vid nyrekrytering. 
 
Det Estetiska programmet erbjuds i Tranås men lockade endast 14 elever till 30 platser inför 
höstterminen 2021. Holavedsgymnasiet erbjuder inriktningarna; dans, musik och teater och här 
samarbetar man med Kulturskolan, vilket vi ser som en styrka. 
 
Tranås och Mjölby gymnasium erbjuder yrkesprogrammen Hantverk och Restaurang- och 
livsmedel. Hantverksprogrammet erbjuder inriktningen finsnickeri och i Mjölby även inriktningen 
guldsmed. Här sker ett samarbete med vuxenutbildningen. Humanistiska programmet och VVS -
och Fastighetsprogrammet saknas i alla tre kommunerna. 
 
Av gymnasieskolans 18 program erbjuds endast 10 i Motala och inför höstterminen 2021 pausade 
man även Hotell- och turism och El- och energiprogrammet på grund av för få sökande elever till 
årskurs 1. De högskoleförberedande programmen på Platengymnasiet lockade flest elever och där 
är Samhällsvetenskapsprogrammet det största. 
 
De fyra högskoleförberedande programmen Ekonomi, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och 
Teknik är de program som lockar flest elever till Linköping. 
 
Sammanställningen över befintliga program inom området visar att det finns ett förhållandevis 
allsidigt utbud. Gymnasieskolorna erbjuder flertalet program och flera inriktningar. Samtidigt är 
dagens organisation sårbar. Söktrycket till flera av yrkesprogrammen är relativt lågt och 
kostnaderna höga.  
 
En viktig utgångspunkt för den här utredningen är att bättre anpassa utbudet efter 
arbetsmarknadens behov. Det är självklart av stor betydelse för arbetsgivarna, men också viktigt 
för den enskilde. Av SOU 2020:33 framgår att det inte räcker med en examen från ett 
gymnasieprogram för att vara rustad för arbetsmarknaden. Det spelar stor roll vilket program man 
har läst. För elever från vissa program tar det betydligt längre tid att få ett jobb eller läsa vidare.  
 
Se bilaga 4 för sammanställning av nuvarande programutbud, antal elever och personal. 
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7. Ekonomi och elevströmmar  
 

I det nu gällande samverkansavtalet i Östergötland (se bilaga 7) har eleverna så kallat frisök, vilket 
innebär att de har möjlighet att söka gymnasieprogram i vilken kommun i Östergötland eller Tranås 
som de önskar, oavsett om programmet erbjuds i den egna kommunen eller ej. Det här leder till 
ökade kostnader för de kommuner vi har tittat på, eftersom ett stort antal elever från Motala och 
Mjölby väljer att söka sig från sin hemkommun och i första hand väljer en skola i Linköping. 
Elevernas behörighet och meritpoäng avgör om de blir antagna eller ej och vi ser att betydligt fler 
elever söker än som blir antagna. Bieffekten blir då att det krävs mycket höga meritpoäng för att 
bli antagen i Linköping och framför allt Motala och Mjölby utarmas till viss del på resursstarka 
elever.  
 
Ytterligare en bieffekt av att elevströmmarna i Motala och Mjölby i första hand går till Linköping 
är att det blir ökade kostnader per elev i hemkommunen, då klasser inte blir fulltaliga, vilket leder 
till små gruppstorlekar. Det paradoxala inträffar då att elevplatsen blir billigare i Linköping än i 
Motala och Mjölby.  
 
Följande visar sökströmmarna till och från respektive kommun. Observera att det är årkurs 1 -
elevernas ansökan till läsåret 21-22. Kostnader och intäkter avser årskurs 1-3 per år och är 
ungefärliga och avrundade. 
 
 
Mjölby 
åk 1 sök från Mjölby till annan kommun:  250 elever av 386 folkbokförda i kommunen (65%) 
åk 1 sök till Mjölby från annan kommun:  82 elever 
åk 1-3 kostnad till andra kommuner:  70 milj. 
åk 1-3 intäkt från andra kommuner:   36 milj. 
 
 
Motala 
åk 1 sök från Motala till annan kommun:  273 elever av 529 folkbokförda i kommunen (52%) 
åk 1 sök till Motala från annan kommun:  50 elever 
åk 1-3 kostnad till andra kommuner:   72 milj. 
åk 1-3 intäkt från andra kommuner:     22 milj. 
 
 
Tranås 
åk 1 sök från Tranås till annan kommun:  70 elever av 258  folkbokförda i kommunen (27%) 
åk 1 sök till Tranås från annan kommun:  92 elever 
åk 1-3 kostnad till andra kommuner:   22 milj. 
åk 1-3 intäkt från andra kommuner:    32 milj. 
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7.1 Kostnader för överkapacitet 
 

Att ge en helhetsbild av kostnaderna för gymnasieskolorna i Mjölby, Motala och Tranås är en 
komplex uppgift, då det är svårt att jämföra de olika delar som ingår till exempel kostnaden för  
lokaler, IT m.m. Vi har därför avgränsat de jämförelser vi gjort med utgångspunkt från "Gemensam 
prislista 2021-01-01" där kommunerna i Östergötland samt Tranås ingår, samt även från 
”gymnasiestudera.se”. Vi har även begränsat oss till läsåret 2021-2022 och åk 1. Detta för att se 
en struktur och inte för att se vilken gymnasieskola som är minst eller mest kostnadsdrivande. Efter 
att ha tagit del av ekonomin och efter intervjuer med skolledare så visar det sig att den trend vi ser 
har sett ganska lika ut under flera år. 
 
Enligt SOU 2020:33 är konkurrensen om elever mellan kommuner och mellan kommuner och 
fristående skolor kostnadsdrivande. Vår analys visar att detsamma gäller för Motala, Mjölby, 
Tranås, Boxholm, Vadstena och Ödeshög. Med tanke på att eleverna i dessa kommuner har rätt 
att välja gymnasieskolor i hela Östergötland och Tranås blir det svårt att anpassa organisationen 
efter elevernas val. Alla elever är inte lika rörliga och därför behövs det ett överutbud för att så 
många elever som möjligt ska få studera på det program som de önskar.  
 
Kommunerna anger antalet platser per gymnasieprogram och antalet finns med i den 
gemensamma prislistan av 210101, där man då kan se hur stor kapacitet varje program har. 
Problemet med överkapacitet har funnits under lång tid. Det kan vi bland annat läsa i skriften 
”Regionala Utvecklingsprogrammet fram till 2030”. Här står att läsa ”att den samlade kommunala 
gymnasieutbildningen har en stor del ej utnyttjade platser (överkapacitet) till följd av minskande 
ungdomskullar och på grund av det ökande antalet fristående gymnasieskolor. Den samlade 
kostnaden för kommunernas överkapacitet (940 tomma platser i den kommunala gymnasieskolan 
och 780 inom friskolorna) uppskattas till 200 miljoner kr under skolåret 2011/2012”. 
 
Oavsett om gymnasieskolan har fulltaliga klasser eller ej behövs ungefär samma personalstyrka. 
Det innebär att det inte uppstår några större kostnader för att fylla tomma platser på programmen. 
Om en elev som är folkbokförd i Mjölby kommun väljer ett program i en annan kommun, på ett 
program där Mjölby har tomma platser så uppstår en merkostnad. 
 
Ett räkneexempel: en Mjölbyelev har antagits på Naturvetenskapsprogrammet på ett kommunalt 
gymnasium i Linköping. Deras pris är 91 tkr/ elev. Om eleven istället antagits på en ledig plats inom 
Naturvetenskapsprogrammet på Kungshögaskolan i Mjölby hade kostnaden endast uppstått för 
de läromedel som den här eleven behöver, ca 6,5 tkr. Skillnaden 84,5 tkr (91 tkr–6,5 tkr) är Mjölby 
kommuns merkostnad för att eleven inte valde att gå på gymnasiet i sin hemkommun. 
 
Vi har jämfört skillnaden mellan utbildningsplatser med antagna elever per program. Siffrorna är 
hämtade 210901 ur gymnasiestudera.se, förutom Tranås siffror, som vi fått av skolledningen på 
Holavedsgymnasiet. Det vi kan se är att det finns en viss överkapacitet på gymnasierna, dock 
varierar den mellan skolorna. 
 
För att få fram kostnaden för överkapaciteten har vi tagit ett snittpris för elevkostnader, som 2021 
enligt Skolverket är 126 000 kr/plats. Om vi summerar de platser man angett per program i den 
gemensamma prislistan för Östergötland 210101 och jämför med antagna elever på programmen 
enligt gymnasiestudera.se kan vi utläsa följande: 
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MJÖLBY 

Årskurs 1 21-22 

MOTALA 

Årskurs 1 21-22 

TRANÅS 

Årskurs 1 21-22 

Antal platser 282 Antal platser 394 Antal platser 322 

Antal antagna 189 Antal antagna 315 Antal antagna 279 

Skillnaden i antal 93 Skillnaden i antal 79 Skillnaden i antal 43 

i procent 33% i procent 20% i procent 13% 

kostnad 11,7 milj. kostnad 10 milj. kostnad 5,4 milj. 

   

 

När eleverna blivit antagna justeras i de flesta fall dimensioneringen av gymnasieplatser för att 
minimera överkapaciteten. Här kan man då behöva justera i sin organisation och ett antal 
frågeställningar diskuteras som till exempel:  

- Kan vissa kurser samläsas mellan programmen, mellan årskurser eller med 
vuxenutbildningen?  
- Hur många av eleverna i årskurs 9 är obehöriga i januari som beräknas bli behöriga vid    
vårterminens slut?  
- Görs kompletteringar under sommaren som innebär att eleven blir behörig?  
- Ska till och med programmet pausas något år?  
- Kan justeringar göras av gruppstorlekar?  
- Är organisationen på skolan för stor?  
- Hur många IM elever kan vi ta emot? 
- och så vidare 
 

Ett flertal åtgärder görs för att anpassa sin organisation till det faktiska elevantalet och den 
tilldelade budgeten, men trots att ett antal åtgärder vidtagits kan vi se att det finns en 
överkapacitet i framför allt Mjölby och Motala. Överkapacitet gäller för Mjölbys del programmen: 
Restaurang och livsmedel, Barn - och fritid, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Teknik och Vård 
och omsorg. För Motalas del är det: Barn och fritid, Bygg och anläggning, Fordon och transport, 
Handel och administration, Industritekniska och Vård och omsorg. Hotell och turism och El och 
energi har pausats pga. för få ansökningar under läsåret 21–22. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är kostnadsdrivande med outnyttjade platser och vi 
kan också se, efter samtal med skolledningarna, att överkapaciteten har sett ungefär likadan ut de 
senaste åren gällande alla tre årskurser. 
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 8. Vuxenutbildningen  
 

Vuxenutbildningens uppdrag är uppdelat enligt följande: 
 

Grundvux  utbildning motsvarande grundskolan till och med årskurs 9. 
 

Gymnasievux  utbildningar motsvarande ungdomsgymnasiet. 
 

SFI                           svenska för invandrare som består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3. 
 
 
8.1 Organisation  - teoretisk utbildning för vuxna 

 
Vuxenutbildning erbjuds på plats i Mjölby, Motala och Tranås men även på distans. Ju högre man 
kommer i utbildningstrappan ju fler utbildar sig via distans. Det har accentuerats under pandemin, 
men tendensen har varit tydlig under många år då flera kombinerar sina studier med annan 
sysselsättning såsom arbete, barnledighet mm. Enligt Skolinspektionens rapport 2015:02 har flera 
av de kommuner man granskat uppgett att ”distansundervisning inte passar alla, det passar vissa” 
och att kommunerna ofta ser den som ett komplement till den skolförlagda undervisningen.  
 
I Mjölby, Motala och Tranås erbjuds både distansutbildning och utbildning på plats.En svårighet är 
att många vuxenstuderande har en bostadssituation som inte är lämplig för studier. En lösning på 
problemet har tidigare varit att kommunerna inrättade en studiemiljö med flexibla öppettider på 
kvällar och helger, ibland som en del av ett s.k. lärcentra.  
 
Idag finns det möjligheter att söka pengar nationellt för att upprätta lärcentra och stödja 
undervisning som inte är förlagd till dagtid. Till skillnad från ungdomsgymnasiet har inte 
vuxeneleverna frisök i hela Östergötland. Det innebär att om utbildningen erbjuds i 
hemkommunen anvisas eleven dit. För de elever som läser på distans gäller inga geografiska 
begränsningar i och med att man använder internet. 
 
 
8.2 Organisation -  yrkesutbildning för vuxna 
 
8.2.1 Lärling  

 
Syftet med lärlingsutbildning för vuxna är att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad 
yrkeslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett 
yrkesområde. I Mjölby och Motala finns lärlingsutbildningar inom Vård-och omsorg, Restaurang- 
och livsmedel, Serviceassistent och Barnskötare. 
Inom lärlingsutbildningen samordnar och söker Mjölby nationella medel för hela regionen. 
 
8.2.2 Yrkes Vux 

 
Inom Yrkes Vux erbjuds utbildningar till och med gymnasienivå. Här följer man Skolverkets så 
kallade yrkespaket, som är förslag på innehåll för sammanhållna yrkesutbildningar och som 
motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. Här finns ett stort utbud av 
utbildningar tillgängliga med externa utförare, där kommunens roll blir att godkänna alternativt 
underkänna ansökningarna. Eftersom många är distansutbildningar genomförs slutprov på plats i 
bl. a Mjölby. Inom Yrkes Vux samordnar och söker Motala nationella medel för hela regionen. 
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8.2.3 Yrkeshögskolan (YH) 
 
I vår utredning ingår det inte att lämna förslag angående Yrkeshögskolan, men då det finns 
möjligheter till samverkan med den kommunala vuxenutbildningen vill vi ändå kort beröra den. 
 
Yrkeshögskolan är en utbildningsform som ofta leder direkt till sysselsättning på arbetsmarknaden. 
Inom yrkeshögskolan finns totalt 15 utbildningsområden där man kan välja mellan hundratals 
utbildningar inom olika yrken i hela landet och de flesta branscher är representerade. YH-
utbildningarna är skräddarsydda utifrån näringslivets behov, och många YH-studenter får 
anställning direkt efter examen. 
 
Yrkeshögskolan erbjuder praktik, LIA - lärande i arbete, som en stor del av 
yrkeshögskoleutbildningen. Många av eleverna blir sedan anställda på praktikplatserna. För att 
antas till en yrkeshögskoleutbildning måste man ha förkunskaper motsvarande utbildning på 
gymnasienivå. På många YH-utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper. Ingen av 
gymnasieskolorna i Motala och Mjölby är utförare av några YH-utbildningar. Dock finns en 
lokförarutbildning i Mjölby, där rektor för vuxenutbildningen är med i utbildningens styrgrupp. I 
Tranås finns TUC Yrkeshögskola, som drivs i privat regi och har ett antal utbildningar.  
 
En gemensam organisation, Östsvenska Yrkeshögskolan, som ägs av kommunerna i Östergötland 
samt Region Östergötland, hjälper till i processen angående YH-frågor. 
 
 

9. Möjliga samverkansformer mellan kommuner 
 

Ansvaret för gymnasieskolan är delat mellan staten och kommunerna och ansvarsfördelningen har 
på en grundläggande nivå sett likadant ut sedan början av 1990-talet. Det är staten som 
bestämmer vilka utbildningar som ska finnas och som formulerar mål och riktlinjer i syfte att 
åstadkomma likvärdighet och hög kvalité i hela landet. Kommunerna är skyldiga att se till att det 
finns ett allsidigt utbud och att utbildningar och antalet platser anpassas efter ungdomarnas 
önskemål. Kommunerna bestämmer hur verksamheten ska organiseras, var skolorna ska finnas 
osv. Det är emellertid staten som beviljar huvudmännen tillstånd att bedriva utbildning, och som 
även ger tillstånd till fristående skolor.  
 
När det gäller den kommunala vuxenutbildningen är ansvarsfördelningen snarlik. Skollagen säger 
att kommunerna ska tillhandahålla kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasial 
nivå och svenska för invandrare (SFI). Det är en rättighet för den enskilde att läsa på gymnasienivå 
för att bli behörig att söka in på högskolan eller universitet. Däremot finns det ingen rätt att läsa 
in en yrkesutbildning inom Komvux. Kommunerna är ansvariga för organisationen och beslutar om 
verksamheten ska bedrivas i egen regi eller på entreprenad.  
 
I stort sett alla kommuner samverkar med andra, när det gäller framför allt gymnasieskolan, men 
även vuxenutbildningen. I den statliga utredningen SOU 2020:33 kunde vi ta del av en heltäckande 
kartläggning av alla samarbeten runt om i landet. Förutom att samla in avtal och 
överenskommelser gjorde utredningen några djupdykningar i några samverkansområden.  
 
Fallstudierna och den övriga kartläggningen visar att graden av samverkan och formerna för 
samverkan varierar kraftigt över landet. Det finns exempel på kommuner som i praktiken har slagit 
ihop sina påsar, och där man i praktiken agerar som en kommun. Utbudet bestäms gemensamt 
och eleverna har fri tillgång till alla platser inom området. Andra samverkar för att ge eleverna 
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möjligheter att söka utbildning inom ett större område, men i övrigt förekommer inget samarbete. 
Kommunala skolor och fristående skolor konkurrerar om eleverna.  
 
Den vanligaste modellen för samarbete inom gymnasieskolan är att kommunerna bildar ett 
samverkansområde genom ett samverkansavtal. Formerna för dessa avtal regleras i Skollagens 15 
kapitel 30 § och 18 kapitel 27 §. Här sägs att kommunerna får erbjuda utbildning som den själv 
anordnar eller utbildning som anordnas av en annan kommun eller en region enligt 
samverkansavtal med kommunen eller regionen. Kommuner som ingått ett samverkansavtal bildar 
ett samverkansområde.  
 
När det gäller innehållet i avtalen säger lagen i stort sett ingenting. Det finns alltså stor frihet för 
kommunerna att fylla det med innehåll. Den vanligaste varianten är att kommunerna inom ett 
område kommer överens om att eleverna har fri tillgång som förstahandssökande till alla program. 
 
 
 

10. Relationen mellan utbildning och arbetsliv 
 

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har till syfte att både ge individen en personlig utveckling 
och förse arbetsmarknaden med arbetskraft. I den statliga utredningen SOU 2020:33 betonas 
vikten av att bättre anpassa utbudet efter arbetsmarknadens behov. Utredningen visar vidare att 
det spelar stor roll vilket program du har läst för möjligheterna att etablera dig på 
arbetsmarknaden. För vissa program gäller att, trots tre års studier och examen, har fortfarande 
ca hälften av eleverna inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden eller studerat vidare, fyra år 
efter sin gymnasieexamen. 
 
Efterfrågan på personer som har högst grundskoleutbildning bedöms av SCB att minska kraftigt 
fram till 2035, samtidigt som antal personer med den bakgrunden kommer att ligga på samma nivå 
som idag. Inom yrken där utbildningskraven varit traditionellt låga, kräver arbetsgivaren idag 
nästan alltid gymnasieutbildning. 
 
Systemet för gymnasieskola och vuxenutbildning behöver vara avstämd mot den arbetsmarknad 
och den högre utbildning som utbildningen ska leda till och avnämarna behöver involveras för att 
säkra sin egen kompetensförsörjning. Jämförelser med andra länder visar att där det finns 
etablerade traditioner av nära samverkan mellan företrädare för reguljär utbildning och 
representanter för arbetslivet, underlättas också styrningen av utbildningen efter 
arbetsmarknadens behov. OECD har i sin granskning av svensk yrkesutbildning beskrivit behovet 
av ökad samverkan mellan skola och arbetsliv, i syfte att stärka kopplingen mellan utbud och 
arbetsmarknadens behov, enligt SOU 2020:33. 
 
Några branscher har tagit fram modeller för samverkan på flera nivåer t ex Teknikcollege och Vård- 
och omsorgscollege, där det ges möjlighet att diskutera kompetensutvecklingsinsatser, validering 
m.m.  

 
 

 

 

 

21



 
 

17 

10.1 Förändrad struktur för yrkesutbildningar 
 

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har varit föremål för flera utredningar de senaste åren. 
Det har uppmärksammats att delar av problemen, vad gäller utbud och attraktivitet, har sin grund 
i bristande samordning och avsaknaden av gemensam planering och dimensionering mellan 
kommuner och mellan kommuner och enskilda huvudmän, enligt SOU 2020:33. 
 
Yrkesprogramutredningen SOU 2015:97 konstaterade att kommuner, Arbetsförmedlingen och 
arbetsmarknadens parter inte samråder i den omfattning som krävs för att kunna ta del av 
statsbidrag, enligt förordningen om statsbidrag för regional yrkesutbildning. Under vår 
kartläggning kan vi se att ovanstående även gäller idag, med vissa undantag, men bilden är tydlig. 
Samverkan och kontakten med arbetslivet och företagen är på många håll god, men är avhängigt 
av enskilda personer och deras kontakter. Arbetsförmedlingen, via hemsidan ”Hitta 
yrkesprognoser” och ”Var finns jobben”, ger en bild av kompetensbehoven i näringslivet generellt, 
men även regionvis. 
 
Inom gymnasiet är många lokala företag representerade i branschråd, som i huvudsak samtalar 
om utbildningens innehåll. På det lokala och regionala planet finns stora möjligheter att utveckla  
samarbetet med näringslivet. Här är det ibland svårt att förstå att kommunerna inte kan samordna 
sina behov av kontakter och information. För att nå det mest optimala, att tillsammans med 
näringslivet ta fram utbildningar, praktikplatser, lärlingsplatser m.m. måste samarbetet ske 
kontinuerligt genom att skapa ett nätverksbyggande mellan näringslivets kompetensbehov och 
utbildningssystemets möjligheter. Kompetensbehovet finns både inom gymnasiet och 
vuxenutbildningen, men utbildningens innehåll varierar. Ett bättre, tydligare samarbete inom 
kommunen i dessa frågor gynnar både näringslivet och utbildningssektorn. 
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Våra förslag 
 

1. Bildande av kommunalförbund 
 

Vi har i tidigare kapitel visat att det finns betydande fördelar med en fördjupad samverkan mellan 
kommunerna när det gäller gymnasieskolans utbud av utbildningar. Det finns framför allt två 
former för sådan samverkan, avtal och kommunalförbund. Det sistnämnda betyder att ett 
kommunalförbund övertar medlemskommunernas ansvar för det område förbundet omfattar.  
 
Vår slutsats är att ett kommunalförbund är att föredra. För det första ger det en tydlighet 
beträffande ansvar och för det andra blir det lättare att ta till vara möjligheterna till 
effektiviseringar då ansvaret finns på ett och samma ställe. Det är kommunalförbundet som har 
ansvaret inom de ramar medlemskommunerna anger. Dessutom ges alla berörda kommuner ett 
direkt politiskt inflytande genom representation i förbundets ledning, den så kallade direktionen. 
Ur demokratisk synvinkel kan det vara problematiskt med centraliseringar. Därför är det viktigt att 
kommunalförbundets verksamhet ges största möjliga uppmärksamhet. Det är fullt möjligt att 
genomföra offentliga direktionsmöten.  
 
När det gäller Motala, Mjölby, Tranås, Vadstena, Ödeshög och Boxholm är idag kommunerna väl 
integrerade och utgör tillsammans ett tillräckligt underlag för att kunna erbjuda eleverna ett 
allsidigt utbud av olika gymnasieprogram. 
 
I bilaga 1 har vi närmare redovisat en tänkt modell för ett kommunalförbund. Vi har framför allt 
hämtat inspiration från Kalmarsunds kommunalförbund och Sydnärkes Utbildningsförbund.  
I våra samtal med Förbundsdirektören i Kalmarsunds kommunalförbund framkom att det finns 
stora fördelar med att bilda och verka inom ett kommunalförbund. Han pekade på fördelar med 
att verka i ett större sammanhang då mindre kommuner har svårigheter att erbjuda eleverna ett 
allsidigt programutbud inom gymnasiet. Ytterligare positiva erfarenheter som framfördes var att 
fokus ligger på skolutveckling och elevernas måluppfyllelse. Som exempel nämnde han att det 
finns ett stort friutrymme vid framtagande av budgetdokumentet, utifrån läroplansmålen och med 
fokus på skolutveckling.  
 
Kommunalförbundets storlek, med en större budget, gör det också enklare att hantera uppkomna 
problem. Ett exempel som lyftes var att vid rekrytering av vakanser tillsvidareanställer man lärare 
med kännedom om att det finns ett annat utrymme för den läraren när vikariatet är slut. Det här 
skapar en trygghet i organisationen som lockar lärare. 
 
Storleken gör också att kompetensförsörjningen i kommunalförbundets medlemskommuner 
säkras på ett annat sätt än om varje kommun ska erbjuda gymnasieutbildning oberoende av 
varandra. Förbundet blir en förutsättning för att kunna erbjuda alla program och inriktningar inom 
området.  
 
Kalmarsunds kommunalförbund hyr lokalerna av kommunen och det såg förbundsdirektören som 
en stor fördel bland annat i samarbetet med politiken, då fokus kom att ligga på utbildningsfrågor 
och inte lokalfrågor, som kan vara fallet i flera kommuner.  
 
Ekonomin i Kalmarsunds kommunalförbund visade på ett positivt resultat och förväntades öka 
pga av ett ökat elevunderlag. Medlemskommunerna bidrog med ett medlemsbidrag (elevpeng) 
kopplat till antalet 16-19-åringar i respektive kommun. 
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I två viktiga avseenden menar vi emellertid att vårt föreslagna förbund bör skilja sig. För att kunna 
fungera optimalt behövs en tydlig koppling till ansvariga för kollektivtrafiken. Våra samtal med 
Östgötatrafikens tjänstemannaledning visar att det finns en beredskap att delta i kansliets arbete. 
Utgångspunkten måste vara att anpassa trafiken efter elevernas och skolornas behov, inte 
tvärtom. 
 
Vidare föreslår vi att Regionens utvecklingsansvariga knyts till kommunalförbundets kansli. Vi har 
fört samtal med dem och det finns ett uttalat intresse för att bidra med analyser och underlag för 
att bättre anpassa utbudet efter arbetsmarknadens behov. 
 
Vårt förslag omfattar samverkan kring utbudet av utbildningar i ett första skede. Det går att göra 
stora vinster genom samordning av program och i bilaga 2 redovisar vi hur en framtida 
organisation skulle kunna se ut. Som vi visat i tidigare avsnitt skulle ännu fler fördelar nås om 
rätten att välja som förstahandssökande enbart skulle omfatta kommunalförbundets område, 
eller annorlunda uttryckt, att kommunerna lämnade avtalet om fritt sök i hela Östergötland. Vi 
inser komplikationerna med en begränsad frihet att välja skola, särskilt om förändringen införs 
snabbt. Vi föreslår därför att kommunalförbundet först 2025 ska utgöra gräns för elevernas fria 
val på lika villkor.  
 
Kommunalförbundets namn är förstås av mindre betydelse. Det kanske mest naturliga är Västra 
Östergötlands kommunalförbund. Det är emellertid inte helt rättvisande när Tranås ingår. Vi har 
därför valt att kalla det för Ombergs kommunalförbund. Vi ser en viss symbolik i att döpa 
förbundet efter områdets högsta utsiktspunkt.  
 
 
 
2. Ökat fokus på kompetensförsörjning 

 
En viktig utgångspunkt för vårt arbete är att bättre anpassa utbudet av utbildningar efter 
arbetsmarknadens behov. Det är oerhört svårt att göra prognoser om framtidens arbetsmarknad, 
men det betyder inte att det är omöjligt att ge eleverna en bättre vägledning än idag. Som 
påpekats i kapitel 6.4 finns det stora skillnader mellan olika gymnasieprogram när det gäller 
möjligheterna att få ett jobb efter utbildningen.  
 
I stort sett alla bedömare är ense om att en av vår tids ödesfrågor är kompetensförsörjningen. Den 
demografiska utvecklingen gör att konkurrensen om arbetskraften kommer att hårdna. Det 
innebär att det blir än viktigare att se till att unga människor får en rakare väg till jobb och fortsatt 
utbildning, och att det finns möjligheter till återkommande utbildning för att möta förändringar i 
arbetslivet. 
 
Vi menar därför att det ska vara en uttalad uppgift för det föreslagna kommunalförbundet att 
bättre anpassa utbudet efter arbetsmarknadens behov. Bildandet av ett förbund gör det per 
definition lättare att åstadkomma en anpassning eftersom elevunderlaget ökar. Sårbarheten 
minskar därmed något. Dessutom föreslår vi att det inom förbundets kansli finns en resurs för att 
göra fortlöpande analyser av arbetsmarknadens utveckling. Denna resurs bör skapas i samarbete 
med Region Östergötlands utvecklingsansvariga (RUA). Dessa analyser kan då utgöra ett viktigt 
underlag för studie- och yrkesvägledarna.  
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3. Förstärkt studie- och yrkesvägledning  
 

I SOU 2020:33 kan man läsa att ” Den information som ges inför valet av gymnasieskola har många 
gånger karaktären av marknadsföring och ger inte alltid tydliga svar på vad en utbildning innehåller 
och vart den leder”.  
 
Den konkurrens som uppstått mellan kommunala skolor och fristående skolor har i vissa fall 
medfört sökströmmar till utbildningar som inte är anpassade till arbetsmarknadens behov. Tomma 
platser är kostsamma är det är därför viktigt att attrahera elever. Utbildningskostnaderna minskar 
också om fler elever väljer rätt program från början. 
 
I samtalen med studie - och yrkesvägledarna på de gymnasieskolor som är aktuella i vår utredning 
påtalas vikten av tidig vägledning i grundskolan. Undersökningar har visat att föräldrars påverkan 
är den mest avgörande faktorn vid val av program och skola. Vi tror dock att med tidiga insatser av 
studievägledning, som kontinuerligt följs upp genom hela grundskolan, har man möjlighet att 
påverka elever som är dåligt insatta i vad arbetsmarknaden har att erbjuda. 
 
I SOU 2020:33 kan man läsa vidare ”att ungdomar med lägre meritvärde, i högre utsträckning än 
elever med högre meritvärden, påverkas av marknadsföring och de lägger större vikt vid faktorer 
som inte är direkt kopplade till utbildningen t ex att få en surfplatta, avstånd till skolan eller att få 
gå tillsammans med kompisar.” 
 
Utifrån vår gemensamma erfarenhet från utbildningsväsendet har vi sett att det behövs mer än 
den reguljära studie- och yrkesvägledningen. Ett koncept som prövats i ett antal regioner kallas för 
”Arbetsmarknadskunskap”. Det bygger på att man träffar eleverna i klassrumssituationer redan i 
årskurs 5 och fortsätter genom hela grundskolan för att prata med eleverna om vilka jobb som 
finns och vad de innebär. Under lektionerna förs en dialog med eleverna om deras framtid och 
möjligheter i arbetslivet.  Arbetsmarknadskunskap startade i Västmanland 2011, men drivs nu som 
ett franchisekoncept i flera regioner runt om i Sverige. 
 
 
 
4. Samordning med kollektivtrafiken 

 
Inte minst under våra samtal med ansvariga förtroendevalda har det framkommit att det inte alltid 
är skolornas kvalité och inriktning som avgör elevernas skolval. För Ödeshögs elever var tidigare 
Holevadsgymnasiet den största mottagaren av elever, idag är det gymnasierna i Mjölby. 
Förändringen beror i första hand på förändrade kommunikationer. Det är idag lättare att ta sig till 
Mjölby än tidigare medan bussförbindelserna till Tranås är sämre. 
 
Vi inser att det inte är möjligt att fullt ut anpassa kollektivtrafiken efter skolans organisation. Men 
utgångspunkten måste rimligen vara att kollektivtrafiken så långt möjligt anpassas efter elevernas 
och skolornas behov, och inte tvärtom. Därför är det viktigt att ansvariga för kollektivtrafiken finns 
med när underlag till beslut tas fram i det föreslagna kommunalförbundet. Vi har diskuterat frågan 
med Östgötatrafikens tjänstemannaledning, som sagt sig vara beredd att delta i kansliets arbete.  
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5. Vuxenutbildningens organisationstillhörighet 

Arbetsmarknadens behov att hitta kompetenta medarbetare har accentuerats av pandemin 
samtidigt som arbetslösheten når rekordsiffror. Kanske borde de svårigheter som näringslivet 
upplever, kunna lösas med det överskott som finns på arbetsmarknaden. Problemet är dock att 
kompetensen bland de arbetslösa inte stämmer överens med den av företagen efterfrågade. 
Gruppen långtidsarbetslösa domineras av personer med utländsk härkomst med kort eller ingen 
utbildning. För att hantera den problematiken måste man hitta olika lösningar och en tydlig 
inriktning är nu att man går mot ett nytt kunskapslyft. Fler vuxna förväntas att söka sig till 
vuxenutbildningen under de kommande åren.  

Vuxenutbildningen behöver rusta sig för att möta ett större tryck och en kombination av flera 
utbildningsformer. Yrkesvux har redan ökat men förväntas öka ännu mer. Troligen kommer 
behovet att aktualiseras med fler sammanhållna utbildningspaket som sträcker sig över alla 
studieformer. Sfi i kombination med högre studier är en framgångsfaktor för en snabbare 
integrering, enligt rapporter från Skolverket. Inom uppdraget ligger också att tillgodose behovet 
av utbildning för personer som redan är inne på arbetsmarknaden, men av olika orsaker nu 
efterfrågar kompetensutveckling. 

Vuxenutbildningens placering i kommunernas olika organisationer har skiftat genom åren för att 
hantera de behov inom samhället som är störst. Det har medgivits då ramarna och förordningarna 
inte är så styrda som för andra utbildningar. Många upplever det som en otydlighet och det kanske 
har givit vuxenutbildningen en lägre status som aktör. Samtidigt kan man hävda att detta ger än 
större möjligheter till att hitta nya lösningar och satsningar. 

En möjlig tillhörighet för vuxenutbildningen, vad gäller kommunens organisation, är att bilda en 
gemensam förvaltning med Försörjningsstöd och Arbetsmarknad. De är båda kostnadsdrivande 
områden för en kommun och det finns goda möjligheter till ett konstruktivt samarbete. Det är 
viktigt att det då finns en klar, uttalad målbild för verksamheten och att ha den enskildes behov 
av arbete och egen försörjning i fokus. 

Vi vet av egen erfarenhet att en sådan organisering kan vara en framgångsväg. Vi ser med intresse 
fram emot att Tranås befinner sig på en resa i denna riktning. 
 
 
 
6. Förstärkt struktur för yrkesutbildningar 

 
För att sammanföra och använda de kontaktytor som redan finns idag skapar Ombergs 
kommunalförbund en enhet, Yrkescenter, som har ett tydligt uppdrag att verka som mäklare av 
utbildningar, motor för tillväxt och mötesplats för nätverksbyggande mellan arbetslivets 
kompetensbehov och utbildningssystemets möjligheter. Enheten skall ingå i planeringen och 
dimensioneringen av gymnasie- och vuxenutbildningen inom yrkessektorn. Goda exempel på 
enheter som växt fram utifrån kompetensbehov och utbildning är Masugnen i Lindesberg, CFL i 
Söderhamn, Campus Varberg m.fl. 
 
Vi inser i vår utredning att detta är komplexa frågor som kräver vidare utredning för att lösningen 
skall bli framgångsrik och här kanske man får agera i flera steg. 
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Bilaga 1 
 

Ombergs kommunalförbund 
 

Ett kommunalförbund innebär att medlemmarna överlämnar en del av den kommunala 
verksamheten till förbundet. Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person med 
egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna. Organisatoriskt är ett kommunalförbund 
uppbyggt på i princip samma sätt som en kommun eller en region. I varje kommunalförbund ska 
det finnas en förbundsordning. Varje medlem ska vara representerad i styrelsen. (Kommunallagen 
(2017:725): 3 kap 8 §, 9 kap 1–18 §§) 
Ombergs kommunalförbund har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning åt 
medlemskommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Tranås, Vadstena och Ödeshög. 
 
Politiker 
Kommunalförbundets politiska styrning utövas av en direktion som består av 21 förtroendevalda 
från de sex kommunerna. 
 
Utbildning 
Ombergs kommunalförbund är ansvarigt för all gymnasieutbildning inklusive gymnasiesärskolan 
inom de berörda kommunerna. 
 
Mål och styrdokument 
Förbundets viktigaste lokala måldokument är budgetdokumentet, där vision, prioriteringar, 
uppdrag och resurser framgår. Syftet med budgetdokumentet är att skapa ett sammanhållet 
dokument som synliggör kommunalförbundets vision och de prioriterade områden som ska ligga 
till grund för allt planerings- och genomförande arbete. Med planen vill politiken visa på de 
områden som anses angelägna att utveckla. Ramarna för förbundets verksamhet anges i 
skollagen. 
 
Elevhälsa 
I Ombergs kommunalförbunds verksamhet ingår elevhälsoarbete. Elevhälsan arbetar för att ge 
gymnasieeleverna det stöd de behöver under sin gymnasietid. I elevhälsan ingår skolsköterskor, 
skolkuratorer, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolläkare och 
skolpsykolog. På varje gymnasieskola finns det Elevvårdsteam som består av bl.a. skolans 
skolsköterskor, skolkuratorer, speciallärare/pedagoger samt studie- och yrkesvägledare. 
 
Förbundsdirektionen 
Ombergs kommunalförbunds högsta beslutande organ är direktionen. Direktionen består av 5 
förtroendevalda från Mjölby, 6 från Motala, 4 från Tranås, samt 2 från vardera Boxholm, Vadstena 
och Ödeshög. 
 
Förbundsordning  - Namn, säte och medlemmar 
Ombergs kommunalförbund är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (2017:725). 
Medlemmar i förbundet är kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Tranås, Vadstena och 
Ödeshög. 
 
Ändamål och uppgifter 
Kommunalförbundet ska, i enlighet med skollagen och annan för verksamheterna tillämplig lag 
eller författning, tillhandahålla utbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ombergs 
kommunalförbund är då huvudman för all kommunal gymnasieutbildning i de 6 
medlemskommunerna. Kommunalförbundet kan också genomföra uppdragsutbildning, 
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yrkeshögskoleutbildning (YH) eller annan utbildning. Förbundet får träffa avtal med andra 
huvudmän om samverkan inom de skol- och utbildningsformer som förbundet har till uppgift att 
tillhandahålla. Förbundet äger rätt att inom förbundets verksamhetsområden representera 
medlemskommunerna vid rekvirering av medel från statliga myndigheter, EU och andra 
organisationer. 

 
Förbundets organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Därmed ska direktionen också vara 
förbundsstyrelse. Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och verkställande 
organ. Direktionen får inrätta utskott och andra organ som den finner lämpligt för att fullgöra 
förbundets ändamål. Direktionen fastställer delegationsordning för sin verksamhet.  
 
Förbundsdirektionen 
Förbundsdirektionen ska bestå av 21 ledamöter och 21 ersättare. En förbundsmedlem får till 
ledamot och ersättare välja endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens 
fullmäktige. Ledamöterna och ersättarna i direktionen väljs av medlemskommunerna enligt 
följande: 
 
Boxholm kommun väljer 2 ledamöter och 2 ersättare, 
Mjölby kommun väljer 5 ledamöter och 5 ersättare, 
Motala kommun väljer 6 ledamöter och 6 ersättare, 
Tranås kommun väljer 4 ledamöter och 4 ersättare, 
Vadstena kommun väljer 2 ledamöter och 2 ersättare, 
Ödeshög kommun väljer 2 ledamöter och 2 ersättare. 

 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år varvid mandatperioden räknas från den 1 januari året 
efter det år då val till fullmäktige ägt rum i hela landet. Förbundsdirektionen utser inom sig 
ordförande och vice ordförande. Ordföranden ska utses bland de kommuner som har 
gymnasieskolor, medan vice ordföranden ska utses bland ledamöterna från övriga 
medlemskommuner i förbundet. 
Ett lämpligt säte för direktionen kan vara Motala, som den största kommunen, men frågan ska 
avgöras av kommunalförbundet. 
 
Arbetsutskott 
Inom förbundsdirektionen ska finnas ett arbetsutskott som i första hand har som uppgift att 
bereda ärenden som ska behandlas av direktionen. Arbetsutskottet är tillika förbundets 
personaldelegation. Arbetsutskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 personliga ersättare. 
Ersättare får delta i arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot inte har möjlighet att 
närvara.
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Bilaga 2  

Skiss på Ombergs kommunalförbund 
 

 

 

 

 

 

 

Presidium Arbetsutskott Direktion

Förbundskansli

Dackeskolan

Verksamhetschef

Förbundsdirektör

Yrkescenter

Platengymnasiet

MG 2

MG 1MG 1

MG 2

MG 3

MG 4 MG 4

MG 3

Elevhälsan

Mjölby 
gymnasium

Motala 
gymnasium

Östgötatrafiken 

Tranås  
gymnasium

Holavedsgymnasiet

TG 2

TG 1

TG 4

TG 3

Regionen 
(RUA)
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Bilaga 3 

Bilagan visar ett teoretiskt exempel på en möjlig fördelning av gymnasieprogrammen 

Hur programmen fördelas mellan skolorna måste förändras över tid. Med ett fördjupat samarbete 
mellan kommunerna kan det bli aktuellt med ett förändrat utbud då underlaget kan möjliggöra 
ytterligare program och inriktningar. Därför ska nedanstående enbart ses som ett exempel utifrån 
dagens situation. 
I vår översyn och analys av gymnasieskolorna i Motala och Mjölby kan vi se ett antal anledningar 
till att se över programutbudet på gymnasieskolorna: 
 

- Ett alltför stort antal elever söker sig från sin hemkommun till framför allt Linköping, 
vilket medför stora kostnader för hemkommunerna när det blir svårt att fylla de egna 
klasserna.  
 

- Överkapaciteten på gymnasieplatser är relativt stor i Mjölby och Motala.  
 

- Vi ser fördelar med att gymnasieskolor både har högskoleförberedande och 
yrkesprogram på samma enhet. 
 

- De högskoleförberedande programmen bör göras mer attraktiva I Motala och 
Mjölby. På gymnasieprogrammen bör elever med både höga och låga meritpoäng 
från grundskolan studera. Elevers olikheter är en tillgång i undervisningen och 
lärandet. 
 

- Det kollegiala samarbetet i en personalgrupp är en viktig faktor, bland annat för att 
kunna rekrytera behöriga lärare och det förutsätter att gymnasieenheten har en 
bredd både vad gäller program och elever. 
 

- Om gymnasieskoleenheten har en blandning av både yrkes – och 
högskoleförberedande program har lärarna i yrkesämnena och lärarna i de teoretiska 
ämnena lättare att samarbeta, vilket gagnar eleverna.  

 

Förslag på fördelning av program i Motala 
 

- Yrkesprogrammen Bygg- och anläggning, El- och energi, Fordon- och transport och 
Industritekniska programmen flyttas från Carlsund till Dackeskolan i Mjölby. 
 

- Yrkesprogrammen Barn- och fritid, Handels- och administration och Hotell- och 
turismprogrammet flyttas från Carlsund till Platengymnasiet.  
 

- Yrkesprogrammet Vård- och omsorg har redan sin verksamhet på Platengymnasiet.  
 

- Uppskattat elevantal på Platengymnasiet utifrån dagens antal blir då ca 850 elever 
inklusive gymnasiesärskolan. 
 

- Med det här förslaget avvecklas de gymnasiala yrkesutbildningarna på Carlsund UC. 
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Förslag på fördelning av program i Mjölby 
 

- Yrkesprogrammen Barn- och fritid och Vård - och omsorg flyttas från 
Kungshögaskolan till Dackeskolan, liksom de högskoleförberedande programmen 
Ekonomi, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Teknikprogrammet. 
 

- Dackeskolan tar emot Bygg- och anläggning, El- och energi, Fordon- och transport 
och Industritekniska programmen från Motala. 
 

- Uppskattat elevantal på Dackeskolan blir då ca 900 elever att jämföra med 273 
elever idag, vilket förutsätter en omfattande utbyggnad och nyrekrytering av 
personal. 
 

- Med det här förslaget avvecklas Kungshögaskolan som gymnasieskola. 

 

Förslag Tranås 
 

- På Holavedsgymnasiet ser vi en lämplig blandning av både Yrkes – och 
högskoleförberedande program vilket medför att vi inte föreslår några förändringar 
av program i dagsläget. Vi ser dock att det Estetiska programmet bör stärkas då det 
blir det enda av sitt slag i Kommunalförbundet. 
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Bilaga 4  
 

 
Sammanställning av programutbud, elever och personal ht -21 
*= programmet erbjuds inte i Mjölby, Motala och Tranås. Finns dock att söka inom nuvarande 
Samverkansavtal. 
 

Program Mjölby 
Gymnasium 

Motala 
Gymnasium 

Tranås 
Gymnasium 

Yrkesprogram 
 

Åk 1-3 Åk 1-3 Åk 1-3 

Bygg-och anläggning 
 

59 56 47 

Barn-och fritid 
 

67 50 47 

El-och energi 55 48 27 

Fordon-och transport 36 46 23 

Handels-och adm.  49 42 

Hantverk 34  25 

Hotell-och turism  20  

Industritekniska 38 33 23 

Naturbruk*    

Restaurang-och livsmedel 51  34 

VVS -och fastighet*    

Vård-och omsorg 38 53 63 

Högskoleförberedande    

Ekonomi 85 160 91 

Estetiska   58 

Humanistiska*    

Naturvetenskap 33 169 70 

Samhällsvetenskap 71 176 151 

Teknik 43 123 79 

Gymnasiesärskola 31 47 16 

IM inkl  IMYRK 78 171 110 

SUMMA ELEVER 

 

719 1201  906 
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PERSONAL ht -21 

Antal tjänster 

Mjölby 

Gymnasium 

Motala 

Gymnasium 

Tranås 

Gymnasium 

Skolledning 4 6 6,6 

Ledningsresurs  1,8  

Pedagoger 79,2 120+22 
(Sär) 

84 

Elevassistent 4   

Elevhälsa 4,7 3,2 5,2 

Administration 2,8 4,3 2,5 

SYV 2,5 3,6 2 

Vaktmästeri/tekniker 2 3 2,4 

Bibliotek 1 4,5 1,7 

SUMMA TJÄNSTER  100,2 168,4 104,4 
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Bilaga 5 Överkapacitet 
Antalet platser per gymnasieprogram i årskurs 1, 210101 (källa: Gemensam prislista 210101) och 
antalet slutligt antagna 210923 (källa: gymnasiestudera.se) förutom Tranås (källa: Gymnasiechef 
Anders Berg) 

b 

        
 Mjölby Motala Tranås  

Program Platser Antagna Platser Antagna Platser Antagna  
Barn och fritid 28 20 26 15 22 23  

        
Bygg  och anläggning 20 20 24 17 16 14  
        
El och energi 20 18 Pausat  9 9  

        
Ekonomi 30 30 64 58 30 30  

        
Estetiska     30 14  

        
Fordon och transport 15 11 24 15 10 8  

        
Hantverk 16 12   12 9  

        
Handel och administration   26 18 20 15  
        
Hotell och turism   Pausat     

        
Humanistiska        

        
Industritekniska  15 15 24 10 16 14  

        
Naturvetenskap 30 7 64 59 30 23  

        
Naturbruk        

        
Restaurang och livsmedel 28 11   15 15  

        
Samhällsvetenskap 30 20 64 60 60 59  

        
Teknik 30 14 52 46 30 24  

        
VVS och fastighet        
        
Vård och omsorg 20 11 26 17 22 22  
        
Summa åk 1 ht 21 282 189 394 315 322 279  
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Bilaga 6 

Direktivet 
 
Bakgrund  
Motala, Mjölby, Ödeshög, Vadstena, Boxholm och Tranås har idag ett samarbete inom Regionens 
gymnasieområde. Kommunernas ambition är att fördjupa samarbetet. Utgångspunkten är att 
upprätthålla en hög kvalité, ett effektivt resursutnyttjande och att kunna erbjuda så många 
elever som möjligt plats på någon av skolorna inom området samt att bättre anpassa utbudet 
efter arbetsmarknadens behov.  
 
Syfte  
Utredningen syfte är att ta fram ett förslag till en framtida organisation för 
gymnasieutbildningarna i Motala, Mjölby, Tranås med de omkringliggande kommunerna 
Ödeshög, Boxholm och Vadstena.  Förslaget skall omfatta en struktur för samarbetet mellan 
kommunerna samt övergripande principer för planering och dimensionering av olika program. 
Förslaget ska tillgodose kraven på ett allsidigt utbud, anpassning efter regionens behov av 
yrkeskompetens samt ekonomisk effektivitet. Dagens samarbete och överenskommelser inom 
regionen ska beaktas.  

 

Begränsningar 
En viktig utgångspunkt är att så långt möjligt kunna erbjuda kommunernas elever alla nationella 
program inom området. Uppdraget gäller gymnasieskolan, men även vuxenutbildningen berörs 
då det finns samordnings- eller andra vinster.  
Förslaget ska omfatta principer för fördelning av utbildningar och platser, och en modell för hur 
beslut kan tas i framtiden gemensamt för alla berörda kommuner. Förslaget kan dessutom 
innehålla exempel på justeringar av programutbud, geografisk fördelning mm. 
 

Genomförande 
En beskrivning av nuläget samt beskrivning av för- och nackdelar med dagens organisation 
presenteras den siste maj. Slutligt förslag lämnas den 31 oktober. 
Utredarna har till uppgift att föra dialog med relevanta personer i berörda kommuner samt 
studera goda exempel på samarbeten i andra delar av landet.  
 
 
Organisation 
Utbildningscheferna i Mjölby, Tranås och Motala utgör styrgrupp för utredningen. Avstämningar 
med ansvariga förtroendevalda ska ske i samband med att delredovisningen är klar samt i 
samband med att arbetet är klart.  Respektive förvaltningar bistår med det faktaunderlag som 
behövs.  
 
Tranås kommun, Cecilia Axelsson, Ödeshögs kommun, Lotta Gemfors, Mjölby kommun. Christer 
Lordh, Boxholms kommun, Conny Oskarsson, Motala kommun, Per-Arne Sterner, Vadstena 
kommun, Johan Wernström  
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Bilaga 7 
Sidan 1 ur dagens samverkansavtal i 
Östergötland
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-11-08 Diarienummer 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Linda Hammarström KS 
 Socialchef 

+46738009740  
linda.hammarstrom@boxholm.se 

 

   

Gymnasieutredning – Förslag på framtida organisation för 

gymnasieutbildningarna i västra Östergötland och Tranås  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fredagen den 29 oktober lämnades gymnasieutredningen över till kommunerna.  
 
Det är nu upp till varje kommun att fortsätta det lokala arbetet kring organisation och 
gymnasieutbildningar, som är anpassade till arbetsmarknaden och individens 
möjligheter till sysselsättning. 
 
 
 _________ 
Akt
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   ÄRENDEBEREDNING 1 (1) 
 /Förvaltning Datum Diarienummer 
  2021-11-09  

 Handläggare  KS/KF 
 Fredrik Noaksson  
 VD Boxholmsteknik 

Tfn 896 99 
Mail 
fredrik.noaksson@boxholmshus.se 

 

   

Förslag till höjning av Va-taxan 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Vid styrelsemöte i AB Boxholmsteknik den 9 november 2021 föreslog styrelsen att 
Va-taxan behöver höjas. AB Boxholmsteknik ser behov av att behöva justera taxan 
beroende på driftskostnadsökningar men även att investeringskostnaderna ökat i 
samband med genomförda nyinvesteringar i våra vatten-/avloppsanläggningar. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
AB Boxholmsteknik ser ett behov av att taxan justeras för att nå kostnadstäckning för 
de ökade driftskostnaderna. I kommunen finns det även ett fortsatt investeringsbehov 
för att b.la byta ut befintligt ledningsnät, pumpstationer mm. 
 
Föreslås att Va-taxan höjs med 4% rörlig förbrukningsavgift samt 8,5% fast avgift 
avseendevilla/lägenhetsavgift samt fast grundavgift.  
Det medför att en villa som förbrukar 150 kbm/år får en ökad kostnad på 294 kr/år 
 
  
Finansiering 
Föreslås att Va-taxan höjs med i snitt 6% för att kompensera verksamhetens 
kostnadsökningar. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
AB Boxholmsteknik föreslår: 
 
Att anta förslaget om höjning av Va-taxan med 4% rörlig förbrukningsavgift samt 
8,5% fast avgift avseendevilla/lägenhetsavgift samt fast grundavgift. 
 
Att de nya taxorna ska gälla från 1 januari 2022 
 
Att uppdra åt AB Boxholmsteknik att genomföra förslaget till höjning av de nya 
taxorna
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2021-11-09 Diarienummer 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Linda Hammarström KS/KF 
 Kommundirektör 

+46738009740  
linda.hammarstrom@boxholm.se 

 

   

Förslag till höjning av Va-taxan  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Vid styrelsemöte i AB Boxholmsteknik den 9 november 2021 föreslog styrelsen att 
Va-taxan behöver höjas. AB Boxholmsteknik ser behov av att behöva justera taxan 
beroende på driftskostnadsökningar men även att investeringskostnaderna ökat i 
samband med genomförda nyinvesteringar i våra vatten-/avloppsanläggningar. 
 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
AB Boxholmsteknik ser ett behov av att taxan justeras för att nå kostnadstäckning för 
de ökade driftskostnaderna. I kommunen finns det även ett fortsatt investeringsbehov 
för att b.la byta ut befintligt ledningsnät, pumpstationer mm. 
 
Föreslås att Va-taxan höjs med 4% rörlig förbrukningsavgift samt 8,5% fast avgift 
avseendevilla/lägenhetsavgift samt fast grundavgift.  
Det medför att en villa som förbrukar 150 kbm/år får en ökad kostnad på 294 kr/år 
 
 
 

Finansiering 
Föreslås att Va-taxan höjs med i snitt 6% för att kompensera verksamhetens 
kostnadsökningar. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
AB Boxholmsteknik föreslår: 
 
Att anta förslaget om höjning av Va-taxan med 4% rörlig förbrukningsavgift samt 
8,5% fast avgift avseendevilla/lägenhetsavgift samt fast grundavgift. 
 
Att de nya taxorna ska gälla från 1 januari 2022 
 
Att uppdra åt AB Boxholmsteknik att genomföra förslaget till höjning av de nya 
taxorna 
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 2 (2) 
  
  
 

 

Beslutsunderlag 
Underlag - Förslag till höjning av Va-taxa VD Boxholmsteknik 
 
 

Beslutet expedieras till 
AB Boxholmsteknik 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   ÄRENDEBEREDNING 1 (1) 
 /Förvaltning Datum Diarienummer 
  2021-11-09  

 Handläggare  KS/KF 
 Fredrik Noaksson  
 VD Boxholmsteknik 

Tfn 896 99 
Mailfredrik.noaksson@boxholmshus.se 

 

   

Förslag till höjning Renhållningstaxan 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
AB Boxholmsteknik ser behov av att behöva justera taxan för att klara åtagandet 
samt för att bibehålla verksamheten självfinansierad. 
 
Under senaste åren har behandlingskostnaderna ökat men även att övriga 
driftskostnader ökat utifrån normal kostnadsutveckling. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
AB Boxholmsteknik ser ett behov av att taxan justeras för att få kostnadstäckning för 
de ökade kostnaderna i verksamheten, merparten avser ökade externa kostnader. Det 
finns   
 
  
Finansiering 
Renhållningstaxan är uppdelad i rörlig avgift, behandlingsavgift samt fast avgift.  
Föreslås att renhållningstaxan höjs med 6% avseende totala avgiften. Den föreslagna 
höjningen motsvarar 172 kr/år för ett 190 liters kärl (inkl moms). 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
AB Boxholmsteknik föreslår utskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige: 
 
Att anta förslaget om ny renhållningstaxa 
Att de nya taxorna ska gälla från 1 januari 2022. 
Att renhållningstaxan höjs med i snitt 6% av den totala avgiften från 2022-01-01 
Att uppdra åt AB Boxholmsteknik att genomföra förslaget till höjning av de nya 
taxorna 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-11-09 Diarienummer 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Linda Hammarström KS/KF 
 Kommundirektör 

+46738009740  
linda.hammarstrom@boxholm.se 

 

   

Förslag till höjning Renhållningstaxan  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
AB Boxholmsteknik ser behov av att behöva justera taxan för att klara åtagandet 
samt för att bibehålla verksamheten självfinansierad. 
 
Under senaste åren har behandlingskostnaderna ökat men även att övriga 
driftskostnader ökat utifrån normal kostnadsutveckling. 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
AB Boxholmsteknik ser ett behov av att taxan justeras för att få kostnadstäckning för 
de ökade kostnaderna i verksamheten, merparten avser ökade externa kostnader.  
 

Finansiering 
Renhållningstaxan är uppdelad i rörlig avgift, behandlingsavgift samt fast avgift.  
Föreslås att renhållningstaxan höjs med 6% avseende totala avgiften. Den föreslagna 
höjningen motsvarar 172 kr/år för ett 190 liters kärl (inkl moms). 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
AB Boxholmsteknik föreslår utskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige: 
 
Att anta förslaget om ny renhållningstaxa 
Att de nya taxorna ska gälla från 1 januari 2022. 
Att renhållningstaxan höjs med i snitt 6% av den totala avgiften från 2022-01-01 
Att uppdra åt AB Boxholmsteknik att genomföra förslaget till höjning av de nya 
taxorna. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Förslag till höjning Renhållningstaxan VD Boxholmsteknik. 
 

Beslutet expedieras till 
AB Boxholmsteknik 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   ÄRENDEBEREDNING 1 (1) 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Diarienummer 
  2021-11-09 2020.061.299 

 Handläggare KS/KF 
 Håkan Jonsson  
 Samhällsbyggnadschef 

0142-89526 
 

   

Inriktningsbeslut nytt stall och tillbyggnad av ridhus 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Boxholms ridklubb har en omfattande ungdomsverksamhet 2 ridlärare, 1 
aktivitetslärare och 1 vaktmästare. 12 hästar och 8 privata hästar finns i 
verksamheten. 
Det görs 70 uppsittningar per vecka, 60 barn från 7 års ålder och 10 vuxna. 12 barn 
4-6 år i nybörjarverksamhet. Boxholms ridklubb bedriver även verksamhet för 
funktionshindrade samt samarbete med skolan för barn med särskilda behov. 
 
Stallet är i stort behov av underhåll och anpassning till gällande lagstiftning. Idag 
bedrivs verksamhet med dispens från Länsstyrelsen. 
 
Ridklubben tog fram underlag till produktionskostnad av nytt stall och anpassning av 
befintliga byggnader under 2020.  
I det tidigare underlaget uppgick den totala produktionskostnaden till 5 900 000kr 
och finansieringen var genom bidrag på 4 670 000kr. Kvar att finansiera var då 
1 300 000kr vilket kommunen tog beslut om till investeringsbudget 2021.  
På grund av ändrade förutsättningar kan inte klubben genomföra de tänkta 
investeringarna utan ansöker hos kommunen om att hela projektet nu bara skall 
omfatta ombyggnad av befintligt stall. 
  
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Boxholms ridklubb bedriver en omfattande ungdomsverksamhet i lokaler som ej 
lever upp till gällande lagstiftning och idag bedrivs verksamheten i lokaler på 
dispens. Lokalerna är trånga och risken för olyckor finns med hela tiden.  
 
Kommunen anser att medel ska skjutas till för att Boxholms ridklubb skall kunna 
bedriva sin verksamhet på ett tryggt och funktionellt sätt. Det finns ett beslut sedan 
tidigare, men i och med den ändrade inriktningen bör ett nytt inriktningsbeslut göras. 
 
Finansiering 
Ansvar 2100 investeringsbudget 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att medel tas med till investeringsbudget 2022 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Boxholms ridklubb 
 
Beslutet expedieras till 
KS 
Ek. 
Samhällsbyggnadsnämnden
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2021-11-09 KS 2020/61 299 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Nytt stall och tillbyggnad av ridhus  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Boxholms ridklubb har en omfattande ungdomsverksamhet 2 ridlärare, 1 
aktivitetslärare och 1 vaktmästare. 12 hästar och 8 privata hästar finns i 
verksamheten. 
Det görs 70 uppsittningar per vecka, 60 barn från 7 års ålder och 10 vuxna. 12 barn 
4-6 år i nybörjarverksamhet. Boxholms ridklubb bedriver även verksamhet för 
funktionshindrade samt samarbete med skolan för barn med särskilda behov. 
 
Stallet är i stort behov av underhåll och anpassning till gällande lagstiftning. Idag 
bedrivs verksamhet med dispens från Länsstyrelsen. 
 
Ridklubben tog fram underlag till produktionskostnad av nytt stall och anpassning av 
befintliga byggnader under 2020.  
I det tidigare underlaget uppgick den totala produktionskostnaden till 5 900 000kr 
och finansieringen var genom bidrag på 4 670 000 kr. Kvar att finansiera var då        
1 300 000 kr vilket kommunen tog beslut om till investeringsbudget 2021 (kf § 28, 
2020-04-06).  
 
På grund av ändrade förutsättningar kan inte klubben genomföra de tänkta 
investeringarna utan ansöker hos kommunen om att hela projektet nu bara skall 
omfatta ombyggnation av befintligt stall för en kostnad på 1 400 000 kr exkl. moms, 
att tidigare beslut (kf § 28, 2020-04-06) därmed behöver justeras. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Boxholms ridklubb bedriver en omfattande ungdomsverksamhet i lokaler som ej 
lever upp till gällande lagstiftning och idag bedrivs verksamheten i lokaler på 
dispens. Lokalerna är trånga och risken för olyckor finns med hela tiden.  
 
Förvaltningen anser att medel ska skjutas till för att Boxholms ridklubb skall kunna 
bedriva sin verksamhet på ett tryggt och funktionellt sätt. Det finns ett beslut sedan 
tidigare, men i och med den ändrade inriktningen bör ett nytt inriktningsbeslut tas 
med att beloppet 1 400 000 kr placeras i investeringsbudgeten för 2022 gällande 
ombyggnation av befintligt stall och att det tidigare beslutet (kf § 28, 2020-04-06) 
därmed justeras. Att samhällsbyggnadsförvaltningen ges uppdraget att inleda 
processen om ombyggnationen. 
 
 

48



 
 2 (2) 
  
  
 

 

Finansiering 
Ansvar: 2100, investeringsbudget år 2022. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att 1 400 000 kr placeras i investeringsbudget 2022 gällande ombyggnation av 
befintligt stall, 
 
att samhällsbyggnadsförvaltningen ges uppdraget att inleda processen om 
ombyggnationen. 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Boxholms ridklubb 
Protokoll kf § 28, 2020-04-06 
 
 

Beslutet expedieras till 
Ridklubb 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2021-11-09 KS 2021/310 210 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Leksaksfabriken - rivning  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har lagt upp en plan över två år för att riva 
byggnaderna, benämnt ”Leksaksfabriken” (Timmerö 1:27, Timmerö 1:100). För att 
kunna påbörja projektet skyndsamt under år 2021, dels pga återkommande 
inbrott/olycksrisk men även för att så snart som möjligt erbjuda tomter för 
nybyggnation, behöver samhällsbyggnadsförvaltningen finansiering för detta. Övrig 
nödvändig finansiering hanteras i budgeten för 2022 och 2023. 
 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen ståndpunkt är att hanteringen av projektet bör ske skyndsamt och att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen använder återstoden av ”Miljonen”, ca 800 000 kr. 
 
 

Finansiering 
”Miljonen”, verksamhet: 99300, budget 2021. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att samhällsbyggnadsförvaltningen ges uppdraget att inleda rivning med mera 
gällande fastigheterna Timmerö 1:27 samt Timmerö 1:100, 
 
att återstående medel från ”miljonen” överförs till samhällsbyggnadsförvaltningen 
för uppdraget. 
 
 

Beslutsunderlag 
Yttrande samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadschef 
Akt 
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Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-11-02 KS 2021/298 706 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Höjt lunchpris på restaurang Kristallen  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Social- och myndighetsnämnden föreslår att lunchpriset skall höjas från och med 
årsskiftet (Som § 65, 2021-10-04). Kommunstyrelsen skall bereda ärendet till 
kommunfullmäktige som beslutar om taxor. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen föreslår att ärendet beslutas enligt förslaget från Social- och 
myndighetsnämnden. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att lunchpriset höjs enligt förslaget från Social- och myndighetsnämnden. 
 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll social- och myndighetsnämnden (Som § 65, 2021-10-04). 
 
 

Beslutet expedieras till 
Susanna Kullman 
Markus Gustafsson 
Författningssamling 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Subject:                             Årets företagare 2021

Från: Ted S <tedselander@gmail.com> 
Skickat: den 14 oktober 2021 12:21
Till: Fredrik Svaton <fredrik.svaton@boxholm.se>
Ämne: Årets företagare 2021 
 
Jag nominerar Glada Bonden till årets företagare. 
Motivering: 
Har i mot- och sidvind fått fart på mejeriet som övergavs av mjölkjätten, ystar nu ost för fullt och 
söker nya medarbetare. 
 
Mvh 
Ted Selander 
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Jag vill nominera Boxholms Produktion till årets Företag i Boxholm 2021. 
 
Boxholms Produktion tillverkar produkter som har sitt ursprung i gamla Boxholms AB och 
har funnits i Boxholm sedan 30 –talet. Företaget har produktion i äldre lokaler från de ”Gamla 
Bruket” men har nu under 2 år förtjänstfullt renoverat (Övre verket),  Rörverket.  
För att kandidera till årets företag är ett av kriterierna vara ” yttre miljön kraftigt förbättras” 
Renoveringen av Rörverkets yttre miljö samt nyrenoverad klocka är ett gott tecken på att 
företaget är med sin tid.   
Boxholms Produktion medverkar också genom sina produkter till en bättre miljö. 
Företaget har produktion i Boxholm och sysselsätter också personal på många olika platser i 
landet genom montage av produkterna. 
 
 
Hälsningar  
 
Gunnar Andersson
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2021-11-02

 
Au § 62       Dnr KS 2021/260 140 
 
Nominering av årets Företag i Boxholm 2021 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse årets företag 2021 i Boxholms kommun.  
 
Förslag på två företag (tre nomineringar) har inkommit: 
 
• Glada Bonden Mejeri AB har nominerats av Ola Gustafsson och Ted Selander 
• Boxholm Produktion AB ha nominerats av Gunnar Andersson. 
 
Avser kommunens pris. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Företagen har ej tidigare mottagit pris för årets företag. Att kommunstyrelsen utser 
ett av företagen. 
 
 
Finansiering 
Verksamhet 22010, budget 2020 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ej förslag till beslut 
 
 
Beslutsunderlag 
Glada Bonden Mejeri AB nominering från Ola Gustafsson 
Glada Bonden Mejeri AB nominering från Ted Selander 
Boxholm Produktion AB nominering från Gunnar Andersson. 
 
 
Arbetsutskottet  
att utse Boxholm Produktion AB till årets företag 2021 i Boxholms kommun. 
 
 
Med motiveringen:  
Boxholms produktion har på ett föredömligt sätt restaurerat den gamla industrifastig-
heten invid Riksväg 32. 
 
 
________ 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2021-11-02

Beslut till: 
Administrativ chef  
Årets företag 
Ola Gustafsson 
Ted Selander 
Gunnar Andersson
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2021-10-25 KS 2021/260 140 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Nominering av årets Företag i Boxholm 2021  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse årets företag 2021 i Boxholms kommun.  
 
Förslag på två företag (tre nomineringar) har inkommit: 
 
• Glada Bonden Mejeri AB har nominerats av Ola Gustafsson och Ted Selander 
• Boxholm Produktion AB ha nominerats av Gunnar Andersson. 
 
Avser kommunens pris. 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Företagen har ej tidigare mottagit pris för årets företag. Att kommunstyrelsen utser 
ett av företagen. 
 
 

Finansiering 
Verksamhet 22010, budget 2020 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ej förslag till beslut 
 
 

Beslutsunderlag 
Glada Bonden Mejeri AB nominering från Ola Gustafsson 
Glada Bonden Mejeri AB nominering från Ted Selander 
Boxholm Produktion AB nominering från Gunnar Andersson. 
 
 

Beslutet expedieras till 
Administrativ chef  
Årets företag 
Ola Gustafsson 
Ted Selander 
Gunnar Andersson 
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 2 (2) 
  
  
 

 

 
 
 
Linda Hammarström 
Socialchef
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2021-11-02

 
Au § 64       Dnr KS 2021/188 805 
 
Ansökan om bidrag till  naturum Sommens verksamhet 2021 för 
förnyad utställning 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Föreningen Naturum Sommen startades av Boxholms skogar och kommunerna runt 
sjön Sommen. Verksamheten finansierades i huvudsak genom bidrag från Natur-
vårdsverket. Naturvårdsverket har succesivt minskat sitt stöd för verksamheten. Före-
ningen försöker därför genom bidrag från andra förnya sin utställning och verksam-
heten. En förnyelse av utställningen och verksamheten skulle medföra att Natur-
vårdsverket ånyo kan bidra till verksamheten. För att kunna investera i ny utställning 
ansöker föreningen om ett stöd från kommunen på 60 000 kr.  
Kostnad för utställningen beräknas uppgå till 340 000 kr. Enligt uppgift har Tranås 
kommun beviljat 70 000 kr för projektet och Ydre kommun betalar sin del av kostna-
derna. 
 

 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att verksamheten är viktig och behöver få stöd för en förnyad ut-
ställning för att fortsatt kunna bedriva verksamheten och att ansökan bör beviljas. Att 
Naturum redovisar resultatet gällande förnyad utställning. 
 
 
Finansiering 
Finansiering  genom ”miljonen”, verksamhet: 99300, budgetår 2021. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att bevilja ansökan från Naturum Sommen med 60 000 kr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 22 juni 2021 Karin Dahlin, föreståndare Naturum Sommen 
 
 
Arbetsutskottet   
att bevilja ansökan från Naturum Sommen med 60 000 kr 
 
________ 
 
Beslut till: 
Administrativ chef 
Karin Dahlin, Naturum Sommen 
Ekonomienheten 
Akt
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-06-28 KS 2021/188 805 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Ansökan om bidrag till  naturum Sommens verksamhet 2021 för 

förnyad utställning  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Föreningen Naturum Sommen startades av Boxholms skogar och kommunerna runt 
sjön Sommen. Verksamheten finansierades i huvudsak genom bidrag från 
Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har succesivt minskat sitt stöd för verksamheten. 
Föreningen försöker därför genom bidrag från andra förnya sin utställning och 
verksamheten. En förnyelse av utställningen och verksamheten skulle medföra att 
Naturvårdsverket ånyo kan bidra till verksamheten. För att kunna investera i ny 
utställning ansöker föreningen om ett stöd från kommunen på 60 000 kr.  
Kostnad för utställningen beräknas uppgå till 340 000 kr. Enligt uppgift har Tranås 
kommun beviljat 70 000 kr för projektet och Ydre kommun betalar sin del av 
kostnaderna. 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att verksamheten är viktig och behöver få stöd för en förnyad 
utställning för att fortsatt kunna bedriva verksamheten och att ansökan bör beviljas. 
Att Naturum redovisar resultatet gällande förnyad utställning. 
 

Finansiering 
Finansiering  genom ”miljonen”, verksamhet: 99300, budgetår 2021. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att bevilja ansökan från Naturum Sommen med 60 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 22 juni 2021 Karin Dahlin, föreståndare Naturum Sommen 
 

Beslutet expedieras till 
Administrativ chef 
Karin Dahlin, Naturum Sommen 
Ekonomienheten 
Akt 
 
Linda Hammarström 
Socialchef
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-11-08 KS 2021/307 049 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Linda Hammarström KS 
 Socialchef 

+46738009740  
linda.hammarstrom@boxholm.se 

 

   

Avskrivning av kundfordringar  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Definitiv avskrivning av kundfordringar inom barn- och utbildning behöver göras. 
Fordringarna avser retroaktiv barnomsorg för 2019, som fakturerats 2021. Då 
beloppet överstiger ett halvt prisbasbelopp kan beslut inte tas på delegation av 
ekonomichef.  

 

Finansiering 
Påverkar ej. Kostnaden för befarad kundförslut togs per 2021-08-31 till 
delårsbokslut.  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att skriva av kundfordringar på totalt 36 411 kr. Efterbevakning fortsätter dock av 
Intrum Justitia, där vi vid likvid erhåller 80 % av kapital och ränta.  
 
 

Beslutsunderlag 
Verifikationshandling från 2021-08-31 av dåvarande ekonomichef Jessica Edlund 
samt bokslutsbilaga värdereglering. 
 
 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten enl ovan för handläggning 
 
 
 
Linda Hammarström 
Socialchef
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-10-25 KS 2021/278 805 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Ansökan - bidrag för hyreskostnader SPF Boxholm  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
SPF i Boxholm har inkommit med en ansökan om ett bidrag för att täcka ökade 
kostnader på grund av att dessa ej kunnat nyttja tidigare lokal för sin verksamhet. 
Detta beroende på ombyggnationen av köket. Istället har SPF hyrt lokal hos 
Brukshotellet och det har även varit andra fördyringar på grund av byte från tidigare 
lokal. Ansökt belopp är 10 000 kr. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
SPF har på grund av annan lokal för verksamheten drabbats ekonomiskt och 
förvaltningen finner det skäligt att bevilja stöd med 10 000 kr som ett 
engångsbelopp. 
 
 

Finansiering 
”Miljonen”, verksamhet: 99300, budget 2021. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att bevilja ansökan med 10 000 kr som ett engångsbelopp att utbetalas under 2021. 
 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Akt 
 
 

Beslutet expedieras till 
SPF 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2021-11-02

 
Au § 68       Dnr KS 2021/171 140 
 
Medborgarförslag gällande ostcisternen 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Sandra Sjöberg har 2021-06-03 inlämnat ett medborgarförslag. I medborgarförslaget 
föreslås att ”ostcisternen” (oljecisternen) skall målas om för att anpassas till Glada 
Bonden Mejeri AB. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Oljecisternen ägs ej av kommunen. Därmed föreslår förvaltningen att medborgarför-
slaget avslås. 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att avslå medborgarförslaget. 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
 
 
Arbetsutskottet  föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
Att avslå medborgarförslaget 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Sandra Sjöberg 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-10-25 KS 2021/171 140 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Medborgarförslag gällande ostcisternen  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Sandra Sjöberg har 2021-06-03 inlämnat ett medborgarförslag. I medborgarförslaget 
föreslås att ”ostcisternen” (oljecisternen) skall målas om för att anpassas till Glada 
Bonden Mejeri AB. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Oljecisternen ägs ej av kommunen. Därmed föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget avslås. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att avslå medborgarförslaget. 
 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
 
 

Beslutet expedieras till 
Sandra Sjöberg 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Socialchef
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2021-11-02

 
Au § 67       Dnr KS 2021/170 140 
 
Medborgarförslag gällande sanering och rivning av oljecistern 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Christian Wallertz har inlämnat ett medborgarförslag 2021-06-02 gällande ”ostcister-
nen” (Oljecisternen). Medborgarförslaget föreslår ett åläggande mot Arla gällande 
sanering och rivning av oljecisternen med anledning av dess ansvar enligt miljöbal-
ken 10 kap. 3 § miljöbalken. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Det pågår för närvarande en rättslig tvist mellan Arla och kommunen och frågan om 
cisternen bör beakta utfallet av denna tvist. Förvaltningen föreslår därmed att med-
borgarförslaget avslås. 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att avslå medborgarförslaget. 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå medborgarförslaget 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Christian Wallertz 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-10-25 KS 2021/170 140 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Medborgarförslag gällande sanering och rivning av oljecistern  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Christian Wallertz har inlämnat ett medborgarförslag 2021-06-02 gällande 
”ostcisternen” (Oljecisternen). Medborgarförslaget föreslår ett åläggande mot Arla 
gällande sanering och rivning av oljecisternen med anledning av dess ansvar enligt 
miljöbalken 10 kap. 3 § miljöbalken. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Det pågår för närvarande en rättslig tvist mellan Arla och kommunen och frågan om 
cisternen bör beakta utfallet av denna tvist. Förvaltningen föreslår därmed att 
medborgarförslaget avslås. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att avslå medborgarförslaget. 
 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
 
 

Beslutet expedieras till 
Christian Wallertz 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Socialchef
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2021-11-02

 
Au § 66       Dnr KS 2021/120 332 
 
Medborgarförslag - angående lekparken vid Holavedsplan 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Anki Sundeborn har inlämnat ett medborgarförslag 2021-04-20. Medborgarförslaget 
gäller lekparken på Holavedsplan och anger att gunghästen och rutschkanan är tra-
siga och behöver lagas. Anki Sundeborn föreslår vidare att det installeras ett par bän-
kar samt en grillplats i lekparken. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Handläggaren har inhämtat uppgifter från Samhällsbyggnadschefen om att det instal-
lerats ny gunghäst och att rutschkanans golv är lagat. Att antal bänkar idag bör vara 
tillräckligt samt att en grillplats inte är lämpligt på grund av brandrisken i bostadsom-
rådet samt olägenhet vid rökspridning. Förvaltningen föreslår därmed att medborgar-
förslaget avslås. 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att avslå medborgarförslaget.  
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Yttrande Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Arbetsutskottet  föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå medborgarförslaget 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Anki Sundeborn 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-10-25 KS 2021/120 332 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Medborgarförslag - angående lekparken vid Holavedsplan  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Anki Sundeborn har inlämnat ett medborgarförslag 2021-04-20. Medborgarförslaget 
gäller lekparken på Holavedsplan och anger att gunghästen och rutschkanan är 
trasiga och behöver lagas. Anki Sundeborn föreslår vidare att det installeras ett par 
bänkar samt en grillplats i lekparken. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Handläggaren har inhämtat uppgifter från Samhällsbyggnadschefen om att det 
installerats ny gunghäst och att rutschkanans golv är lagat. Att antal bänkar idag bör 
vara tillräckligt samt att en grillplats inte är lämpligt på grund av brandrisken i 
bostadsområdet samt olägenhet vid rökspridning. Förvaltningen föreslår därmed att 
medborgarförslaget avslås. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att avslå medborgarförslaget. 
 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Yttrande Samhällsbyggnadschef 
 
 

Beslutet expedieras till 
Anki Sundeborn 
Akt 
 
 
Linda Hammarström 
Socialchef
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2021-11-02

 
Au § 65       Dnr KS 2021/134 220 
 
Medborgarförslag - Utreda lämplighet för utbyggnad av mejeriet 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Susanna Ekeblad har inlämnat ett medborgarförslag 2021-05-07. Susanna Ekeblad 
föreslår i medborgarförslaget att det skall göras en utredning för lämpligheten att 
bygga ut mejeriet i samhället, samt att en risk- och konsekvensanalys genomförs för 
att belysa risker och konsekvenser som byggnationen har för människor, djur och 
miljö.  
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Vad gäller utbyggnation av industrifastighet regleras detta i plan- och bygglagen, och 
nödvändiga utredningar hanteras utifrån lagstiftningen. Särskilda utredningar, såsom 
föreslagna i medborgarförslaget, är ej tillämpligt. Förvaltningen föreslår därmed att 
medborgarförslaget avslås. 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att avslå medborgarförslaget 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Yttrande samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Arbetsutskottet  föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå medborgarförslaget 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Susanna Ekeblad 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-10-25 KS 2021/134 220 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Medborgarförslag - Utreda lämplighet för utbyggnad av mejeriet  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Susanna Ekeblad har inlämnat ett medborgarförslag 2021-05-07. Susanna Ekeblad 
föreslår i medborgarförslaget att det skall göras en utredning för lämpligheten att 
bygga ut mejeriet i samhället, samt att en risk- och konsekvensanalys genomförs för 
att belysa risker och konsekvenser som byggnationen har för människor, djur och 
miljö.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Vad gäller utbyggnation av industrifastighet regleras detta i plan- och bygglagen, och 
nödvändiga utredningar hanteras utifrån lagstiftningen. Särskilda utredningar, såsom 
föreslagna i medborgarförslaget, är ej tillämpligt. Förvaltningen föreslår därmed att 
medborgarförslaget avslås. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att avslå medborgarförslaget. 
 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Yttrande samhällsbyggnadschefen 
 
 

Beslutet expedieras till 
Susanna Ekeblad 
Akt 
 
 
Linda Hammarström 
Socialchef
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From:                                 Boxholm Kommun
Sent:                                  Wed, 20 Oct 2021 14:34:27 +0200
To:                                      Ulrika Carlsson
Subject:                             VB: Samråd Handlingsprogram för skydd mot olyckor

 
 

Från: Pia Andersson <pia.anderson@rtog.se> 
Skickat: den 20 oktober 2021 14:23
Till: Länsstyrelsen Östergötland <ostergotland@lansstyrelsen.se>; sjofartsverket@sjofartsverket.se; 
trafikverket@trafikverket.se; registrator.ost@polisen.se; exp-hkv@mil.se; 
registrator@kustbevakningen.se; region@regionostergotland.se; raddningstjansten@nykoping.se; 
vsr@vsr.katrineholm.se; vasterviks.kommun@vastervik.se; brandforsvaret@sbff.se; 
motala.kommun@motala.se; Ödeshögs kommun <kommun@odeshog.se>; kommun@finspang.se; 
mjolbykommun@mjolby.se; vadstena.kommun@vadstena.se; Ydre Kommun <ydre.kommun@ydre.se>; 
Kinda Kinda Kommun <kinda@kinda.se>; Boxholm Kommun <kommun@boxholm.se>
Kopia: Jonas Holmgren <jonas.holmgren@rtog.se>
Ämne: Samråd Handlingsprogram för skydd mot olyckor 
 
Hej! 
 
Bifogar här Räddningstjänsten Östra Götalands förslag på Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor. 
Se utförlig information i bifogat följebrev.  
 
Svar önskas senast 1 december 2021 till info@rtog.se  alternativt Räddningstjänsten Östra Götaland, 
Albrektsvägen 150, 602 39 Norrköping. 
 
Med vänliga hälsningar

Pia Anderson
Administratör

E-post:           pia.anderson@rtog.se 
Telefon: 010-4804240
Postadress:    Albrektsvägen 150, 602 39 Norrköping
Besöksadress: Halvdans gata 10 582 78 Linköping            
Webb:            www.rtog.se

Professionella | Tillgängliga | Förtroende | Engagemang 
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All e-post som skickas till Räddningstjänsten Östra Götaland är allmän handling. 
Räddningstjänsten Östra Götaland hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 
(GDPR). För mer information se https://www.rtog.se/om-oss/personuppgifter-inom-rtog/  
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Länsstyrelsen i Östergötland ostergotland@lansstyrelsen.se 
Sjöfartsverket sjofarstverket@sjofartsverket.se 
Trafikverket trafiverket@trafikverket.se 
Polismyndigheten region Öst registrator.ost@polisen.se 
Försvarsmakten exp-hkv@mil.se 
Kustbevakningen registrator@kustbevakningen.se 
Region Östergötland region@regionostergotland.se 
Sörmlandskustens räddningstjänst raddningstjansten@nykoping.se 
Västra Sörmlands Räddningstjänst vsr@vsr.katrineholm.se 
Räddningstjänsten Västervik vasterviks.kommun@vastervik.se 
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1 Inledning 

Detta dokument utgör handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot 

olyckor 3 kap. 3§ och räddningstjänstverksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap. 8§.  Den 

omfattar kommunerna Linköping, Norrköping, Söderköping, Åtvidaberg och Valdemarsvik.  

2 Beskrivning av kommunerna 

Räddningstjänsten Östra Götaland är ett kommunalförbund som omfattar kommunerna Linköping, 

Norrköping, Söderköping, Åtvidaberg och Valdemarsvik.  

 

2.1 Människorna 

Befolkningen i kommunerna uppgick i mars 2020 till ungefär 340 000 invånare. Invånarna fördelar sig 

kommunvis enligt tabellen nedan. 

Tabell 1. Invånarantal i förbundets medlemskommuner i mars 2021 (SCB) med tillhörande kommungruppering enligt 

SKRs klassificering. 

 Befolkning Kommungrupp enligt SKR 

Linköping 163 325 Större storstad (B3) 

Norrköping 143 333 Större storstad (B3) 

Söderköping 14 571 Pendlingskommun nära större stad (B4) 

Åtvidaberg 11 458 Pendlingskommun nära större stad (B4) 

Valdemarsvik 7 800 Lågpendlingskommun nära större stad (B4) 

   

Sverigemedel 35 791  
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I Norrköpings och Linköpings kommuner bor nästan 70% av invånarna i tätorterna Linköping och 

Norrköping. För övriga kommuner är siffran runt 50%. 

Invånarantalet varierar under året. Valdemarsviks, Söderköpings och Norrköpings kommuner är 

kustkommuner med skärgård. Kustområdet lockar under sommaren många människor och har ett 

rikt båtliv och många sommarboende. Detta innebär att antalet personer som vistas i kustområdena 

ökar markant under sommaren.  I Norrköpings kommun finns Kolmårdens djurpark, som lockar över 

700 00 besökare varje år. Göta kanal passerar förbundets område, med omfattande båttrafik under 

sommarhalvåret. 

Sedan 2010 har befolkningen i förbundets område ökat med 10%, vilket är ungefär 1 % per år. 

Befolkningsökningen sker främst i Linköpings och Norrköpings kommuner, medan ökningen i de 

andra kommunerna varit svagt ökande eller ingen. 

Medelåldern för invånarna i förbundets medlemskommuner framgår i tabell 2. 

Tabell 2.  Medelålder i förbundets medlemskommuner, 

Kommun Medelålder (år) 

Linköping 39,5  

Norrköping 40,8  

Söderköping 44,1  

Åtvidaberg 45,3 

Valdemarsvik 48,0 

  

Sverigemedel 41,4 
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För olycksbilden har det visat sig att vissa socioekonomiska faktorer såsom sysselsättningsgrad, 

utbildning och inkomst är viktiga bakgrundsfaktorer.  Dessa redovisas i tabell 3 för förbundets 

medlemskommuner 

Tabell 3. Medianinkomst, andel med högskoleutbildning och arbetslöshet i förbundets medlemskommuner under 2020. 

Kommun 

Medianinkomst (kr) Andel högskole- 

utbildade (%) 

Arbetslöshet (%) 

Linköping 295 878 37 7,8 

Norrköping 283 639 22,8 11,7 

Söderköping 296 283 19 5,8 

Åtvidaberg 278 319 15,2 5,3 

Valdemarsvik 247 366 12,5 8,4 

    

Sverigemedel 296 484 26,9 83 

 

2.2 Geografin 

Förbundet har en varierande geografi. I de södra delarna finns sammanhängande skogspartier med 

bland annat värdefullt eklandskap. I mellersta delarna finns slätt jordbrukslandskap och i längst i norr 

kommer skogsområden tillbaka. De östra delarna av förbundets har en varierande geografi, där 

skärgård med öar finns längst ut. 

Sjön Roxen är en större sjö i de södra delarna av förbundet och i övriga delarna finns flera mindre 

sjöar. I Norrköpings kommun finns sjön Glan, som är en dricksvattentäkt för stora delar av 

Norrköpings kommuns invånare. Stångån, Svartån, Motala ström, Göta kanal  och Kinda kanal är 

vattendrag som passerar förbundets område. 

Kommunernas sammanlagda landareal uppgår till 5044 km2 och fördelar sig enligt tabell 4. 
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Tabell 4. Landareal i förbundets medlemskommuner 

Kommun Yta (km2) 

Linköping 1435 

Norrköping 1503 

Söderköping 677 

Åtvidaberg 690 

Valdemarsvik 739 

  

Summa 5044 km2 

 

2.3 Kommunikationerna 

E4 och E22 är två europavägar som tillsammans med riksvägarna 23,34,34, 51 och 55 passerar 

förbundets område. Stambanan passerar genom Linköpings och Norrköpings kommuner, och från 

Linköpings kommun utgår Stångåbanan. I Norrköping finns även ett industrispår i tätorten för 

transport av gods till industrier. 

Det finns tre flygfält i förbundets område, två för reguljära flygningar och ett för militär verksamhet 

samt prov- och skolflygningar. 

En femtedel av den arbetsföra befolkningen arbetar i annan kommun än de bor i. De flesta 

pendlingar inom länet sker till Linköping. Andel pendlingar är högst från de som bor i Söderköping 

och lägst andel pendlingar har Linköping. 
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2.4 Bebyggelsen 

Bebyggelsen i förbundets medlemskommuner varierar. I de större tätorterna har de senare åren 

skett en förtätning och allt högre bebyggelser. Allt fler byggnader uppförs med nydanande arkitektur. 

Sedan några år pågår en utveckling mot att uppföra byggnader med material med lägre 

klimatpåverkan vilket också inneburit att andelen byggnader med brännbara byggnadskonstruktioner 

ökar. 

Utanför tätorterna sker en tillväxt med småhusbebyggelse i såväl befintliga, mindre tätorter men 

även på mer avlägsna platser. I Söderköping finns gammal trähusbebyggelse i innerstaden. Ett ökat 

intresse har noterats de senaste åren att bo på landsbygd, ofta långt från offentlig service. 

 

2.5 Verksamheterna och näringslivet 

I förbundets område finns många företag som klassificeras som farliga. Totalt sett fanns det 2020 ett 

50-tal verksamheter som omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 4§ i lagen om skydd mot olyckor. 30 

av dessa omfattas av bestämmelserna i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 

av allvarliga kemikalieolyckor. Detta innebär att förbundet är bland de räddningstjänster i landet som 

har flest farliga verksamheter.  

I Norrköping finns en hamn med omfattande hantering av en rad olika varuslag, främst skogs-, stål-, 

spannmåls-, energi- och petroleumprodukter, containers samt projektlaster från svenska industrier. 

Under 2017 uppgick godshanteringen till ca 4,3 miljoner ton, och hamnområdet anlöptes då 

av omkring 1 100 fartyg. 

I Linköping finns ett universitetssjukhus, där det bedrivs mycket omfattande och avancerad vård. I 

flera avseenden är verksamheten där viktig även ur ett nationellt perspektiv. I Norrköping finns flera 

statliga myndigheter lokaliserade, bland annat SMHI, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. 

Linköpings universitet är ett av landet största universitet med 32 400 studenter och 4 100 

medarbetare vid fyra campus. Ett av dess campus finns i Norrköping med omkring 5000 studenter 

I Linköping finns också flera företag och organisationer inom försvarsindustrin, som har betydelse för 

den svenska försvarsförmågan. Linköping är också länets residensstad med länsstyrelse. 

Polisområden Öst har sin regionledning och regionledningscentral i Linköping. 
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2.6 Utvecklingen  

Såväl Linköping som Norrköping planerar för en befolkningstillväxt på mellan 5-10% fram till 2030 

Det är en genomsnittlig befolkningsökning med drygt 3000 personer per år. Höghastighetsbanan, 

benämnd Ostlänken, mellan Linköping och Stockholm är under planeringsfasen. I Söderköping är en 

förbifart av E22 planerad och kommer att vara klar någon gång runt 2022-2025 och väntas leda till 

ökat invånarantal och turism. Även i Valdemarsvik planeras det för att turismen ska öka.  

Sammantaget innebär detta att antalet personer som bor eller befinner sig i förbundets område 

kommer att öka.  Förtätningen väntas fortsätta i framförallt Linköping och  Norrköping  och 

byggnader kommer allt oftare uppföras med brännbara konstruktioner. Den digitala utvecklingen har 

stärkt möjligheterna att bo på ett ställe och jobba på ett annat. Även ett ökat intresse att bo och 

vistas nära naturen kan skönjas. Detta kan innebära att fler bor långt ut på landsbygden, långt bort 

från offentlig service. 

Befolkningens ålderssammansättning kommer förändras fram till 2030. Andelen äldre personer (65+) 

kommer att öka medan andelen yngre personer (0- 15) minska något. Fler äldre med vårdbehov 

väntas bo kvar hemma. Olyckor där äldre är överrepresenterade, framförallt fallolyckor och bränder, 

kan därför förväntas att öka.  

Med en planerad utveckling med fler invånare i området samt fler och större kommunikationsvägar 

kan biltrafiken, kommunal trafik samt tågtrafik förväntas att öka. Ett mål i samtliga av de fem 

kommunerna är dock att färre ska välja bil som transportmedel och istället gå, cykla eller åka 

kollektivt. Förändringar i transportsystemet kommer också drivas på utifrån ett nyligen beslutat 

förbud i EU att fossila fordon inte får säljas inom EU efter 2035. 

Olika sociala och ekonomiska förutsättningar kan medföra en risk för utanförskap, med grogrund för 

ökade spänningar och ökad social oro. Från andra håll i världen syns det att ökade klyftor och 

polarisering driver på olycks- och våldsutveckling, men även i Sverige kan delar av denna utveckling 

skönjas de senaste åren. 

De höga krav som många människor upplever att dagens samhälle ställer skapar en allt större 

psykisk ohälsa, inte minst bland ungdomar. Försämrad psykisk ohälsa och ökad social utsatthet kan 
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öka olycksutvecklingen. Arbetet för förbättrad folkhälsa är en mycket viktig faktor i det förebyggande 

arbetet mot olyckor och ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. 

En viktig fråga i framtiden är hur kvinnors och mäns inställning till risk- och säkerhetsfrågor kommer 

att se ut. Olika grupper uppfattar, värderar och förhåller sig till risker på olika sätt och har också olika 

behov av att vilja fatta sina egna beslut. Detta ställer krav på ett säkerhetsarbete som är än mer 

flexibelt, genomförs med ett medvetet jämställdhetsperspektiv och kan anpassas till olika människors 

behov. 

3 Styrning av skydd mot olyckor 

Räddningstjänsten Östra Götaland är ett kommunalförbund där kommunerna Linköping, Norrköping, 

Söderköping, Åtvidaberg och Valdemarsvik är medlemmar. Enligt förbundsordningen ska förbundet 

fullfölja medlemskommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor med undantag av när 

medlemskommunen är att betrakta som fastighetsägare, nyttjanderättshavare eller 

verksamhetsutövare. Sålunda är det direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland som beslutar 

om detta handlingsprogram. 

Enligt gällande överenskommelse mellan förbundets direktion och medlemskommunernas 

kommunstyrelser, ska förbundet ta initiativ till att samordna förbundets och medlemskommunernas 

olycksförebyggande arbete. Syftet är att skapa samverkan och samarbete mellan kommunerna och 

förbundet i det olycksförebyggande arbete som förbundet gör utifrån handlingsprogram för skydd 

mot olyckor och det olycksförebyggande arbete som kommunerna inom sitt trygghets- och 

säkerhetsarbete. 
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4  Risker 

Detta kapitel utgörs av en sammanfattning den risk- och skyddsanalys som upprättats och 

regelbundet aktualiseras av Räddningstjänsten Östra Götaland. 

 

4.1 Övergripande beskrivning 

I förbundets fem kommuner inträffar olyckor som orsakar konsekvenser på liv och hälsa samt 

ekonomisk skada. Män är överrepresenterade i alla olyckor vad gäller såväl skadade som omkomna. 

Riskerna är inte jämnt fördelade i förbundets kommuner, främst utifrån skillnader i geografi och 

demografi. 

Det finns några skillnader i riskbilden i förbundets område och riket som helhet. En skillnad är det 

stora antal ”Sevesoföretag” och farliga verksamheter enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 4§ som 

finns. Dessa bidrar starkt till riskbilden i kommunerna genom risker i samband med transporter och 

risker i företagens direkta omgivning. En annan skillnad är en större risk för att drabbas av ett 

oljeutsläpp längs kustlinjen.  

Antal bränder som inträffar i byggnader ligger strax under rikssnittet. Bränder som inträffar i 

flerbostadshus ligger likt rikssnittet och villabränder under rikssnittet. Trenden är sjunkande vad 

gäller antalet skadade i bränder. Det skadas färre män och kvinnor i förbundets kommuner jämfört 

med rikssnittet. Av de som skadas är 62% män och av de som omkommer är 67% män. 

Trafikolyckor orsakar stora konsekvenser på liv och ekonomi. En stor majoritet av  trafikolyckorna är 

lindriga, men det förekommer också olyckor med svåra skador och dödsfall. Trenden är sjunkande 

vad gäller antalet skadade och omkomna i trafikolyckor såväl i förbundets område som i riket. Jämfört 

med riket så omkommer färre människor i trafikolyckor i förbundets område, men fler skadas. Av de 

som skadas är 61% män och av de som omkommer är 67% män. En kategori av olyckor som ökat 

drastiskt är olyckor med eldrivna enpersonsfordon, då särskilt elsparkcyklar.  

Det kan urskiljas en neutral trend gällande drabbade i drunkningsolyckor. Det skadas färre män i  

förbundets områden än i riket, men för kvinnor gäller det motsatta. Av de som skadas är drygt 50% 

män och de som omkommer är drygt 80% män. 
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Det finns flera anläggningar i förbundets område som kan inrymma stort antal personer såsom 

idrottsanläggningar, konsert- och kongresscenter och teatrar. Det finns också flera byggnader som är 

skyddsvärda till följd av kulturhistoria skäl eller att de inrymmer verksamheter som är samhällsviktiga.  

Antalet naturolyckor ökar och även konsekvenserna av dem, vilket sannolikt är en följd av 

klimatförändringarna. Antalet bränder i skog och mark har ökat i antal, likväl syns att den areal som 

brinner vid de mer omfattande bränderna ökar. Likaså ökar konsekvenserna av skyfall och 

översvämningar samt stormskador. Det finns flera geografiska områden där naturolyckor såsom 

skyfall, ras och skred kan ge stora konsekvenser. 

Eftersom det inom förbundets område finns flera verksamheter som är samhällsviktiga, kan dessa 

också utgöra mål för ett väpnat angrepp. Det gäller exempel känsliga industrier, universitet, sjukhus 

samt kritiska kommunikationspunkter.  

De senare åren har det i förbundet förekommit flera sprängningar, hot om sprängningar och 

skjutningar. Dessa har ofta haft sin bakgrund i konflikter mellan olika grupperingar. Detta har 

påverkat risken för olyckor och under vissa tider möjligheten att göra effektiva räddningsinsatser. 

 

4.2 Brand i byggnad 

Olyckstypen brand i byggnad kan delas upp efter byggnadstyper. Det är nästan uteslutande vid 

brand i bostad som människor omkommer. Endast några procent av dödsbränderna sker på 

vårdboenden. I andra byggnadstyper omkommer sällan någon vid brand. Fördelningen av skadade 

vid brand är liknande, men här sker procentuellt fler personskador på vårdboenden, byggnader med 

allmän verksamhet och industrier. De sammanlagda direkta och indirekta samhällskostnaderna för 

bränder i förbundets område uppgår uppskattningsvis till runt 200 miljoner kronor per år, men det 

är en siffra med stor osäkerhet och variation. En större brand kan orsaka stora direkta kostnader 

men också omfattande störningar för en verksamhet eller delar av samhället.  

Det inträffar flest bränder inom boende och vårdmiljön. Det inträffar färre bränder per  invånare i 

förbundets område än i riket. Av de skador och dödsfall som inträffar på ̊ grund av bränder sa ̊ sker de 

flesta i flerbostadshus och därefter i villor.  
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Tabell 5. Antal bränder i byggnad per byggnadskategori samt per 1000 inv. inom RTÖG och jämförelse med riket som 

helhet sammanställd som medelvärde för åren. 

Byggnadskategori 

Antal bränder 

RTÖG 

Antal bränder 

riket 

Per 1000  

inv. i RTÖG 

Per 1000 inv. 

i riket 

Bostad 159 6077 0,47 0,59 

Vårdmiljö 25 902 0,07 0,09 

Skola eller förskola 19 551 0,05 0,05 

Allmänna övriga verksamheter  27 1011 0,08 0,10 

Industri 31 1018 0,09 0,10 

Övriga verksamheter 32 1049 0,09 0,10 

Total 292 10 609 0,86 1,03 

 

Vid en jämförelse mellan förbundet och riket finns det en sjunkande trend i förbundet vad gäller 

antalet bränder, medan riket som helhet ligger kvar på ungefär samma nivå. Det innebär att 

förbundet rör sig från cirka 310 bränder i byggnad årligen för 5 år sedan ned mot strax över 260 för 

2021.  

När det gäller personskador vid brand finns det en tydlig överrepresentation bland män i nästan alla 

ålderskategorierna, men framförallt i åldrarna 25-44 och 45-64. Vid högre ålder än 80 så jämnar 

skillnaden ut sig mellan könen, men det beror på att betydligt fler kvinnor lever längre. Av det totala 

antalet skadade vid bränder utgör männen cirka 67 %. Jämförelsevis mellan förbundet och riket så 

skadas färre män och kvinnor per hundra tusen invånare i förbundets område, se tabell 6. 
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Tabell 6.: Antalet skadade i bränder per år i genomsnitt fördelat på kön och ålderskategori i RTÖG och Riket som 

helhet. 

Ålder 

Antal skadade män Antal skadade kvinnor 

RTÖG Riket RTÖG Riket 

0–14 1 18 1 11 

15–24 0,4 32 0,8 12 

25–44 2,4 69 1,2 30 

45–64  3,0 80 0,4 28 

65-79 1,8 52 1,2 29 

80+ 0,6 25 0,6 26 

Total 9,2 276 5,2 136 

Total per 100 000 inv. 3,9 5,3 2,2 2,6 

 

När det kommer till omkomna per invånare finns såväl i förbundet som riket en sjunkande trend, 

båda sett till antal som per invånare. För förbundets del är 2020 och 2021 dock år som avviker från 

denna trend, då antal omkomna ökat från 1-2 till 3-4 per år. Män är överrepresenterade i 

dödsbrandstatistiken. 

Bränderna är inte jämnt fördelade i förbundets område. Relativt invånarantal inträffar lägst antal 

bränder i Linköpings kommun, medan de andra kommunerna ligger på samma nivå. Samtliga 

kommuner ligger dock under rikssnittet och jämförbara organisationer. 
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4.3 Brand utomhus 

I kategorin brand utomhus  inkluderas bränder i vegetation men också bränder i bilar och andra 

fordon samt bränder i soptunnor och container. Inom förbundets område sker cirka 500 sådana 

bränder per år. Det är något färre bränder än i riket per invånare, se tabell 7. 

Tabell 7. Antal bränder i byggnad per byggnadskategori samt per 1000 inv. inom RTÖG och jämförelse med riket som 

helhet sammanställd som medelvärde för åren. 

Startobjekt 

Antal bränder 

RTÖG 

Antal 

bränder 

riket 

Per 1000  

inv. i RTÖG 

Per 1000 inv. 

i riket 

Brand i vegetation (skog och gräs) 158 5135 0,47 0,51 

Papperskorg, soptunna, container 58 1956 0,17 0,20 

Personbil 111 3722 0,33 0,37 

Andra fordon (ex. båt, lastfordon, flyg) 31 1208 0,09 0,12 

Okänt startobjekt 149 4429 0,45 0,44 

Total 496 16090 1,49 1,59 

 

Över tid har antalet bränder utomhus ökat, från ett genomsnitt på cirka 370 tidigare år till ett 

genomsnitt på cirka 500 mellan 2014-2020. Ökningen beror framförallt på fler bränder i 

vegetationen. Det bedöms ha ett tydligt samband med varmare och torrare väder de senaste åren. 

Det syns också i den totala ytan vegetation som brunnit av under de senaste åren, att vid torra och 

varma år så ökar inte bara antalet bränder i vegetationen utan även i ytan som brunnit. Sett till den 

totala landarealen är Valdemarsvik och Söderköpings kommun mer utsatta. En förklaring kan vara att 

åskoväder ofta drar sig över dessa kommuner. 
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Diagram 1. Utvecklingen av antal bränder utomhus samt bränder i skog och mark för riket respektive RTÖG per år och 

1000 inv. Ökningen i antalet bränder utomhus utgörs till stor del en ökning i bränder i skog och mark.   D 

 

Vad ökningen av övriga bränder utomhus beror på är oklart, men antalet bränder med okända 

startobjektet har minskat. Detta indikerar att indata till statistiken har blivit bättre, så en förklaring 

kan vara en lite annorlunda rapportering än tidigare. Bränderna är inte jämnt fördelade i relation till 

antalet invånare i förbundets område. Söderköping, Norrköping och Valdemarsviks kommuner är 

mer drabbade än de andra kommunerna. 

 

4.4 Trafikolycka 

I förbundets område inträffar i snitt cirka 1860 olyckor per år enligt transportstyrelsens 

informationssystem för olyckor och skador, Strada. Det är ett genomsnitt för de senaste 5 åren 

(mellan 2016-2020). Räddningstjänsten blir dock inte larmad till samtliga av dessa, utan i genomsnitt 

705 per år under motsvarande tidsperiod, vilket ändå innebär att det är den vanligaste olyckstypen 
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som förbundet hanterar. Totalt uppgår de sammanlagda direkta och indirekta samhällskostnaderna 

för trafikolyckor i upptagningsområdet över 700 mkr per år.  

Antalet trafikolyckor per invånare och år har enligt statistik från Strada legat ungefär på samma 

genomsnittsnivå under se senaste åren. Det har alltså inte skett någon markant förändring avseende 

antalet trafikolyckor totalt sett. Däremot har antalet trafikolyckor som räddningstjänsten larmas till 

ökat enligt diagram 2. Undantaget för detta är utvecklingen år 2020 under påverkan av Covid-19 då 

antalet trafikolyckor, antalet skadade samt omkomna i trafikolyckor har minskat tydligt till följd av 

minskat resande. Vad ökningen för räddningstjänsten beror på är svårt att svara på, men generellt 

larmas myndigheter till fler olyckor, det gäller till exempelvis ambulans som årligen har ett ökat antal 

larm. 

Diagram 2. Utvecklingen av antal trafikolyckor per 1000 invånare som räddningstjänsten larmas till årligen. Utveckling 

för RTÖG respektive riket som helhet.  
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Fler män än kvinnor skadas i samtliga åldersgrupper. Av det totala antalet skadade utgör männen 

61%. Vid en jämförelse  mellan förbundet och riket så skadas fler män och kvinnor per invånare i 

förbundet, se tabell 8.  

Tabell 8: Antalet skadade i transportolyckor per år i genomsnitt fördelat på åldersgrupper.  

Ålder 

Antal skadade män Antal skadade kvinnor 

RTÖG Riket RTÖG Riket 

0–14 39 754 33 572 

15–24 47 1073 30 729 

25–44 73 1522 41 815 

45–64  79 1611 47 1 017 

65+ 58 1145 41 922 

Total 297 6105 192 4 055 

Total per 100 000 inv. 131 122 86 81 

 

När det kommer till antal döda i transportolyckor finns en sjunkande trend i såväl förbundet som i 

riket, se diagram 3 
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Diagram 3: Utvecklingen av omkomna till följd av transportolyckor 

 

Väldigt få människor under 24 år omkommer till följd av trafikolyckor. Kvinnor är mest utsatta i 

åldersgruppen 65+. Av det totala antalet omkomna utgör männen 67%. Jämförelsevis mellan RTÖG 

och riket så omkommer fler män och kvinnor per hundra tusen invånare i riket.  

Tabell 9: Antalet omkomna i transportolyckor per år i genomsnitt fördelat på kön och ålderskategori i RTÖG respektive 

Riket.   
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Antal omkomna män Antal omkomna kvinnor 

RTÖG Riket RTÖG Riket 

0–14 0 5 0 3 

15–24 0 31 0 9 
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65+ 2 62 2 31 
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Total per 100 000 inv. 2,4 4,2 1,2 1,3 

 

Trafikolyckorna är inte jämnt fördelade i relation till antal invånare. Söderköping, Norrköping och 

Valdemarsviks kommuner är något mer drabbade än de andra kommunerna.  

 

4.5 Olycka med farliga ämnen 

Kategorin olyckor med farliga ämnen omfattar i genomsnitt strax över 100 händelser per år, där cirka 

90 av dessa är kategoriserade som begränsande utsläpp av drivmedel eller olja. Ungefär 13 utsläpp per 

år kategoriseras som mer allvarliga utsläpp av farliga ämnen eller överhängande risk för utsläpp för 

sådant. Vid en jämförelse mellan förbundet och riket ligger antalet händelser per invånare på samma 

nivå. 

I förbundet finns cirka 650 verksamheter som har tillstånd för att hantera brandfarlig vara. Den 

absoluta majoriteten av dessa hanterar mindre mängder. Av dessa 650 hanterar 14 stycken 

verksamheter sådana stora mängder brandfarlig vara att de omfattas av särskilda bestämmelser 

enligt 2 kap. 4§ i lagen om skydd mot olyckor. Antalet verksamheter som har tillstånd för hantering av 

explosiv vara är cirka 100, där en stor del avser försäljning av fyrverkeripjäser eller ammunition.  

Sevesoverksamhet och farlig verksamhet är två begrepp som har ungefär samma innebörd; det är 

verksamheter som hanterar större mängder farliga ämnen som kan leda till allvarliga skador på 

människa och/eller miljö. I förbundet finns totalt 30 stycken Sevesoanläggningar och ytterligare 20 

farliga verksamheter enligt 2 kap. 4§ i lagen om skydd mot olyckor. Det summeras till totalt cirka 50 

farliga verksamheter, vilket innebär att förbundet är en av de räddningstjänstorganisationer i landet  

som hanterar absolut flest av sådana verksamheter.  

Störst risk för en olycka med farliga ämnen finns i Norrköpings centralort med hamnen, där det finns 

många industrier som hanterar farliga ämnen. Risken är störst på de stora transportlederna, särskilt i 

närheten av tätorter. Då ökar både sannolikheten i och med fler korsningar och påfarter, men också 

tänkbara konsekvenser då fler personer är exponerade vid en eventuell olycka. En stor mängd farlig 

gods transporteras också på järnväg, men där är sannolikheten för en olycka betydligt lägre än för en 

olycka på väg.  
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Utsläpp av olja till havs kan leda till stora konsekvenser för främst miljön, men också för egendom 

och kommunens ekonomi. I förbundets område har Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik 

kommuner kuststräckor med risk för att drabbas av ett oljeutsläpp. Hanteringen av ett oljeutsläpp 

delas upp i två faser, räddningstjänstfas och saneringsfas. Den första pågår så länge händelsen 

bedöms omfattas av kriterierna för räddningstjänst. Saneringsfasen tar vid när räddningstjänsten 

avslutas och är enligt praxis kommunens ansvar. Båda faserna är väldigt resurskrävande över lång tid 

både avseende personal och material.  

Vid ett oljepåslag finns vissa prioriterade känsliga miljöområden där skadan från olja kan bli större. 

Förutom skador på miljön leder ett oljeutsläpp till avbrott i trafik på sjön, boende drabbas och stora 

konsekvenser på turism och ekonomi över lång tid. I Linköping och Åtvidaberg finns ingen risk för de 

stora oljeutsläppen tills havs, men ett oljeutsläpp vid vattenskyddsområden för intag av råvatten till 

vattenverken kan ge konsekvenser.  

Totalt finns det 103 utpekade naturområden i medlemskommunerna som är prioriterade att skydda i 

första hand mot ett oljeutsläpp: Norrköping 24 stycken, Söderköping 30 stycken (varav många är öar), 

Valdemarsvik 39 stycken (varav många är öar). 

 

4.6 Naturolyckor 

Översvämningar kan orsakas dels av skyfall eller stora mängder nederbörd på kort tid och dels 

genom höga flöden i sjöar och vattendrag. Även en kombination av båda kan förekomma. En följd av 

klimatförändringar är att det i Sverige kan väntas bli fler skyfall och fler tillfällen med häftig 

nederbörd. När sådant sker klarar dagvattensystemen inte av att hantera den stora mängden vatten 

och översvämningar sker på olika platser. Detta sker främst lågpunkter i infrastruktur, undergångar 

och källare. Vid höga flöden i sjöar och åar kan det bli andra konsekvenser med större konsekvenser 

på områden nära vattenlinjen.  

För Linköping och Norrköping bedöms konsekvenserna av översvämningar till följd av skyfall kunna 

bli stora, även om sannolikheten för att det sker inte bedöms som så högt. I Söderköping sker 

översvämningar mer frekvent och resulterar i medelstora konsekvenser, likväl som i Valdemarsvik. 

Åtvidaberg är den kommun som är mest förskonad från översvämningsproblematiken. Områden 

som är särskilt utsatta finns i redovisade i förbundets riskanalys. 
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Ras och skred riskerar att inträffa där markförhållandena inte är stabila, oftast vid skyfall eller 

översvämningar då marken blir än mer rörlig.  I de fem kommunerna finns några speciellt utsatta 

områden som har en större risk för ras och skred. Sannolikheten kan ändå sammantaget bedömas 

som väldigt låg, men kan ge stora konsekvenser. Dessa områden finns i redovisade i förbundets 

riskanalys. Ett område i norra delen av förbundet pekades 2021 ut av MSB (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) och SGI (Statens Geologiska institut)  som ett av tio områden i Sverige 

med allvarligast risk för ras och skred. 

 

4.7 Drunkningar 

Olyckstypen drunkning har ett varierande antal omkomna samt skadade från år till år, till stor del 

beroende av väder. De sammanlagda direkta och indirekta samhällskostnaderna för 

drunkningsolyckor i förbundets område uppgår till cirka 20 miljoner kronor per år. Bad-, båt- och 

isolyckor, är de kategorier av drunkning där flest omkommer.  Majoriteten av de inträffade 

drunkningsolyckorna är obevittnade, det vill säga att de inträffar utan att någon ser eller 

uppmärksammar det.  

Totalt skadas ungefär lika många människor per invånare i förbundet som i riket. I såväl förbundet 

som i riket finns en neutral trend sett till befolkningsmängden, se  diagram 4. 
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Diagram 4.  Utvecklingen av skadade till följd av drunkning. 

 

Männen utgör cirka 67 % av de skadade. I jämförelse mellan förbundet och riket så skiljer det inget; 

fördelningen i förbundet följer riket, se diagram 5.  

I såväl förbundet som i riket finns en neutral trend vad gäller antalet omkomna till följd av drunkning 

sett till befolkningsmängden. Totalt sett omkommer ungefär lika många människor per invånare i 

förbundet som i riket.  
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Diagram 5.  Utvecklingen av omkomna till följd av drunkning. 

 

Fördelningen när det kommer till omkomna till följd av drunkning är annorlunda än för skadade, där 

en överrepresentation finns bland de äldre grupperna. Männen utgör en stor andel av de omkomna, 

cirka 85% av de omkomna är män. Männens riskgrupp är 65+. Kvinnornas riskgrupp är 65+ men 

utgör ändå mindre än hälften av männen i antal.  Jämförelsevis mellan förbundet och riket så skiljer 

det sig inte något mellan könen; fördelningen i förbundet följer riket 
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5  Värdering 

Skyddet mot olyckor i förbundets område bedöms i allt väsentligt vara tillfredsställande och likvärdigt. 

Det finns ändå behov av att ge skyddet mot vissa olyckor ett extra fokus, inte minst med tanke på 

den framtida samhällsutvecklingen. Olyckorna och skadorna är inte heller jämnt fördelade inom 

förbundets geografiska område och inte heller mellan könen. 

1. Byggnadsbränder  

Antal byggnadsbränder och antal skadade i förbundet är lägre än rikssnittet. Antalet 

omkomna har också varit lägre men har ökat de senaste åren.  Antal äldre kommer öka i 

framtiden, vilket kommer öka sannolikheten för fler dödsbränder. Fler människor än idag 

väntas bo eller vistas långt från räddningsinsats. Vidare kommer nya byggnadsmaterial och 

förtätningar förändra riskbilden. Skyddet mot byggnads- och dödsbränder behöver därför  

ges ett ökat i fokus i framtiden. 

 

2. Bränder utomhus 

Förbundet ligger något under rikssnittet vad gäller bränder utomhus. Med det förändrade 

klimatet kan dock antalet och omfattningen av bränder i skog och mark väntas öka, och 

därför behöver skyddet mot omfattande bränder i skog ges ökat fokus.  

 

3. Trafikolyckor 

Inom området trafikolyckor avviker inte förbundet markant från rikssnittet vad gäller antalet 

olyckor eller skadeutfall. Skyddet mot trafikolyckor behöver därför inte ges mer fokus än idag. 

 

4. Drunkning 

Förbundet är inte mer drabbat än andra områden eller riket av drunkningsolyckor, men till 

följd av ökat intresset att bo eller vistas vid vatten behöver skyddet mot drunkning ges 

fortsatt uppmärksamhet framöver. 

 

5. Olyckor med farliga ämnen 

Antalet farliga verksamheter i förbundets område är bland de högsta i landet. Till detta 

kommer stor förekomst av transporter av farliga ämnen. Flera av verksamheterna och 

transportvägarna ligger nära tätbebyggda områden. Skyddet för människor och miljön kring 

dessa risker behöver fortsatt vara i fokus. 
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6. Naturolyckor 

Riskerna för naturolyckor bedöms högre i förbundets områden än i riket. Icke desto mindre 

kan sådana olyckor innebära stora konsekvenser, framförallt vad det gäller konsekvenser av  

skred/ras, oljeutsläpp till havs samt skyfall och översvämningar. Skyddet mot naturolyckor 

behöver därför ges ökat fokus. 

Slutsatsen är att fler människor behöver ges en ökad förmåga att själv hantera sina olyckor, särskilt 

riskutsatta personer och personer som i allt högre omfattning bor långt från närmaste 

räddningsresurs. Utöver detta behöver skyddet mot stora olyckor öka. 
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6 Mål 

Vårt mål är att så många människor som möjligt ska klara sin egen säkerhet själv. Om människor 

ändå inte klarar sin säkerhet själv, ska hjälpen finnas allt närmare till hands. Om fler klarar sin 

säkerhet själva och dessutom får hjälp fortare, kan vår förmåga att hantera stora olyckor öka. De 

målsättningar som förbundet beslutar om utifrån de nationella målen och riskbilden är följande 

Människors möjlighet att själva klara olyckor ska ständigt öka 

Alla människor ska ha getts förutsättningar att själva ordna sin säkerhet  Målet är att: 

• människor som är särskilt utsatta för att omkomma eller skadas svårt vid brand 

ska ges ett ökat skydd genom att vi följer MSBs nationella strategi. 

• människor som riskerar att omkomma eller skadas i drunkning ska ges ett ökat 

skydd genom att säkerheten vid badplatser ökar och beteendepåverkan  

 

Den som drabbas av en olycka får hjälp allt snabbare 

Den som behöver hjälp vid en olycka ska få hjälp snabbare. Målet är att 

• minska tiden till en första insats genom att stärka vår egen första insatsförmåga, 

sluta avtal med andra professionella och använda civila insatspersoner 

 

Vår förmåga att förhindra och göra insatser vid stora olyckor ska ständigt öka  

Förbundet ska öka förmågan att hantera stora och komplexa risker. Målet är att 

• minska risken för människor att utsättas för olyckor med farliga ämnen genom 

aktiv medverkan i planprocess och tillsyn. 

• öka förmåga att hantera stora olyckor genom stärkt operativ lednings- och 

samverkanskapacitet 

• öka förmåga att genomföra räddningsinsatser under höjd beredskap genom 

organisering av frivilliga och stärkt egen operativ förmåga 
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7 Förebyggande verksamhet 

 

Enligt förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Götaland, ska förbundet svara för den 

förebyggande verksamheten som enligt lagen om skydd mot olyckor åligger en kommun. Dessa 

åligganden handlar om information, rådgivning, utbildning, tillsyn, tillståndshantering, rengöring och 

brandskyddskontroll. För att nå framgång krävs ändå ett nära och djupt samarbete mellan förbundet 

och kommunerna.  

Den förebyggande verksamhetens inriktning, omfattning och ambitionsnivå styrs av riskbilden i de 

kommuner som är medlemmar i förbundet. Riskbilden kräver att rätt kompetens och att rätt resurser 

engageras i det förebyggande arbetet för att människor, egendom och miljö ska ha ett 

tillfredsställande och likvärdigt skydd.  

 

7.1 Tillsyn 

Räddningstjänsten Östra Götaland ansvarar för att utöva tillsynen av den enskildes skyldigheter enligt 

lagen om skydd mot olyckor ( SFS 2003:778). I tillsynen ingår en kontroll av det organisatoriska 

brandskyddsarbetet (SBA) och en kontroll av hur byggnadstekniska brandskyddet ser ut. 

Utrymningsvägar, brandskyddsutrusning, värdering av brandrisker och andra tekniska funktionen 

med avseende på brand ingår i kontrollen av det byggnadstekniska skyddet.   

Tillsyn över verksamheter som omfattas av bestämmelserna i 2 kap. §4 i lagen om skydd mot olyckor 

fokuseras  på förmågan att göra effektiva inledande insatser för att begränsa konsekvenser av tillbud 

vid anläggningen men även förmågan att bistå räddningstjänsterna vid en långtgående insats.  

Inför varje år upprättas en tillsynsplan och denna plan beskriver hur tillsynen riktas under året. Enligt 

lagstiftningen ska särskild vikt läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga skador. 

Tillsynen sker utifrån ett eller flera av följande kriterier: 

 

 Handlingsprogrammets mål och den riskbild som råder i förbundets område . 

 Verksamheter som har en hög frekvens eller tillbud 

 Verksamheter där det finns risk för att flera människor omkommer  
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 Verksamheter som är klassade som farlig verksamhet (2 kap. 4§ lagen om skydd mot olyckor) 

 Verksamheter där en brand eller annan olycka kan leda till omfattande skador på miljö eller 

leder till omfattande ekonomiska kostnader. 

 Efter allmänhetens påringningar, efter genomförd räddningsinsats eller efter våra egna 

iakttagelser. 

 

Tillsynerna planeras så att tillsyn ser var sjätte år, om det inte finns särskilt skäl till att tillsynen kan 

vänta. Tillsyner på farliga verksamheter genomförs  i så stor utsträckning som möjligt tillsammans 

med Länsstyrelsen och kommunernas  miljö- och hälsoskyddskontor om de omfattas av 

Sevesolagstiftningen. Sevesolagstiftningen omfattar lagen (1999:381), förordningen (2015:236) och 

föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och 

bygglagen (2010:900). 

Tillsyner genomförs framförallt av särskilt utsedd personal efter delegation av räddningschefen. 

Kompetenskravet på den som genomför tillsyn varierar beroende på komplexiteten i den verksamhet 

eller anläggning som är föremål för tillsyn. Personal som jobbar med tillsynsverksamhet ska så 

snabbt som möjligt genomföra kursen Tillsyn A. För att ta sig an större objekt bör kursen Tillsyn B 

genomföras. Tillsyn över de mest komplicerade verksamheterna utförs av personal med lägst 

brandingenjörsexamen eller civilingenjör iriskhantering. 

Tillsyn sker regelbundet även över hamnar, kajer och badplatser. 

 

 

7.2 Stöd till den enskilde  

En viktig del att nå det nationella målet för den förebyggande verksamheten är att ge stöd till den 

enskilde. Förbundet stödjer den enskilde genom olika aktiviteter som styrs främst av den enskildes 

möjlighet att själv skapa sin säkerhet. Mot bakgrund av riskbilden i förbundet, riktas mycket stöd till 

enskilda inom området brandsäkerhet. 

Människor med god förmåga att själva skapa sin säkerhet är målgrupp för våra generella utbildnings- 

och informationsinsatser. Förbundet bedriver utbildning främst för anställda i kommuner och 

regioner samt skolungdomar. Generella informationskampanjer genomförs för att påminna 
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människor om vikten av att skapa sin egen säkerhet. På vår hemsida och via generella kampanjer ges 

även påminnande information om andra, säsongsbetonade risker såsom eldning utomhus, reflex- 

och cykelhjälmsanvändning och säkerhet vid vatten. 

Människor med sämre förmåga att skapa sin egen säkerhet nås av riktade kommunikationsinsatser i 

form av hembesök. Därmed kan kommunikationen riktas till områden med hög brandfrekvens och 

genomföras på ett sätt som underlättar mottagandet av informationen. På hemsidan finns 

information och rådgivning som underlättar för den som omfattas av vår tillsyn att ta lättare ansvar 

för sitt brandskydd. 

Människor med mycket begränsad  förmåga att själv skapa in säkerhet nås av individuellt anpassade 

insatser. Genom samarbete med förbundets medlemskommuner försöker förbundet förmå den 

personal som i sin vardag möter särskilt riskutsatta att öka deras brandsäkerhet. I förbundet 

strategiska plan är säkerheten för särskilt riskutsatta ett prioriterat område för en längre tid 

framöver. 

 

 

7.3 Rengöring och brandskyddskontroll   

Förbundet har enligt förbundsordningen ansvar att se till att rengöring och brandskyddskontroll sker. 

Denna verksamhet handlas upp regelbundet och utförs av privata entreprenörer i alla 

medlemskommuner. Förbundet har uppföljningsmöten med entreprenörer minst två gånger per år 

Förbundets medlemskommuner har antagit frister för rengöring med stöd av MSBFS 2014:6. Inga 

avvikelser från de föreskrivna intervallerna har skett. 

Förbundet hanterar även ansökningar om egensotning. Det finns en processbeskrivning för 

ansökningsärenden som följs. Information om egensotning och ansökningsblanketter finns på 

förbundets hemsida, där även en mall för att själv dokumentera sig egensotning. I handläggningen av 

ärendet kontrolleras att den som ansöker om egensotning är behörig att göra så. Att den sökande 

har kunskap och utrustning för ändamålet är ett ansvar som, i och med ett medgivande, övergår till 

den sökande. 
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7.4 Övriga förebyggande åtgärder 

I gällande överenskommelse mellan förbundet och medlemskommunerna ska förbundet ta initiativ 

till att samordna förbundets och medlemskommunernas olycksförebyggande arbete. Syftet är att 

skapa samverkan och samarbete mellan kommunerna och förbundet i det olycksförebyggande 

arbete som förbundet gör utifrån handlingsprogram för skydd mot olyckor och det 

olycksförebyggande arbete som kommunerna inom sitt trygghets- och säkerhetsarbete 

Förbundet har en aktiv roll medlemskommunernas förvaltningar där brandskyddsfrågor behandlas. 

Förbundet stödjer medlemskommunerna  vid framtagande av översiktsplaner och detaljplaner. I 

framtagande av dessa planer fokuseras förbundet på möjligheterna att genomföra insatser inom 

rimlig tid, att det finns åtkomst till byggnaden vid en räddningsinsats och att det finns tillgång till 

släckvatten samt möjlighet till att omhänderta förorenat släckvatten. Stor vikt läggs även vid 

placeringen av nya verksamheter så att de inte påverkas i för stor utsträckning av riskerna från farliga 

verksamheter och transport av farligt gods. 

Förbundet är remissinstans som sakkunnig i brandfrågor i stora delar av byggprocessen i 

medlemskommunerna. I frågor om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) kontrollerar 

räddningstjänsten att lokalerna är anpassade för det personantal samt verksamhet som anges i 

ansökan.  

Förbundet är remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring säkerhet vid allmän sammankomst, 

offentlig tillställning, användande av offentlig plats, idrottsevenemang eller fyrverkeri, scenfyrverkeri 

eller annan pyroteknik enligt ordningslagen (1993:1617) samt tillstånd till hotell- och 

pensionatverksamhet enligt lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse.  

I samband med större ny- eller ombyggnation av vägar, järnvägar är förbundet en aktiv deltagare 

som bevakar frågor som: 

 insatstider 

 risk för ras och skred 

 översvämningsrisk 

 avstånd till olika former av riskobjekt och närhet till vattenskyddsområde 
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Räddningstjänsten är även remissinstans till länsstyrelsen och medlemskommunernas miljö- och 

hälsoskyddskontoret i frågor om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken.  

När det kommer till eldningsförbud får förbundet inte självt utfärda dessa. Det finns en 

dokumenterad arbetsgång där rollerna för förbundet och medlemskommunerna är fastställd. 

Förbundet har en rådgivande roll gentemot medlemskommunerna vad gäller införande och 

återtagande av eldningsförbud. 
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8 Räddningstjänst – förmåga och verksamhet 

 

8.1 Övergripande 

I 1 kap. 2§ i lagen om skydd mot olyckor anges att med räddningstjänst avses i lagen de 

räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara 

för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. Staten eller en 

kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med hänsyn till behovet 

av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i 

övrigt.  

Tillgång till egna resurser 

Under dygnets alla timmar, året om, upprätthåller förbundet  beredskap för att kunna hantera de 

olyckor som kan inträffa inom förbundets område.  

För räddningsresurser i Linköping och Norrköpings tätorter med heltidsanställd personal, ska första 

fordon normalt vara på väg mot olycksplats inom 90 sekunder från larm till räddnings- eller 

ledningsresurs. På stationer med räddningspersonal i beredskap ska första fordon normalt vara på 

väg mot olycksplats inom 5 minuter efter larm räddnings- eller ledningsresurs. I figur 1 redovisas 

huvudsaklig geografisk placering för räddningsresurser. I tabell 10 redovisas bemanning, 

anspänningstider och eventuella specialkompetenser samt specialresurser för olika stationer  

I tabell 10 anges planerad bemanning samt avvikande nivå. Beslut angående bemanning som skiljer 

från tabell 10 kan fattas enligt punkt 8.4. 
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Figur 1. Kartbild över förbundets geografiska område med huvudsaklig placering av egna räddningsresurser.  

 

 

Tabell 10. Tillgång till egna resurser – personella resurser dess huvudsakliga placering (ortens brandstation), 

anspänningstider och specialresurser 

Kommun Räddningsstation Planerade 

personella 

resurser 

heltidsstation 

Planerade 

personella resurser 

station med 

beredskapspersonal 

Anspänningstid Specialresurser 

Linköping Lambohov 1+5  90 sek Höjdfordon 

Terrängfordon 
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Kommun Räddningsstation Planerade 

personella 

resurser 

heltidsstation 

Planerade 

personella resurser 

station med 

beredskapspersonal 

Anspänningstid Specialresurser 

Linköping Kallerstad 1+5  90 sek  Höjdfordon 

Båt 

Linköping Ulrika  1+2 5 min  

Linköping Ljungsbro  1+4 5 min  Första 

insatsperson 

Linköping Vikingstad  0+2 5 min Första 

insatsperson 

Linköping Bestorp  1+2 5 min  Första 

insatsperson 

Norrköping Centrum 1+5  90 sek Höjdfordon 

Räddningsdykning 

Norrköping Kvillinge 1+5  90 sek Höjdfordon 

Båt 

Norrköping Skärblacka  1+4 5 min Första 

insatsperson 

Norrköping Östra Husby  1+4 5 min  

Norrköping Arkösund**     

Norrköping Krokek  1+4 5 min  

Norrköping Kvarsebo**     

Söderköping Söderköping  1+5 5 min Höjdfordon 

Första 

insatsperson 

Söderköping Östra Ryd  0+2 5 min  
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Söderköping Bottna  0+2 5 min Första 

insatsperson 

Valdemarsvik Valdemarsvik  1+5 5 min Första 

insatsperson 

Valdemarsvik Gryt**     

Kommun Räddningsstation Planerade 

personella 

resurser 

heltidsstation 

Planerade 

personella resurser 

station med 

beredskapspersonal 

Anspänningstid Specialresurser 

Åtvidaberg Åtvidaberg  1+5 5 min Höjdfordon 

Första 

insatsperson 

Åtvidaberg Falerum**     

Summa  24 50   

Avvikande 

nivå*** 

 23    

 

*  Ex 1+5 anger att det är 1 brandbefäl och 5 brandmän. Ex 0+2 anger att det vid stationen inte finns brandbefäl. 

** Station med frivillig personal utan krav på beredskap 

*** Avvikande nivå är den lägsta bemanningen vid till exempel hastigt uppkommen personalfrånvaro. Avvikande nivå får 

förekomma upp till tio procent av årets timmar och mellan klockslagen 20.00-08.00. Beslut om bemanning vid andra tillfällen 

kan också fattas enligt punkt 8.4. 

 

Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner 

Räddningstjänsterna i Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Blekinge län ingår i 

Räddningsregion Sydöstra Sverige (RSÖS) för att tillsammans samarbeta avseende ledning och 

genomförande av räddningsinsatser. Syftet är att uppnå tillfredställande förmåga och robusthet för 

att hantera flera samtidiga och mycket omfattande räddningsinsatser. Se bilaga A, Avsiktsförklaring för 

räddningstjänsterna inom räddningsregion sydöstra Sverige, RSÖS, samt rutin regionala 

förstärkningsresurser.  
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Förbundet ingår som en part i ett räddningsledningssystem omfattande totalt 14 kommuner i 

Östergötland och Sörmland. Se bilaga A, Räddningsledningssystem för Räddningstjänsten Östra 

Götaland och till räddningscentralen anslutna kommuner eller organisationer 

Till grund för räddningsledningssystemet ligger ett avtal om samverkan vid räddningstjänst som 

ingåtts mellan totalt 15 samverkande räddningstjänstorganisationer eller kommuner.  Se bilaga A, 

Avtal om samverkan vid räddningstjänst.   

 

Alarmering av räddningsorganet 

Normalt larmas räddningstjänst av SOS Alarm AB efter att en hjälpsökande ringt 112. Detta regleras i 

ett avtal mellan förbundet och SOS Alarm AB. SOS Alarm AB larmar räddningsresurser enligt 

larmhanteringsplan beslutad av räddningschefen. Medlyssning av larmsamtal samt ledning av 

räddningsresurser sker från förbundets räddningscentral. Utalarmering kan ske på flera av varandra 

oberoende tillvägagångssätt. Vid en störning i teletrafiken kan räddningstjänst larmas från varje 

räddningsstation.  

Från de flesta av våra räddningsenheter kan kontakt skapas till SOS Alarm via särskilt 

kommunikationssystem. Systemet Rakel används i huvudsak för kommunikation. 

Enligt överenskommelse med SOS Alarm AB blir förbundet underrättat om telestörningar. Förbundet 

vidtar då, utifrån det aktuella läget, åtgärder så att allmänheten kan larma räddningstjänst i händelse 

av olyckor.  

Vid omfattande störningar på larmfunktionen 112 kan förbundets räddningsstationer bemannas 

med personal. Allmänheten ges därmed möjlighet att larma räddningstjänsten genom att bege sig till 

någon av räddningsstationerna. Från räddningsstationerna kan räddningsresurser i förbundet samt 

övriga räddningsorgan larmas. Information om eventuellt övriga platser ska meddelas som ”Viktigt 

meddelande till allmänheten”.  

 

Brandvattenförsörjning 

Brandsläckning kan ske med vatten direkt från brandposter i främst varje kommuns centralort. På 

övriga orter säkerställs tillgång till vatten för brandsläckning genom brandpost, vattenenhet från 

räddningstjänsten, öppet vattendrag eller som en kombination av dessa.  
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Medlemskommunerna i förbundet ansvarar för dimensionering, utbyggnad, service och underhåll av 

system för brandvattenförsörjning. Förbundet samverkar med samtliga medlemskommuner i 

planering och dimensionering för brandvattenförsörjning.   

 

Tid från att larmet inkommer till 112 till att första kommunala räddningsresurs når olika delar av 

kommunen, inklusive larmhanteringen (responstid) 

Karta i figur 2 beskriver tiden från att larm inkommer till att första kommunala räddningsresurs når 

olika delar av förbundets område. Cirka 85% av befolkningen nås inom 10 minuter och cirka 99 % av 

befolkningen inom 30 minuter. Mer detaljerad karta finns i bilaga A, Insatskarta_analys1_Östra 

Götaland_2021. 

Inga större förändringar i infrastrukturen inom förbundets område bedöms ske i närtid varav det är 

troligt att uppgifterna enligt figur 2 kommer att kvarstå.  

Medianvärde på tid (sekunder) från att larm inkommer till att första kommunala räddningsresurs är 

på plats var under perioden 2019-2020 för hela förbundet och samtliga inträffade händelser 510 

sekunder.  

Figur 2. Visualisering av tid från att larm inkommer tills att första räddningsresurs normalt når fram. Röd färg innebär 

att första kommunala räddningsresurs når fram inom 0-10 minuter, gul färg inom 10-20 minuter och grön färg inom 

20-30 minuter. 
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Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsade åtgärder 

Förbundet har inte avtal med annan att vidta inledande åtgärder men en överenskommelse finns 

med annan part för att främst kunna bistå med transport i skärgårdsmiljö.  

För att minska tiden för människor att få hjälp, i första hand i områden med lång tid till framkomst för 

kommunala räddningsresurser, har förbundet som plan att utbilda och organisera frivilliga och civila 

insatspersoner. Dessa ska kunna genomföra inledande begränsade åtgärder i avvaktan på att 

kommunala räddningsresurser anländer till olycksplatsen. 

För att stärka förmågan att göra inledande och skadebegränsande åtgärder vid bränder, trafikolyckor 

och vissa akuta medicinska tillstånd så som hjärtstopp, planerar förbundet att sluta avtal med andra 

professionella aktörer, så kallade semiprofessionella. 

 

Samverkan med andra aktörer  
Förbundet har i olika omfattning en etablerad samverkan med flera aktörer utöver förbundets 

medlemskommuner, såsom länsstyrelsen, Region Östergötland, Trafikverket, Kustbevakningen, 

Sjöräddningssällskapet, Sjöfartsverket, Polisen, Försvarsmakten mfl.  

Förbundet har ramavtal med Sörmlandskustens räddningstjänst och Räddningstjänsten Västervik. Se 

bilaga A, Ramavtal om räddningstjänst 

 

Varning och information till allmänheten 

Vid allvarliga olyckshändelser ska allmänheten kunna informeras för att kunna vidta åtgärder för att 

skydda sig själva. Det kan bland annat ske genom VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten. 

Information och råd kan kommuniceras via flera olika kanaler så som radio, telefon och tv.  

VMA kan kompletteras med ljudsignaler från särskilda varningsaggregat utomhus.  

Signalen från ett varningsaggregat består av upprepade sju sekunder långa ljudstötar med 14 

sekunders paus. Aggregaten finns i Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg, Linköping, 

Malmslätt och Vikingstad och Åby. Varningsaggregaten kan styras från förbundets räddningscentral 

eller från SOS Alarm AB.  

När signalen hörs ska allmänheten bege sig inomhus, stänga fönster, dörrar och ventiler samt lyssna 

på riks- eller lokalradion. Förbundet ansvarar för underhåll och provning av varningsaggregaten. 
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8.2 Förmåga per olyckstyp  

Brand i byggnad 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive brandstation i 

normalfallet klarar av att genomföra vid brand i byggnad på egen hand innan eventuell förstärkande 

räddningsresurs anländer. För mer detaljerad beskrivning av effekter och förmåga tillämpas särskild 

förmågebeskrivning för respektive räddningsstation. Se bilaga A, Förmågebeskrivning. 

Vid normal beredskap kan 95 procent av alla olyckor som kräver utrymning eller livräddning via 

höjdfordon genomföras inom 10 minuter.  

Vid två eller tre samtidigt pågående insatser, viss resursbrist eller driftstörning kan 95 procent av alla 

olyckor som kräver utrymning eller livräddning via höjdfordon genomföras inom 20 minuter.  

Fyra eller flera samtidigt pågående insatser, större resursbrist eller större driftstörning kan 95 

procent av alla olyckor som kräver utrymning eller livräddning via höjdfordon genomföras inom 30 

minuter. 

Tabell 11. Tabell för att beskriva olika effekter, uppgifter och nyckelresurser avseende olyckstyp brand i byggnad. 

Effekt nummer Effekt  Uppgift Nyckelresurs 

1 Rädda liv Akut omhändertagande  

2 Förhindra följdolyckor Avspärrning, fördröjning av 

brandspridning 

 

3 Rädda egendom Brandsläckning  

4 Förhindra skada på miljön Förhindra eller minimera 

utsläpp 

 

5 Genomföra räddning av liv 

vid inträngning i tät 

brandrök 

Rökdykning Kompetens för 

rökdykning 
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6 Utrymning via fönster eller 

liknande 

Räddning vid brand i 

byggnad vilket kräver 

utrymning eller livräddning 

via höjdfordon. 

Höjdfordon 

7 Genomföra räddning av liv 

vid inträngning i tät 

brandrök i komplicerade 

miljöer 

Rökdykning komplicerade 

miljöer 

Särskild förmåga 

brandsläckning 

komplicerade 

miljöer 

 

De olika effekterna i tabellen ovan kan sorteras in under olika nivåer enligt nedan. 

Tabell 12. Tabell för att beskriva effekter i kopplade till olika nivåer 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Nivå 7 

Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 

 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 

  Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 

   Effekt 4 Effekt 4 Effekt 4 Effekt 4 

    Effekt 5 Effekt 5 Effekt 5 

     Effekt 6 Effekt 6 

      Effekt 7 

 

Nivåerna i tabellen ovan kan nu kopplas till respektive räddningsstation, och då framgår det vilken 

nivå på effekterna enligt tabell 11 respektive station når upp till. 
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Tabell 13. Tabell för att beskriva nivå för respektive räddningsstation vid brand i byggnad 

Kommun Räddningsstation Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Nivå 7 

Linköping Lambohov        

Linköping Kallerstad        

Linköping Ulrika        

Linköping Ljungsbro        

Linköping Vikingstad        

Linköping Bestorp        

Norrköping Centrum        

Norrköping Kvillinge        

Norrköping Skärblacka        

Norrköping Östra Husby        

Norrköping Arkösund        

Norrköping Krokek        

Norrköping Kvarsebo        

Söderköping Söderköping        

Söderköping Östra Ryd        

Söderköping Bottna        

Valdemarsvik Valdemarsvik        

Valdemarsvik Gryt        

Åtvidaberg Åtvidaberg        

Åtvidaberg Falerum        
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Brand utomhus 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive brandstation i 

normalfallet klarar av att genomföra vid brand utomhus på egen hand innan eventuell förstärkande 

räddningsresurs anländer. För mer detaljerad beskrivning av effekter och förmåga tillämpas särskild 

förmågebeskrivning för respektive räddningsstation. Se bilaga A, Förmågebeskrivning. 

Tabell 14.. Tabell för att beskriva olika effekter, uppgifter och nyckelresurser avseende olyckstyp brand utomhus. 

Effekt nummer Effekt Uppgift Nyckelresurs 

1 Rädda liv Akut omhändertagande  

2 Förhindra följdolyckor Avspärrning, fördröjning av 

brandspridning 

 

3 Rädda egendom Påbörja brandsläckning av 

enstaka objekt utomhus 

 

4 Förhindra skada på 

miljön 

Förhindra eller minimera 

utsläpp 

 

5 Begränsa skogsbrand Begränsa skogsbrand med 

yta upp till 1000kvm 

 

6 I terräng genomföra 

transport av utrustning 

och personal för 

brandsläckning utomhus 

Terrängtransport Bandvagn 

 

De olika effekterna i tabellen ovan kan sorteras in under olika nivåer enligt nedan. 
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Tabell 15. Tabell för att beskriva effekter kopplade till olika nivåer 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 

Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 

 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 

  Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 

   Effekt 4 Effekt 4 Effekt 4 

    Effekt 5 Effekt 5 

     Effekt 6 

 

Nivåerna i tabellen ovan kan nu kopplas till respektive räddningsstation, och då framgår det vilken 

nivå på effekterna enligt tabell 14 respektive station når upp till. 
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Tabell 16. Tabell för att beskriva nivå för respektive räddningsstation vid brand utomhus 

Kommun Räddningsstation Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 

Linköping Lambohov       

Linköping Kallerstad       

Linköping Ulrika       

Linköping Ljungsbro       

Linköping Vikingstad       

Linköping Bestorp       

Norrköping Centrum       

Norrköping Kvillinge       

Norrköping Skärblacka       

Norrköping Östra Husby       

Norrköping Arkösund       

Norrköping Krokek       

Norrköping Kvarsebo       

Söderköping Söderköping       

Söderköping Östra Ryd       

Söderköping Bottna       

Valdemarsvik Valdemarsvik       

Valdemarsvik Gryt       

Åtvidaberg Åtvidaberg       

Åtvidaberg Falerum       
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Trafikolycka 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive brandstation i 

normalfallet klarar av att genomföra vid trafikolycka på egen hand innan eventuell förstärkande 

räddningsresurs anländer. För mer detaljerad beskrivning av effekter och förmåga tillämpas särskild 

förmågebeskrivning för respektive räddningsstation. Se bilaga A, Förmågebeskrivning. 

Tabell 17. Tabell för att beskriva olika effekter, uppgifter och nyckelresurser avseende olyckstyp trafikolycka. 

Effekt nummer Effekt Uppgift Nyckelresurs 

1 Rädda liv Akut omhändertagande  

2 Förhindra följdolyckor Säkra olycksplats mot 

påkörning eller brand 

 

3 Skapa tillträde till skadad Skapa tillträde med enkla 

verktyg 

 

4 Stabilisering Stabilisera personbil Nyttja egen eller 

tillgänglig 

utrustning/material 

för stabilisering 

5 Losstagning Losstagning med särskild 

utrustning 

Losstagningsverktyg 

6 Losstagning  Losstagning med särskild 

utrustning för tyngre 

fordon 

Losstagningsverktyg 

Fordon tung 

räddning 

 

De olika effekterna i tabellen ovan kan sorteras in under olika nivåer enligt nedan. 
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Tabell 18. Tabell för att beskriva effekter kopplade till olika nivåer 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 

Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 

 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 

  Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 

   Effekt 4 Effekt 4 Effekt 4 

    Effekt 5 Effekt 5 

     Effekt 6 

 

Nivåerna i tabellen ovan kan nu kopplas till respektive räddningsstation, och då framgår det vilken 

nivå på effekterna enligt tabell 17  respektive station når upp till. 
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Tabell 19. Tabell för att beskriva nivå för respektive räddningsstation vid trafikolycka. 

Kommun Räddningsstation Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 

Linköping Lambohov       

Linköping Kallerstad       

Linköping Ulrika       

Linköping Ljungsbro       

Linköping Vikingstad       

Linköping Bestorp       

Norrköping Centrum       

Norrköping Kvillinge       

Norrköping Skärblacka       

Norrköping Östra Husby       

Norrköping Arkösund       

Norrköping Krokek       

Norrköping Kvarsebo       

Söderköping Söderköping       

Söderköping Östra Ryd       

Söderköping Bottna       

Valdemarsvik Valdemarsvik       

Valdemarsvik Gryt       

Åtvidaberg Åtvidaberg       

Åtvidaberg Falerum       
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Olycka med farliga ämnen 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive brandstation i 

normalfallet klarar av att genomföra vid olycka med farliga ämnen på egen hand innan eventuell 

förstärkande räddningsresurs anländer. För mer detaljerad beskrivning av effekter och förmåga 

tillämpas särskild förmågebeskrivning för respektive räddningsstation. Se bilaga A, 

Förmågebeskrivning. 

Tabell 20. Tabell för att beskriva olika effekter, uppgifter och nyckelresurser avseende olyckstyp olycka med farliga 

ämnen. 

Effekt nummer Effekt Uppgift Nyckelresurs 

1 Rädda liv Akut omhändertagande  

2 Förhindra följdolyckor Avspärrning  

3 Rädda egendom Påbörja säkring eller 

skyddande av egendom 

 

4 Förhindra skada på 

miljön 

Förhindra eller minimera 

risk för skada på miljö 

 

5 Fördröja utsläpp Täta eller minska mindre 

utsläpp av främst 

petroleumprodukt 

 

6 Genomföra räddning 

av liv vid inträngning i 

område med farliga 

ämnen 

Kemdykning Kompetens för 

kemdykning 

7 Genomföra 

begränsning av 

utsläpp i område 

med farliga ämnen 

Kemdykning  Särskild förmåga för 

kemikalieolycka eller 

annan olycka med 

farliga ämnen 
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De olika effekterna i tabellen ovan kan sorteras in under olika nivåer enligt nedan. 

Tabell 21. Tabell för att beskriva effekter kopplade till olika nivåer 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Nivå 7 

Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 

 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 

  Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 

   Effekt 4 Effekt 4 Effekt 4 Effekt 4 

    Effekt 5 Effekt 5 Effekt 5 

     Effekt 6 Effekt 6 

      Effekt 7 

 

Nivåerna i tabellen ovan kan nu kopplas till respektive räddningsstation, och då framgår det vilken 

nivå på effekterna enligt tabell 20 respektive station når upp till. 
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Tabell 22. Tabell för att beskriva nivå för respektive räddningsstation vid olycka med farliga ämnen. 

Kommun Räddningsstation Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Nivå 7 

Linköping Lambohov        

Linköping Kallerstad        

Linköping Ulrika        

Linköping Ljungsbro        

Linköping Vikingstad        

Linköping Bestorp        

Norrköping Centrum        

Norrköping Kvillinge        

Norrköping Skärblacka        

Norrköping Östra Husby        

Norrköping Arkösund        

Norrköping Krokek        

Norrköping Kvarsebo        

Söderköping Söderköping        

Söderköping Östra Ryd        

Söderköping Bottna        

Valdemarsvik Valdemarsvik        

Valdemarsvik Gryt        

Åtvidaberg Åtvidaberg        

Åtvidaberg Falerum        
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Naturolycka 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive brandstation i 

normalfallet klarar av att genomföra vid naturolycka på egen hand innan eventuell förstärkande 

räddningsresurs anländer. För mer detaljerad beskrivning av effekter och förmåga tillämpas särskild 

förmågebeskrivning för respektive räddningsstation. Se bilaga A, Förmågebeskrivning. 

Tabell 23. Tabell för att beskriva olika effekter, uppgifter och nyckelresurser avseende olyckstyp naturolycka.  

Effekt nummer Effekt Uppgift Nyckelresurs 

1 Rädda liv Akut omhändertagande  

2 Förhindra följdolyckor Avspärrning  

3 Rädda egendom Påbörja säkring eller 

skyddande av egendom 

 

4 Förhindra skada på 

miljön 

Förhindra eller minimera 

risk för skada på miljö 

 

5 Minska 

samhällspåverkan vid 

naturolycka 

Länspumpa eller skydda 

vital samhällsfunktion med 

barriär 

Pumputrustning 

 

De olika effekterna i tabellen ovan kan sorteras in under olika nivåer enligt nedan. 

Tabell 24. Tabell för att beskriva effekter kopplade till olika nivåer 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 

 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 

  Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 

   Effekt 4 Effekt 4 
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    Effekt 5 

 

Nivåerna i tabellen ovan kan nu kopplas till respektive räddningsstation, och då framgår det vilken 

nivå på effekterna enligt tabell 23 respektive station når upp till. 

Tabell 25. Tabell för att beskriva nivå för respektive räddningsstation vid naturolycka 

Kommun Räddningsstation Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

Linköping Lambohov      

Linköping Kallerstad      

Linköping Ulrika      

Linköping Ljungsbro      

Linköping Vikingstad      

Linköping Bestorp      

Norrköping Centrum      

Norrköping Kvillinge      

Norrköping Skärblacka      

Norrköping Östra Husby      

Norrköping Arkösund      

Norrköping Krokek      

Norrköping Kvarsebo      

Söderköping Söderköping      

Söderköping Östra Ryd      

Söderköping Bottna      
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Valdemarsvik Valdemarsvik      

Valdemarsvik Gryt      

Åtvidaberg Åtvidaberg      

Åtvidaberg Falerum      

 

Drunkning 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive brandstation i 

normalfallet klarar av att genomföra vid drunkning på egen hand innan eventuell förstärkande 

räddningsresurs anländer. För mer detaljerad beskrivning av effekter och förmåga tillämpas särskild 

förmågebeskrivning för respektive räddningsstation. Se bilaga A, Förmågebeskrivning. 

 
Tabell 26. Tabell för att beskriva olika effekter, uppgifter och nyckelresurser avseende olyckstyp drunkning. 

Effekt nummer Effekt Uppgift Nyckelresurs 

1 Rädda liv Akut omhändertagande 

av person vid kant mellan 

vatten och land 

 

2 Förhindra 

följdolyckor 

Säkra olycksplats mot risk 

för ytterligare skada 

 

3 Rädda person på 

ytan 

Rädda person på ytan 

som riskerar drunkna 

Ytlivräddare 

4 Rädda person vid 

eller strax under 

ytan 

Rädda person vid eller 

strax under ytan som 

riskerar drunkna 

Ytlivräddare 

5 Rädda person som 

sjunkit 

Rädda person som sjunkit 

under ytan 

Särskild förmåga 

räddningsdykare 
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De olika effekterna i tabellen ovan kan sorteras in under olika nivåer enligt nedan. 

Tabell 27. Tabell för att beskriva effekter kopplade till olika nivåer vid drunkning 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 Effekt 1 

 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 Effekt 2 

  Effekt 3 Effekt 3 Effekt 3 

   Effekt 4 Effekt 4 

    Effekt 5 

 

Nivåerna i tabellen ovan kan nu kopplas till respektive räddningsstation, och då framgår det vilken 

nivå på effekterna enligt tabell 26 respektive station når upp till. 
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Tabell 28.  Tabell för att beskriva nivå för respektive räddningsstation 

Kommun Räddningsstation Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

Linköping Lambohov      

Linköping Kallerstad      

Linköping Ulrika      

Linköping Ljungsbro      

Linköping Vikingstad      

Linköping Bestorp      

Norrköping Centrum      

Norrköping Kvillinge      

Norrköping Skärblacka      

Norrköping Östra Husby      

Norrköping Arkösund      

Norrköping Krokek      

Norrköping Kvarsebo      

Söderköping Söderköping      

Söderköping Östra Ryd      

Söderköping Bottna      

Valdemarsvik Valdemarsvik      

Valdemarsvik Gryt      

Åtvidaberg Åtvidaberg      
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Åtvidaberg Falerum      

 

8.3 Ledning i räddningstjänsten 

Förbundet ingår i ett räddningsledningssystem med 6 andra räddningstjänstorganisationer. Se bilaga 

A, Räddningsledningssystem för Räddningstjänsten Östra Götaland och till räddningscentralen anslutna 

kommuner eller organisationer  

I den övergripande ledningen finns ledningsfunktionerna vakthavande räddningschef och 

vakthavande befäl för att bemanna rollerna räddningsledningschef respektive driftchef. Det finns 

också säkerställt ledningsfunktioner för bemanning av ytterligare roller.   

Den övergripande ledningen har möjlighet att kalla in ytterligare personal för tjänstgöring i 

övergripande ledning, ledning av räddningsinsats eller stab. Genom samarbeten med andra 

ledningssystem inom räddningsregion sydöstra Sverige, RSÖS, kan den övergripande 

ledningsförmågan momentant utökas.  

Vid 13 av räddningsstationerna enligt tabell 10 planeras för minst en styrkeledare med kompetens 

för ledning av mindre omfattande räddningsinsatser i rollen som räddningsledare. Inom förbundets 

geografiska område planeras normalt för att dygnet runt året om ska finnas en regional insatsledare 

och två insatsledare tillgängliga för skadeplatsnära ledning. Dessa ska kunna bemanna någon eller 

några av rollerna räddningsledare, sektorchef, storsektorchef och sektionschef. Beslut om antal 

ledningsfunktioner för skadeplatsnära ledning som skiljer från planerad bemanning kan fattas vid 

enstaka och särskilda situationer enligt punkt 8.4. 

För stabsarbete inom den övergripande ledningen och förstärkning av ledning på skadeplats finns 

särskilda planer och styrdokument. Se bilaga A; VRC-stab, Vakthavande räddningschef stab samt FRYL, 

Förstärkt yttre ledning.  

Alla ledningsnivåer disponeras efter aktuell risk- och hotbild eller pågående insatser inom förbundets 

område. Planeringen utgår från att de tre ledningsfunktionerna styrkeledare, insatsledare och 

regional insatsledare samtliga inom 60 minuter efter larm kan verka i en ledningsroll vid 

räddningsinsats inom förbundets område.  

Tiden från det att larmet inkommer till resurser för ledning av räddningsinsatser kan påbörja 

ledningsarbete framgår av bilaga A, Insatskarta_Östra Götaland_Stationsvis_2019 (006) 
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8.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser 

Inom förbundets område inträffar mer eller mindre regelmässigt samtidiga händelser, dels sådana 

som uppfyller kriterierna i 1 kap. 2 § i lagen om skydd mot olyckor, men också andra typer av insatser 

med påverkan på beredskap och förmåga att genomföra räddningsinsatser. Samtidiga händelser 

inträffar främst i förbundets centralorter och under tiden 15.00-20.00.  

Förbundet strävar efter att räddningsinsatser och andra händelser ska hanteras av de resurser en 

specifik händelse faktiskt kräver. Samtidiga larm hanteras en i huvudsak utifrån rutin att närmaste 

resurs ska larmas. Om räddningsresurser placerade på närmaste brandstation redan är upptagna, 

larmas resurser från näst närmaste station och så vidare.  

Vid omfattande händelser, exempelvis långvariga eller resurskrävande insatser, kan extra egen 

personal kallas in för att upprätthålla beredskap eller medverka vid räddningsinsats. För att 

upprätthålla en tillfredställande beredskap vid dessa tillfällen kan personal och räddningsresurser 

flyttas till taktiskt lämpligare plats, se tabell 29. 

Samverkan sker inom ram för befintligt räddningsledningssystem samt enligt rutin för 

räddningsregion sydöstra Sverige. Se bilaga A, Räddningsledningssystem för Räddningstjänsten Östra 

Götaland och till räddningscentralen anslutna kommuner eller organisationer, Rutin för samverkan RSÖS 

samt rutin regional förstärkningsresurs. 

Den övergripande ledningen värderar kontinuerligt förmågan till räddningsinsats i förhållande till 

aktuell riskbild. Om vår förmåga till räddningsinsats är påverkad på grund av exempelvis flera 

pågående insatser, resursbrist eller icke planerade driftstörningar, kan detta medföra längre 

insatstider, lägre kapacitet och sämre uthållighet.  

Räddningschef eller den som denne utser får besluta om annan bemanning, beredskap och förmåga 

avseende ledningsfunktioner för skadeplatsnära ledning och bemanning vid räddningsstationer än 

de som tabell 10 anger. Dessa särskilda situationer kan vara mycket omfattande räddningsinsatser, 

hastigt uppkommen och omfattande personalbrist eller liknande extraordinär situation. Sådana 

beslut får fattas för att upprätthålla en tillfredställande och rimlig förmåga till räddningsinsats utifrån 

tillgängliga resurser sett till hela området.  
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Tabell 29.  Förmåga till räddningsinsats vid olika typer av påverkan 

 Planerad förmåga Två eller tre samtidigt 

pågående insatser, 

viss resursbrist eller 

driftstörning 

Fyra eller flera 

samtidigt pågående 

insatser, större 

resursbrist eller större 

driftstörning. 

Räddningsresurs Inom 10 minuter efter larm 

nå  75 procent av alla 

olyckor 

Inom 20 minuter efter larm 

nå 75 procent av alla olyckor 

Inom 30 minuter efter larm 

nå 95 procent av alla olyckor 

Höjdfordon Inom 10 minuter efter larm 

nå 95 procent av alla olyckor 

som kräver utrymning eller 

livräddning via höjdfordon 

Inom 20 minuter efter larm 

nå 95 procent av alla olyckor 

som kräver utrymning eller 

livräddning via höjdfordon 

Inom 30 minuter efter larm 

nå 95 procent av alla olyckor 

som kräver utrymning eller 

livräddning via höjdfordon 

Särskild förmåga Inom 45 minuter efter larm 

nå 95 procent av alla olyckor 

där den särskilda förmågan 

är avgörande för att 

genomföra en effektiv 

räddningsinsats 

Inom 60 minuter efter larm 

nå 85 procent av alla olyckor 

där den särskilda förmågan 

är avgörande för att 

genomföra en effektiv 

räddningsinsats 

 

 

8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap  

Under höjd beredskap ska förbundet även ansvara för de uppgifter som tillkommer enligt 8 kap i 

lagen om skydd mot olyckor. Förmågan att utföra uppgifterna är under utveckling och sker i nära 

dialog mer medlemskommunerna och Länsstyrelsen i Östergötland.  

Resurser och vissa möjligheter för att kunna utföra indikering, sanering och andra åtgärder för skydd 

mot kärnvapen och kemiska stridsmedel finns i den fredstida organisationen. Förmågan att hantera 

CBRNE*-händelser i fred skiljer sig inte i större omfattning mot den förmåga som kan komma att 

krävas för höjd beredskap. Livräddande personsanering för C respektive RN kan utföras av 

huvuddelen personalen i operativ tjänst.  

Planeringen för förmågan att hantera främst RN bedöms kräva stora personella och materiella 

resurser och bör ske i samverkan med geografiskt områdesansvariga myndigheter.  
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Förbundet har viss kunskap om medlemskommunernas större skyddsrum bland annat vad gäller 

geografiskt läge.  

Förbundet särskilda förmåga sök- och räddning planeras ha förmåga till för losstagning av personer i 

rasmassor med utrustning för tung räddning. 
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9 Uppföljning, utvärdering och lärande 

 

9.1 Uppföljning av måluppfyllelse 

Målen i detta handlingsprogram ligger som grund för förbundets verksamhetsplanering. 

Verksamhetsplanen följs upp tre gånger per år. Denna uppföljning ger förbundet möjlighet att vidta 

åtgärder vid behov fortlöpande. 

Resultatet efter uppföljning av mål och verksamhet följs upp i samband med förbundet 

delårsrapporter, årsredovisningar, vid direktionsmöten samt återkommande dialog med 

medlemskommunerna. Resultat och måluppfyllelse dokumenteras löpande. 

För mål och uppföljning av detta handlingsprogram görs jämförelser med andra kommuner och 

räddningstjänstförbund som bedöms jämförbara. Den risk- och skyddsanalys som ligger till grund för 

detta handlingsprogram aktualiseras årligen. 

I förbundets arbete med internkontroll görs alltid en risk- och väsentlighetsanalys. I den kan risker för 

att målen inte nås identifieras och bedömas. Hög risk och väsentlighet gör att kontrollpunkter kan tas 

upp i förbundets internkontroll. 

  

9.2 Olycksundersökning 

Undersökning av olyckor som föranlett en räddningsinsats hanteras enligt särskild rutin. Se bilaga A, 

Processbeskrivning olycksundersökning RTÖG.  

Förbundet har personal som särskilt arbetar med olycksundersökning. Arbetet sker för att om möjligt 

utreda orsak till olycka som föranlett räddningsinsats och öka den egna organisationens lärande men 

även för att regionalt och nationellt effektivt kunna sprida erfarenheter och lärdomar.  

 

9.3 Lärande 

Förbundet strävar efter att vara en lärande organisation och ständigt utveckla vår verksamhet. För 

uppföljning av räddningsinsatsers genomförande samt olika andra aktiviteter som genomförs 

tillämpas särskild rutin. Se bilaga A, Processbeskrivning insatsutvärdering RTÖG 

153

mailto:info@rtog.se


  Sidan 

  64 av 67 

REMIISSVERSION – HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 

Räddningstjänsten Östra Götaland 

Albrektsvägen 150 

602 39 Norrköping 

Växel 010–480 40 00 

E-post info@rtog.se 

www.rtog.se 

Organisationsnummer 222000-2758 

Bilaga A: Dokumentförteckning  

Risk- och skyddsanalys 2021 

Räddningsledningssystem för Räddningstjänsten Östra Götaland och till 

räddningscentralen anslutna kommuner eller organisationer 

Insatskarta_analys1_Östra Götaland_2021 

Insatskarta_Östra Götaland_Stationsvis_2019 (006) 

Avtal om samverkan vid räddningstjänst 

Ramavtal om räddningstjänst, Sörmlandskustens räddningstjänst  

Ramavtal om räddningstjänst, Räddningstjänsten Västervik 

Förmågebeskrivning 

VRC-stab, Vakthavande räddningschef stab 

FRYL, Förstärkt yttre ledning 

Rutin för samverkan RSÖS  

Avsiktsförklaring för räddningstjänsterna inom räddningsregion sydöstra 

Sverige, RSÖS 

Rutin regionala förstärkningsresurser 

Processbeskrivning olycksundersökning RTÖG  

Processbeskrivning insatsutvärdering RTÖG 
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Bilaga B: Beskrivning av samråd 

Förbundet har beslutat genomföra samråd av förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor. 

Samråd kommer ske dels genom att förbundet inbjuder till dialog kring förslag till handlingsprogram 

samt att förslag skickas på remiss. Dialog planeras att genomföras digitalt den 17 november 2021 via 

särskild kallelse. 

Inbjudan till dialog samt remiss kommer att sändas direkt berörda myndigheter, organisationer och 

kommuner. En sammanfattande redogörelse av inkomna synpunkter på remissversion samt 

kommentarer från remisdialog kommer att redovisas här.  
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Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten 

Räddningstjänsten Östra Götaland ansvarar för räddningsinsatser i den inre delen av Bråviken, 

Pampusfjärden och Lindöfjärden vid Norrköpings kommun samt vid Fyrudden och Valdemarsviks 

hamn i Valdemarsviks kommun (se bilder nedan). Inom vårt huvudsakliga verksamhetsområde finns 

särskilda oljeskyddsplaner. Utanför dessa gränser är räddningstjänstansvaret statligt. Sjöfartsverket 

är ansvarigt för sjöräddningstjänst för att rädda liv, medan Kustbevakningen ansvarar för 

miljöräddningstjänst till havs. Utsläpp av farliga ämnen (olja eller andra kemikalier) som når land är en 

skyldighet för kommunerna att ta hand om, antingen inom ramen för kommunal räddningstjänst 

eller som en annan kommunal skyldighet. 

 
Bild 1. Gränser i vatten utanför Norrköpings hamn (lila linje) 
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Bild 2. Gränser vid hamnen utanför Fyrudden, Valdemarsvik kommun. Gränsen går vid 300 meter ut 

från hamnen. 

 

 
Bild 3. Gränser vid vatten utanför hamnen vid Valdemarsvik hamn 
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                                        Remiss  
                                        2021-10-19 
 

Räddningstjänsten Östra Götaland 
Albrektsvägen 150 
602 39 Norrköping 
 
Växel 010–480 40 00 
E-post info@rtog.se 
www.rtog.se 
 
Organisationsnummer 222000-2758

Mottagare:  Handläggare  
Enligt sändlista  Jonas Holmgren 
  Operativ chef 

  
 
 
Diarienummer RÖG 2021/0409 003 
 
Ärende: Följebrev Remiss – Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.  
Räddningstjänsten Östra Götaland har tagit fram ett förslag till handlingsprogram enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor. Förslaget skickas ut till de myndigheter och kommuner 
som bedöms kunna beröras. Ni ges möjlighet att lämna in synpunkter före antagande. Efter 
att eventuellt inkomna synpunkter beaktats kommer handlingsprogrammet att fastställas 
genom beslut i direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland.  
 
Onsdagen den 17 november 2021 finns möjlighet att närvara vid digital dialog kring förslag 
till handlingsprogram. Den digitala dialogen påbörjas klockan 10.00 och håller som längst på 
till klockan 12.00. Ingen föranmälan krävs.  
 
Den digitala dialogen nås via följande länk: 
https://us06web.zoom.us/j/89322523609?pwd=RnEwRkw2SHFHOTAwYmpMNm5xbGpZQT0
9  
 
 
Remissvaren ska ha inkommit senast den 1 december 2021. Svar skickas till info@rtog.se 
eller Räddningstjänsten Östra Götaland, Albrektsvägen 150, 602 39 Norrköping.  
 
Ytterligare upplysningar kan lämnas av Jonas Holmgren jonas.holmgren@rtog.se  
 
 
Hälsningar 
Ulf Lago, förbundsdirektör RTÖG 
 
 
 
Bilagor: 
Sändlista 
Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-11-09 KS 2021/300 009 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Linda Hammarström KS 
 Socialchef 

+46738009740  
linda.hammarstrom@boxholm.se 

 

   

Remiss samråd Handlingsprogram för skydd mot olyckor  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Östra Götaland har inlämnat en samrådsremiss avseende förslag 
på handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt lag (2003:778) om olyckor.  
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen har inhämtat synpunkter från säkerhetssamordnare. Förvaltningen har 
inga synpunkter att lämna på remissen.  
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att man inte har några synpunkter på inkommen remiss.   
 
 

Beslutsunderlag 
Samrådsremiss 
Svar inom från säkerhetssamordnare på inkommen remiss.  
 
 

Beslutet expedieras till 
Räddningstjänsten Östra Götaland 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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From:                                 Boxholm Kommun
Sent:                                  Wed, 27 Oct 2021 10:59:48 +0200
To:                                      Ulrika Carlsson
Subject:                             VB: Remiss angående avfallsplan med föreskrifter för Kinda kommun 2022-2025

 
 

Från: Cathrine Andersson <cathrine.andersson@kinda.se> 
Skickat: den 27 oktober 2021 10:58
Till: region@regionostergotland.se
Ämne: Remiss angående avfallsplan med föreskrifter för Kinda kommun 2022-2025 
 
Hej, 
 
 
Bifogat är Kinda kommuns förslag på ny avfallsplan med bilagor samt avfallsföreskrifter.  
Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på det framtagna förslaget.  
 
Remissvar önskas senast 24 november 2021 per e-post till sbn@kinda.se. Ange diarienummer 2019-
00357.  
Förslaget presenteras även på kommunens webbplats; www.kinda.se/avfallsplan 
 
 
Med vänlig hälsning 
Cathrine Andersson 
Utredningshandläggare 
 
0494-190 11 
070-275 57 61 
 
All e-post som skickas till våra medarbetare i Kinda kommun är allmän handling. Kinda kommun hanterar dina 
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information https://www.kinda.se/GDPR  
 
 

 
Besöksadress: Stora Torget 5 
Postadress: Box 1, 590 40 Kisa 
Telefon: +46 (0)494-190 70 
Fax: +46 (0)494-190 19 
E-post: kinda@kinda.se 
Hemsida: www.kinda.se 
 
Nära i Kinda – Året om 
A different Kinda life 
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Uppföljning av tidigare avfallsplan 
Kinda kommun har haft två tidigare avfallsplaner 1994-2010 och 2010-2020. Precis 
som nu, ville Kinda kommun redovisa hur kommunen avsåg att medverka till att de 
nationella målsättningarna uppnåddes på ett lokalt plan.  

Av de planerade avfallsförändringarna som var med i avfallsplanen 2010-2020 har 
följande genomförts: 

• Nyteckning av abonnemang för säckhantering har upphört. 

• Övergång från säck till plastkärl genomfördes i hela kommunen under 2010 – 
2015. 

• Rismottagningsstation införts i tätorten Kisa liknande befintliga i tätorterna 
Rimforsa och Horn. 

• Bemannad insamling av grovavfall  

• Obemannade insamlingar av grovavfall avvecklas i Rimforsa. 
• System för återanvändning prioriteras för att minska avfallsmängder och 

förbrukning av ändliga resurser, pågående arbete.  

• Möjligheten till mottagning av farligt avfall vid kommunförrådet i Kisa har 
upphört. 

• Logistiken för Adlerskogs återvinningscentral har förbättras genom att 
separera tung fordonstrafik från personbilar och infört bättre logistiksystem för 
återvinningsstation och storcontainerhantering, samt möjlighet att väga in 
avfall i en fordonsvåg. 

• Vid Adlerskog har mottagningen av farligt avfall förbättrats, med ny anpassad 
container och sorteringsramp har kompletterats med skärmtak för elavfall.  

• En utredning avseende matavfallsinsamling i kommunen har genomförts.  

Kinda kommuns målsättning för avfallshanteringen var 2010- 2020: 

Mål 1: Alla som bor och verkar i kommunen skall ha god kännedom om 
avfallshanteringen och dess betydelse för hållbar utveckling.  

Att öka kunskaperna om avfalls- och miljöfrågorna hos såväl de som arbetar med 
avfallsfrågorna inom Kinda kommun som hos enskilda medborgare och näringslivet är 
viktigt. Den tidigare avfallsplanens målformulering återkommer i den för perioden 2020 – 
2030 kommande avfallsplanen. 
 
Enligt undersökningen ”Kritik på teknik” som genomförts av Indikator på uppdrag av Kinda 
Kommun våren 2019, är inställningen och kännedomen relativt god i frågan om 
avfallshantering och dess betydelse.  Kommuninvånarna är generellt sett nöjda med de 
typer av avfallshantering som erbjuds. Nio av tio är positivt inställda till hämtningen av 
hushållsavfall till bostaden, samtidigt som tre av fyra är positivt inställda till inlämnandet av 
förpackningsavfall och tidningar, inlämnandet av farligt avfall samt inlämnandet av avfall på 
kommunens återvinningscentral. Däremot ligger Kinda kommun 10 % lägre än rikssnittet i 
frågan om att de är tillräckligt informerade om hur de ska sortera sitt avfall. 
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Mål 2: Allt farligt avfall ska sorteras ut och styras till rätt slutbehandling. 

Utsortering av miljöfarligt avfall vid Adlerskog har under senare år ökat markant. 
Småbatterier, tryckimpregnerat trä och elektronikavfall, utger den allra största delen 
av farligt avfall. På Adlerskog ÅVC har förbättringar skett genom en etablering av ny 
anpassad container för farligt avfall. Intensionen i den kommande avfallsplanen är en 
fortsatt hög utsortering av farligt avfall samtidigt som uppkomsten av miljöfarliga 
produkter på marknaden ska minimeras.  

Mål 3: Andelen avfall till återanvändning, materialåtervinning och energiutvinning 
skall kontinuerligt öka.  

Uppkommet avfall skall behandlas så att avfallets och avfallshanteringens negativa 
miljöpåverkan blir så liten som möjligt och att denna påverkan fortlöpande minskar. 
System för återanvändning har prioriteras. T.ex. vid grovavfallsinsamling har invånare 
haft möjlighet att lämna material till organisationer för återbruk. Den tidigare 
avfallsplanens målformulering återkommer i den för perioden 2020 – 2030 kommande 
avfallsplanen. Till sin hjälp har man avfallshierarkin, EUs verktyg, för att visualisera att 
avfallet ska uppåt i trappan. (Se sidan 9).   
 

Mål 4: Utvinningen av energi och näringsämnen ur biologiskt avfall, inklusive 
matavfall skall öka genom rötning alt. annan behandlingsmetod.  

Kinda Kommun genomförde en matavfallsutredning ”Fördjupad förstudie, tidsaxel och 
slutsatser för insamling av källsorterat matavfall” 2013, för att undersöka nästa steg i 
hanteringen och eventuell insamling av matavfall. Rekommendationen från studien 
var att avvakta nya EU direktiv, om hur processen kring matavfallet skulle gå tillväga. 
Det nya direktivet är nu satt till att alla kommuner ska erbjuda fastighetsnära 
insamling av matavfallet innan 2023-12-31. Detta mål finns nu med i kommande 
avfallsplan.   

Mål 5: Avfallshantering skall vara miljö- och kostnadseffektiv.  

Att minimera kostnaderna för avfallshanteringen genom att ta till vara 
rationaliseringsvinster som bland annat kan erhållas genom användande av effektiv 
teknik, rationell och långsiktig planering, upphandling under fri konkurrens av tjänster 
och material. Att ge, i kommunens verksamma företag, hushåll och andra som vistas, 
bor, eller verkar i Kinda en bra och prisvärd avfallsservice.  
 

Mål 6: Alla som hanterar avfall skall ha en god och säker arbetsmiljö.  

Den tidigare avfallsplanens målformulering återkommer i den för perioden 2020 – 
2030 kommande avfallsplanen. Att arbetsmiljön för de som arbetar med 
avfallshanteringen kontinuerligt skall förbättras. En viktig förändring var att gå från 
säck till kärl, där personalens arbetsmiljö avsevärt förbättrades. Sådant som 
hämtningsmiljö, val av utrustning vid upphandlingar och att ÅVC och ÅVS utformas 
med en bra tillgänglighet och säker och trygg miljö, ska fortsatt ligga i fokus.  
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Mål 7: Resurser av avfallsbehandling skall säkerställas i kommunen. 

Avfallsanläggningen Adlerskog ska fortsätta att utvecklas. Logistiken för Adlerskogs 
återvinningscentral har förbättras genom att separera tung fordonstrafik från 
personbilar och infört bättre logistiksystem för återvinningsstation och 
storcontainerhantering. 2019 installerades även en fordonsvåg för att kunna ha 
viktbaserade avgifter på olika fraktioner. För att fortsätta utveckla hanteringen kring 
avfallet på Adlerskog finns mål som digitalisering och kompetensutveckling av 
personal med som viktiga faktorer i kommande avfallsplan.  

Mål 8: Avfallsbaserade anläggningsmaterial skall i ökad utsträckning ersätta 
naturmaterial där det är miljömässigt acceptabelt och säkert.  

En ny upplagsplats har tillskapats vid Kisa Karleby 5:23 för att i största möjliga mån 
kunna återanvända anläggningsmaterial där det är konstruktions- och miljömässigt 
acceptabelt att använda återvunnet material. Fortsatt arbete pågar, med att ta fram 
ett jordupplag kopplat till kommunens överskottsmassor vid t.ex. nybyggnationer. 
Detta för att kunna återanvända jordmassor.   

Avloppsslammet från de kommunala reningsverken leverans till externt bolag och 
återförs till lantbruksmark. Fortsatta mätningar och arbete pågår så att 
avloppsslammet ska vara godkänt för användning i jordbruket och återföras till 
jordbruket så att kretsloppet blir maximalt slutet. 

Mål 9: Avfallssektorns energieffektivisering bör öka genom att det totala 
transportarbetet ska minska för avfallshantering.  

Öka kunskapen för kommunens personal och enskilda medborgare, så som sparsam 
körning (eco-driving) och att välja kollektivt resande. Vid byte från säck till kärl minskar 
tiden för tömning och spar där med fordonsbränsle. Nya upphandlingar ska alltid styra 
åt miljömässigt bättre alternativ av fordonsparken, där det är ekonomiskt och tekniskt 
möjligt.  

 

Bilaga 4: Invånarnas uppfattning om avfallshantering 
Våren 2019 genomförde Indikator, på uppdrag av Kinda Kommun, en 
enkätundersökning för att ta reda på medborgarnas uppfattning om hur kommunen 
sköter gator, parker vatten, avlopp och avfallshantering. 551 st av 1000 slumpmässigt 
utvalda personer i åldern 18-74 år valde att svara.  

Så här blev utfallet i avfallsfrågorna.  

Fråga 1: Hämtning av hushållsavfall vid bostad.  
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89 procent av de tillfrågade är på det hela taget nöjda med hämtningen av hushållsavfall. 4 
procent anger att de är missnöjda. Det största missnöjet är att hushållsavfallet hämtas för 
sällan (33 procent) följt av orsaker som dålig lukt och spill (24 procent var). Undersökningen 
visar också på att äldre är mer nöjda med hämtningen av hushållsavfallet än de yngre.  
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Fråga 2. Att lämna avfall på kommunens återvinningscentral 

Närmare tre av fyra kommuninvånare är positivt inställda till hur det fungerar för dem 
att lämna avfall på kommunens återvinningscentral, vilket ligger i linje med rikssnittet. 
Kommuninvånare som bor i villa, rad- eller kedjehus är positivt inställda i större 
utsträckning än de som bor i lägenhet. Det som orsakar mest missnöje är att 
återvinningscentralen ligger för långt bort (52 procent). 34 procent tycker det är 
skräpigt.  
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Fråga 3: Att lämna farlig avfall 

Tre av fyra kommuninvånare är positivt inställda till hur det fungerar för dem att 
lämna sitt farliga avfall, samtidigt som ungefär var tionde är antingen neutralt eller 
negativt inställd i frågan. Kommuninvånare som bor i villa, rad- eller kedjehus är 
positivt inställda i något större utsträckning än de som bor i lägenhet. Sex procent har 
valt att inte ta ställning i frågan genom att svara ”Vet inte”.  

10 procent är missnöjda. Det som orsakar mest missnöje är att de platser där man kan 
lämna farligt avfall ligger för långt bort (70 procent). Därefter kommer missnöje med 
otydlig information och anvisning, vad som får lämnas in (21 procent). 

Fyra av fem kommuninvånare anser sig vara tillräckligt informerade om var de ska 
lämna sitt farliga avfall, vilket ligger i linje med rikssnittet. Samtidigt är var tionde 
kommuninvånare antingen neutralt eller negativt inställd i frågan. 
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Fråga 4: Lämna förpackningar och tidningar 

Fyra av fem kommuninvånare lämnar vanligtvis sitt förpackningsavfall och sina 
tidningar på obemannade återvinningsstationer, vilket kan jämföras med riket där tre 
av fem lämnar sitt förpackningsavfall och sina tidningar på samma sätt. Andelen 
kommuninvånare som blandar sitt förpackningsavfall med hushållssoporna är låg både 
för kommunen och för Sverige i stort.  

75 procent tycker det fungerar bra att bli av med sitt förpackningsavfall och sina 
tidningar. 14 procent är missnöjda. Det största missnöjet ligger i att det är skräpigt 
runt omkring insamlingscontainrarna.  
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Nuvarande avfallshantering 
I detta kapitel presenteras hur specifika avfallstyper hanteras i Kinda kommun:  
 

9.1 Matavfall 

Kinda Kommun har idag ingen fastighetsnära insamling av matavfall. Privat 
hemkompostering finns, i liten skala. Inom Kinda kommun finns det ingen central 
insamling och för närvarande ingen lämplig anläggning för biologisk behandling genom 
biogasframställning och/alternativt kompostering. Kommunen har inte heller 
ekonomiska förutsättningar för att investera i en anläggning för att ta hand om och 
biologiskt behandla den mängd utsorterat matavfall som kan genereras inom 
kommunen. Matavfallet läggs för närvarande i det vanliga sopkärlet/sopsäcken för 
hushållsavfall och skickas till energiåtervinning. 

Matavfallsinsamling finns som ett av de 6 inriktningsmålen för Kinda kommun. Avfallsflöden 
för matavfall kommer därför förändras i takt med att lagstiftning och behandlingsmetoder 
utvecklas. Regeringen beslutade under hösten 2020 att system för separat insamling av 
matavfall från hushåll ska finnas från och med 2023-12-31. 
 
9.2 Avfall från utvinning av mineraliska produkter 
Inom Kinda kommun finns inga företag som utvinner malm eller mineraler. 
 
9.3 Branschspecifika industriavfall 
Branschspecifikt avfall från företag och verksamheter förekommer endast i begränsad 
omfattning i Kinda kommun då det bara finns ett fåtal tillverkande verksamheter i 
kommunen. Då kommunen inte har ansvar för detta avfall saknas heltäckande statistik. 
Avfall från verksamheter, som inte är hushållsavfall, får transporteras till valfri godkänd 
anläggning. Många företag lämnar sitt verksamhetsavfall på Adlerskogs avfallsanläggning. 
De största avfallsmängderna som lämnas in på Adlerskog är träavfall, sorterat 
verksamhetsavfall, förpackningsavfall, bygg samt rivningsavfall.  
 
Avfallsflödet för denna typ av avfall bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid. 
 
9.4 Lantbruksplast 
För ensilageplast inom jordbruket finns ett frivilligt åtagande för materialåtervinning, vilket 
för Kinda kommun innebär att jordbruksrörelsen en gång per år samlar in den ensilageplast 
som används. Den plast som är ”ren” materialåtervinns medan den plast som är ”smutsig” 
går till energiutvinning genom förbränning. Många bönder väljer dock ändå att köra sin plast 
till återvinningscentralen, då de inte har platsen att lagra.  
 
Avfallsflödet för denna typ av avfall bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid.  
 
9.5 Specialavfall (smittfarligt avfall) 
Alla apotek är skyldiga att ta emot läkemedelsavfall och se till att avfallet transporteras bort 
och i övrigt hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Producenterna är också 
skyldiga att informera dem som köper läkemedel om möjligheten att lämna tillbaka 
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läkemedelsavfall till apoteken och om varför avfallet inte bör blandas med övrigt avfall. 
Producentansvaret för läkemedel omfattas dock inte av farligt avfall, vilket betyder att 
kommunerna ansvarar för att borttransportera och bortskaffa vissa läkemedel som utgör 
farligt avfall och som kommer från hushåll. I dagsläget är det cytostatika och cytotoxiska 
läkemedel som utgör farligt avfall. Kasserade kanyler från hushållen lämnas på Apoteket i 
Kisa vilket Kinda kommun skrivit avtal med. Avtalet beskriver även vem som ska informera 
om rutinerna kring läkemedelsavfall, kanyler och farligt avfall.  
 
Vid Vårdcentralen generas cirka 1 ton specialavfall per år. Detta avfall transporteras till 
Universitetssjukhuset i Linköping för destruktion. 
 
På Adlerskogs avfallsanläggning finns en station för specialavfall, där hushåll och 
yrkesverksamma kan lämna väl emballerat smittfarligt avfall -kanyler, sprutor eller dylikt. 
Det insamlade smittfarliga avfallet (typ diabetssprutor), ca 8 kg per år, levereras vidare till 
återvinningsföretag med tillstånd, för närvarande Ragn-Sells. 
 
Avfallsflödet för denna typ av avfall bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid.  
 
9.5 Utsortering av explosiva varor, vapen, ammunition med mera 
Explosiva varor och vapen samt ammunition ska utsorteras och lämnas till Polisen för vidare 
hantering enligt gällande regelverk.  
 
Avfallsflödet för denna typ av avfall bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid.  
 
9.6 System för återvinning av tidningar och förpackningar 
Inom kommunen finns för närvarande en återvinningscentral (ÅVC) och fem stycken 
återvinningsstationer (ÅVS) uppställda för insamling av tidningar, förpackningar av glas, 
kartong, metall, hård- och mjukplast. Dessa är: 

• Återvinningscentral, Adlerskogs avfallsanläggning i Kisa. 

• Återvinningsstation, parkering vid Folkets Hus i Kisa. 

• Återvinningsstation, parkering vid Henrik Karlssons Elektriska AB i Kisa. 

• Återvinningsstation, parkering vid ICA Supermarket i Rimforsa. 

• Återvinningsstation, parkering vid Industrigatan (före detta Tornparkeringen) i Horn. 

• Tillfällig återvinningsstation vid Karleby. 
 
Iordningställande och underhåll av uppställningsplatser regleras i avtal mellan kommunen 
och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som är ombud för de 
producenter/materialbolag vilka är huvudmän och ansvariga för insamlingen av materialen. 
 
Kommunen ser det som angeläget att hushållen på ett rimligt sätt kan fullgöra sitt ansvar för 
insamlingen varför upplåtelse av plats på kommunal mark, för de kompletta stationerna, 
idag sker enligt avtal med FTI. FTI svarar för samtliga kostnader för systemets 
upprätthållande inklusive skötsel av ytorna kring stationerna. FTI städar för närvarande tre 
av återvinningsstationerna (ICA Supermarket i Rimforsa, Konsum i Kisa och Industrigatan 
(före detta Tornparkeringen i Horn) 2 gånger per vecka. Övriga stationer i kommunen städas 
1 gång varannan vecka. FTI ser kontinuerligt över städfrekvenser och kan ändra dem vid 
behov.  
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Tabell 2 nedan visar antal kg/person och år som Kinda kommuninvånare slänger (år 2018).  
 

  Glas Papper Plast Metall Tidningar 

Kinda 22,6 14 5,9 1,2 19,8 

 
 
Mängden brännbart avfall uppgår till cirka 4 000 ton/år, varav cirka 2 000 ton kommer från 
hushåll.  
 
På grund av det ökade producentansvaret för dessa typer avfall som innebär krav på 
fastighetsnära insamling kommer detta insamlingssystem att behöva förändras. Detta görs 
med fördel i samband med den framtida förändrade insamlingen av hushållsavfall och 
matavfall.  
 
9.7 Invasiva arter 
Invasiva arter, som tillexempel Jättebalsamin och Jättebjörnlokan, ska ej lämnas på ristippar 
eller kompost. Dessa ska läggas i försluten plastsäck och förbrännas.  
Avfallsflödet för denna typ av avfall bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid.  
 
9.8 Grovavfallsinsamling 
Två gånger om året samlas grovavfall in, dels vid bemannad insamling i Rimforsa dels 
obemannad insamling vid 5 olika orter runt om i kommunen, Kisa, Björkfors, Horn, Hycklinge 
och Verveln. Detta annonseras och informeras via olika kommunala kanaler. Vid dessa 
tillfällen vill kommunen också underlätta för återbruk genom erbjuda ideella organisationer 
att vara med vid insamlingen. Detta system kan komma att behöva förändras i framtiden.  
 
9.9 Brännbart avfall 
Efter insamling omlastas och transporteras till Tekniska verket Linköping för 
energiåtervinning.  
Avfallsflödet för denna typ av avfall bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid.  
 
9.10 Latrin 
Latrin från hushåll som saknar slambrunn eller sluten tank samlas in i plastkärl. Dessa lagras 
för att sedan tömmas med slamsugningsbil.  
Avfallsflödet för denna typ av avfall bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid.  
 
9.11 Fosforbindande material 
Tas vanligtvis omhand av leverantören. När fosforbindande material tas om hand av 
kommunen, kommer detta material att läggas upp på Adlerskogs avfallsanläggning efter 
lagring under minst sex månader kommer materialet användas som jordförbättring i den 
egna verksamheten.  
Avfallsflödet för denna typ av avfall bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid.  
 
9.12 Avloppsslam  
Hämtas vid reningsverk och avsätts till jordbruksmark. Kvalitet ska hållas så detta fortsatt är 
möjligt. Slammets kopparhalt utgör ett hinder för avsättning i närområdet.  

Tabell 2: Kg/person och år  
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Avfallsflödet för denna typ av avfall bedöms inte förändras inom en överskådlig framtid.  
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Avfallsanläggningar inom Kinda kommun 
Adlerskogs avfallsanläggning är den enda ÅVC-anläggningen i Kinda kommun och beräknas 
kunna vara i drift under hela planeringsperioden. Det finns dock behov av ny lokalisering av 
en framtida avfallsanläggning med återvinningscentral. Kommunen har genom en utredning 
kommit fram till tre olika förslag på placering, arbetet fortgår och kommer att hanteras i 
samband kommunens arbete med en ny översiktsplan. Kinda kommuns gällande 
översiktsplan, antagen 2004, redovisar ett mål om att utreda möjliga platser för framtida 
avfallsdeponier samt om deponin vid Adlerskog kan utökas och användas i framtiden.  

Verksamheten omfattar för närvarande: 

• Omlastning av hushållsavfall för transport till avfallsförbränning. 

• Lagring av rent trä samt flisning, därefter transport till förbränning. 

• Lagring och sortering av verksamhetsavfall för transport till förbränning/ återvinning. 

• Deponering av ett fåtal avfallsslag som inte kan återvinnas, till exempel visst 
byggavfall samt grus och slam från gatubrunnar. Periodvis kan även deponering av 
slam från kommunala avloppsreningsverk förekomma. 

• Återvinningscentral för grovavfall från hushåll. 

• Mottagning av asfalt, därefter transport till Linköping 

• Mottagning och mellanlagring av cirka 195 ton per år farligt avfall, inklusive bland 
annat från impregnerat trä och elavfall. 

• Deponering av asbest, cirka 11 ton per år. 

• I den normala driften ingår också städning och vid behov, bekämpning av skadedjur. 

Hantering av icke farligt avfall 
Avfallen sorteras och lagras på hårdgjorda ytor eller på förstärkta mellantäckta ytor på 
avfallsupplaget. Allt vatten som rinner från ytorna samlas upp och leds av via 
lakvattensystemet. Respektive avfall hanteras enligt följande 

• Hushållsavfall tippas på platta och lastas om i storcontainer för transport till 
avfallsförbränning, för närvarande till Gärstadsverket i Linköping. 

• Grovavfall från hushåll samlas in kampanjvis och sorteras på platta i fraktionerna 
brännbart, rent trä, skrot, resårmöbler och deponirest. 

• Grovavfall som lämnas vid anläggningen av hushållen själva sorteras av 
avfallslämnaren i fraktionerna brännbart, rent trä, skrot, resårmöbler och 
deponirest. 

• Bygg och rivningsavfall kontrolleras vid ankomsten. Korrekt källsorterad leverans 
anvisas till rätt återvinningsplats alternativt rätt deponiplats. Leverans av blandat 
avfall tippas på sorteringsplattan och sorteras. 

• Rent trä mellanlagras, flisas 2-4 gånger per år och transporteras till förbränning. 

• Aska från biobränsleeldade pannor levereras i täckta containrar och tippas på 
anvisad plats. Kontroll av tippningen sker i efterhand av anläggningens personal. 

• Slam från reningsverk levereras för närvarande till Västra Götaland men om slam vid 
något tillfälle behöver tas emot vid Adlerskogs avfallsanläggning skall det tippas på 
anvisad plats på deponin. Kontroll av tippningen sker i efterhand av anläggningens 
personal. Med varje slamleverans följer en avfallsdeklaration, efter tillstånd av 
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länsstyrelsen. 

• Slam från sandfång och gatubrunnar avvattnas vid Kisa reningsverk. Torrt material 
från sandfång och gatubrunnar används till mellantäckning. 

• Schaktmassor från förorenade områden som inte klassas som farligt avfall, blandas 
med slam/komposterbart trädgårdsavfall. Materialet används som mellantäckning. 

• Vintersand som sopats upp från gator mellanlagras vid kommunförrådet därefter 
renas det för att kunna återanvändas. 

• Latrin lagras för närvarande på avfallsanläggningen och töms kampanjvis med sugbil, 
cirka vart annat år. 

Hantering av farligt avfall 
Inom Adlerskogs avfallsanläggning finns en återvinningscentral för hushållens farliga avfall. 
Här mottas och lagras/mellanlagras cirka 195 ton per år. Invallade ytor har inget avlopp och 
eventuella läckage inom dessa invallade ytor hanteras efter behov. Avrinnande vatten från 
övriga ytor leds till lakvattenuppsamlingssystemet. Respektive farligt avfall hanteras enligt 
följande: 

• Asbesthaltiga byggavfall huvudsakligen från företag, kontrolleras vid ankomsten 
genom okulärbesiktning och med avfallsdeklaration. Deponering sker i särskilt 
uppmärkt cell tillsammans med förbränningsaska. Enligt Naturvårdsverkets 
föreskrifter (2004:10) om deponering, kriterier och förfarande för mottagning av 
avfall vid anläggningar för deponering av avfall, 32§ får asbesthaltiga avfall 
deponeras på icke-farligt avfallsdeponi. 

• Impregnerat trä från privatpersoner och verksamheter, mellanlagras och 
transporteras sedan till lämplig mottagare, för närvarande Gärstadverket i Linköping. 
Hanteringen sker direkt i container.  

• Elektronikskrot från privatpersoner och företag, omfattas av producentansvaret 
(Förordning 2014:1075 om producentansvar för elektriska och elektroniska 
produkter) och Kinda kommun har avtal med El-kretsen AB om mottagning och 
mellanlagring av varor. El-kretsen hämtar el-skrotet varannan vecka. Mindre enheter 
lagras i transportburar under tak större enheter lagras utomhus. 

• Spillolja från privatpersoner lämnas i plastbehållare och lagras i separat utrymme, i 
en container.  

• Övriga farliga avfall från i huvudsak privatpersoner, som till exempel bilbatterier och 
kemikalier från hushållen lagras i plastbehållare i låsbar container. Avfall som kan 
reagera med varandra lagras i olika behållare. Småkemikalier lagras i plastbackar, 
bilbatterier i syrafasta behållare och målarfärg i kryobehållare. 

Tabell 3 nedan visar antal ton/år av mellanlagring av farligt avfall på Adlerskog (år 2018). 
Tabellen visar bara avfallsslag som överstiger 1 ton.  

 

Avfallsslag Ton/år  Avfallets ursprung 

Bilbatterier 8  Hushåll 

Elektronikskrot 108  Hushåll 

Småbatterier 2,4  Hushåll 

Färg/lim/Lack 6,6  Hushåll 
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Spillolja 1,3  Hushåll 

Tryck.imp trä 58  Företag 

 
 
Deponering 
De senare åren har cirka 400 ton icke farligt avfall (t.ex. isolering, betong, porslin) 
deponerats per år på anläggningen. Dessutom har cirka 11 ton asbestavfall deponerats per 
år. 

Deponeringsområdet består av två etapper. Verksamheten pågår för närvarande inom 
etapp 1 medan etapp 2 ännu inte tagits i bruk. 

När avfall deponeras kompakteras det genom att man kör några vändor med mobila 
arbetsmaskiner. När pallen är färdig blir den transportyta och kompakteras ytterligare. 
Uppläggningshöjden anpassas efter den typ av avfall som deponeras. Daglig täckning utförs 
vid behov, som till exempel när avfall riskerar att spridas med vinden, luktar eller när 
avfallet kan vara attraktivt för skadedjur. Mellantäckning sker efterhand som pallen 
avslutas. De material som används är i största möjliga mån annat avfall, till exempel sand 
från reningsverkens sandfång, slam från gatubrunnar, vissa rivningsmaterial och 
färdigbehandlade oljeskadade massor. Som konstruktionsmaterial för vägar och andra mer 
kvalificerade ytor används mer lämpligt material som tegel, betong, schaktmassor eller 
inköpta material, till exempel bergkross. 

Lakvattenhantering 
Lakvatten från deponin avrinner nästan horisontellt ovanpå naturliga täta jordlager av lera. 
Strömningsriktningen är dels mot mitten av den naturliga dalgången dels mot norr. På 
deponins norra sida finns öppna lakvattendiken med självfall mot mitten och en 
lakvattendamm. I söder finns öppna lakvattendiken på grund av ett mindre skred som 
påverkade inre lakvattendiket och det yttre ytvattendiket. Numera hanteras vattnet från 
båda dikena som lakvatten och leds med självfall under avfallsupplaget till norra sidan. Det 
södra diket anlades ursprungligen för att samla upp och avleda ytvatten och därför bidrar 
detta dike till viss utspädning av lakvattnet. Längre söderut finns ett nytt ytvattendike som 
också avvattnas med självfall norrut men i separat ledning under deponin. 
Lakvattenströmningen sker i naturligt friktionsmaterial (svallsand och finare svallsediment 
ovanpå leran). Centralt under deponin i nord-sydlig riktning finns en dräneringsledning med 
förgreningar som underlättar transporten av lakvatten. Vid lakvattendammen finns två 
dränkbara avloppsvattenpumpar för överledning (3 km) till det kommunala 
avloppsreningsverket i Kisa, eller vid höga flöden, överledning till ett utjämningsmagasin 
(350 m3) på deponins östra sida. Ledningarna går utmed deponins östra sida. Från 
utjämningsmagasinet kan avloppsvattnet återföras med självfall till pumpstationen på 
deponins norra sida. Program för lakvatten och omgivningskontroll är upprättat.  

Vägning av avfall 
År 2018 installerades en fordons-vågstation på Adlerskogs avfallsanläggning. Detta innebär 
att man gick ifrån kubik-debitering till ton-debitering. Varje företag tillses med id-kort, som 
används vid varje besök, för in -och utvägning.   
 

Tabell 3: Mängd farligt avfall som mellanlagras (ton/år) på Adlerskog. 
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Ristippar 
Kinda kommun har tre stycken ristippar, belägna i Rimforsa, Horn och Kisa. Dessa är 
tillgängliga utan större tidsbegränsningar. Här kan trädgårdsavfall lämnas. Grenar avyttras 
till energiutvinning, växter, löv och annat klenare växtmaterial läggs upp och genomgår 
kompostering under lagring.  Kompostmaterialet avyttras till företag som tillverkar matjord.  
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Avfallsupplag i Kinda 
En karta över äldre nedlagda avfallsupplag inom kommunen. Syftet med 
kartläggningen var att lokalisera avfallsupplag som innehöll industriavfall och eller 
hushållsavfall, registrera läget samt bedöma vad avfallsupplagen innebär för 
människors hälsa och miljön. År 2019, är 32 avfallsupplag registrerade och 
koordinatsatta. Nedlagda deponier kan utgöra risk för förorening av grund- och 
ytvatten och kan också vara en källa till utsläpp av växthusgaser i form av metangas. 
Alla deponiplatser har genomgått MIFO fas 1, som är en orienterande studie. Enligt 
allmänna råd bör bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa eller miljö 
i första steget genomföras som en orienterande studie enligt Naturvårdsverkets 
rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade områden. Riskklassningen av 
områdena görs utifrån platsbesök samt tillgängliga uppgifter om verksamhet; vilka 
ämnen som hanterats, kartmaterial med mera. Ingen provtagning utförs i MIFO fas 1. 
Informationen om områdena sammanställs och bedöms med avseende på risk och 
tilldelas en riskklass mellan 1 – 4 där 1 =mycket hög risk och 4 =Liten risk.  

 

 
 
 

1. Adlerskog 
2. Björkfors 
3. Deponi – Lilla Lögefall 
4. Deponi – Brokullen 
5. Deponi – Egna hem 
6. Deponi – Flarka Horn 
7. Deponi – Fröåsa, Kisa 
8. Deponi – Föllingsö 
9. Deponi – Hagla, Björkfors 
10. Deponi – Kalvudden 
11. Deponi – Kättestorp 
12. Deponi – Nygårdens lertag 
13. Deponi – Olstorp 
14. Deponi – Sjöbo 
15. Deponi – Tävelstad 
16. Deponi – Ödäng 
17. Deponi – Tornhagsgränd 
18. Hycklinge sopstation 
19. Kindabetong AB 
20. Kättilstad Kyrktipp 
21. Långasjönäsfiberslamtipp 
22. Njölhults Såg 
23. Rimforsa sopstation 
24. Schedevi soptipp 
25. Sonebosågen 
26. Ydrefors sopstation 
27. Yxefalls sågverk 
28. Kinda Sågen 
29. Blomqvist såg 
30. Opphem såg 
31. Drabo såg 
32. Sofidel  

Teckenförklaring 
     Industrideponi 
     Avfallsdeponi 
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Av de avfallsupplag inom Kinda kommun som är registrerade var det ett avfallsupplag 
som var förorenat med mest risk för påverkan på människor och miljö bedömda enligt 
Naturvårdsverkets metodik. Under år 2008 utfördes en sanering av det förorenade 
området inom Hackelområdet i Rimforsa. 

För övriga områden med hög riskklassning (se list nedan) enligt Naturvårdsverkets 
metodik pågår utredningar och huvudstudier. Beroende på resultat från dessa 
utredningar och huvudstudier kan det bli aktuellt med efterbehandlingsåtgärder.  

Objektnamn   Fastighet   Primär bransch 
Opphems såg    OPPHEM 6:1    Sågverk med doppning 
Kisa Sjön    HITTHEM; KISASJÖN   Sediment BKL 1 
Blomqvist trä AB  BJÄRKERYD 2:12  Sågverk med doppning 
Televerket Björkhult  ENNESBO 1:11   Träimpregnering 
Ljunghäll Kvartorpsfabrik HORNS-FALLA 1:18  Verkstadsindustri 

Övriga deponier med låg riskklassning bedöms för närvarande inte vara i behov av 
några ytterligare miljöutredande åtgärder då inget läckage till yt- eller grundvatten har 
kunnat konstateras. Kommande tillsynsprojekt, med ökad kunskap som följd, kan dock 
komma att medföra att gamla avfallsupplag som för närvarande klassas som liten risk 
åtgärdas för att minimera risk för miljön och människors hälsa. 
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Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Enligt miljöbalken 6 kap. ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomföras vid 
upprättande av planer som krävs enligt lag och som kan medföra betydande 
miljöpåverkan. Undersökningen om betydande miljöpåverkan utgör underlag för 
ställningstagande om en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras för avfallsplanen 
eller inte.  

1. Förenlighet med 3, 4, och 5 kap. miljöbalken  

Genomförandet av avfallsplanen påverkar inte några riksintressen, och kommer inte 
heller enligt kommunens bedömning att leda till betydande miljöpåverkan. 
Miljökvalitetsnormer för luft eller vatten kommer inte att överskridas på grund av 
planens genomförande. Planen är förenlig med 3-5 kapitlet i miljöbalken.  

2. Syfte och huvuddrag 

Den föreslagna avfallsplanen och renhållningsordningen med föreskrifter innebär 
ingen ökad miljöbelastning. Det är viktigt att undvika att avfallsplanen får negativ 
miljöpåverkan och att se till så att planen kan bidra till att faktiskt förbättra tillståndet 
i miljön. Ett genomförande av planen innebär över lag en bättre resurshushållning, att 
energi och resurser utnyttjas på bättre sätt, och verkar för att avfallsmängderna ska 
minska. På så sätt bidrar avfallsplanen för Kinda kommun till en hållbar utveckling i 
linje med de antagna internationella, nationella och regionala miljö- och avfallsmålen. 
De lokala avfallsmålen följer även den avfallshierarki som finns som 
prioriteringsordning för avfallshanteringen i EU:s ramdirektiv för avfall. 

3. Beskrivning av miljöpåverkan 

Kinda kommun bedömer att nuvarande och framtida hantering av avfall inom 
kommunen i enlighet med föreslagen avfallsplan är av den arten att den ej kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att: 

• Nytt tillstånd med villkor för Kinda kommuns avfallsanläggning Adlerskog 
erhölls år 2008 och fortlöper under hela planeringsperioden. 

• Inga avfallsförbränningsanläggningar, förutom ett mindre 
smådjurskrematorium, finns inom Kinda kommun. 

• Näringslivet har inte haft några aktiva avfallsdeponier under perioden efter 
1970-talet. De stora verksamhetsutövarna har infört miljöledningssystem som 
med dokumenterade rutiner bland annat hanterar olika typer av avfall. 

• Kinda kommun har en avfallsansvarig med bland annat uppgift att informera 
om avfalls och resursrelaterade frågor till allmänhet, näringsliv, föreningar och 
skolor. Målet är att öka medvetenheten hos kommuninvånarna och att det ska 
vara lättare att göra rätt i avfallsfrågorna.    

• Efter 1970 har inga kommunala avfallsupplag avslutats. 
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• Inga större miljöbelastande förändringar planeras under kommande 
planeringsperiod.  

Undersökningen om betydande miljöpåverkan har också gjorts efter kriterierna i 
miljöbalken (tabell 1). Bedömningen ”liten” innebär att planen ska beskriva påverkan 
och hur den kan minimeras medan bedömningen ”betydande” innebär att en 
miljökonsekvensbeskrivning ska göras.  

 

 

  

Tabell 1: Undersökning om betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. 
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4. Nollalternativ  

Om inriktningsmålen i planen inte genomförs (nollalternativ) innebär det att: 

• Ingen ökad satsning kommer att göras på information och utbildning kring hur 
våra konsumtionsmönster hänger ihop med det avfall vi producerar. 

• Andelen avfall till återanvändning, materialåtervinning och energiutveckling 
kommer inte att öka i samma takt och deponering kommer därmed inte att 
minska i motsvarande grad. 

• Mer avfall (grovavfall) antas gå till förbränning då återanvändning inte aktivt 
främjas. Det betyder även att mer avfall uppstår om återanvändning inte ökar. 

• Om ett nollalternativ får råda kommer inte utvinningen av energi och 
näringsämnen ur biologiskt avfall, inklusive matavfall att öka i samma 
omfattning. Viktiga resurser går därmed förlorade. 

• Avfallshanteringen kommer inte att vara lika miljö- och kostnadseffektiv om ett 
nollalternativ kommer att råda. 

• Ingen ökad satsning på en god och säker arbetsmiljö för alla som hanterar 
avfall kommer att ske. 

• Ingen ökad satsning kommer att ske på att utveckla verksamheten vid 
Adlerskogs avfallsanläggning för omhändertagande och behandling av avfall 
från kommunens invånare och verksamhetsutövare. 

 

5. Sammanfattning av undersökningen  

Allt avfall innebär en negativ miljöpåverkan oavsett hur det omhändertas. Att 
förebygga uppkomsten av avfall är det bästa sättet att minimera den negativa 
miljöpåverkan. I grunden handlar det om att ändra beteende och att förändra synen 
på varor och dess värde. Genom att genomföra de åtgärder som föreslås i 
avfallsplanen kommer kommunens invånare förhoppningsvis få en större 
medvetenhet om konsumtionens negativa påverkan på miljön. Genom att förebygga 
avfall och förlänga livslängden på produkt. Detta sparar både energi och minskar på 
ingrepp i naturen. 

Målen och åtgärderna för god service och god arbetsmiljö är viktiga faktorer för att 
lyckas med de övriga målen som är direkt kopplade till de nationella 
miljökvalitetsmålen. För att lyckas med de förslagen på åtgärder måste man ha nöjda 
invånare och en god arbetsmiljö för de som hämtar avfallet. Att jobba med miljöfrågor 
handlar om att jobba tillsammans och att engagera många för att få en positiv effekt.  

Enligt Naturvårdsverket finns det scenarioberäkningar som visar på att avfallet 
kommer att fördubblas till 2030 om inget görs nu. Kopplingen mellan ökad tillväxt, 
konsumtion och ökade avfallsmängder är tydlig. Kindas kommun vill växa. Det blir en 
utmaning att få kommunen att göra det samtidigt som avfallsmängderna ska minska, 
om inga åtgärder görs. 
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Med ledning av checklistorna i ”Beskrivning av miljöpåverkan” bedömer kommunen 
att avfallsplanen inte leder till betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken inte behöver göras. Kinda 
kommuns bedömning av undersökningen om betydande miljöpåverkan avser tiden 
fram till år 2030.  

Kinda kommun 
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Lokala mål Regionala mål EU & Nationellt* Globalt 

Avfallsplan 

Länsstyrelsens 
åtgärdsprogram 

Avfallspaketet & Sveriges miljömål Agenda 2030 

Energi- och klimatstrategi för 
Östergötland 2019 -2023 

1.1 Avfallsmängderna4 per person ska minska 
till 2025 i enlighet med det nationella målet om 
avfallsförebyggande enligt EU:s avfallshierarki. 

42. Öka möjligheterna för 
fastighetsnära källsortering. Informera 
hushåll och företag om källsortering samt 
om vikten av att minska 
avfallsmängderna.  

Sveriges miljömål:  
1. Begränsad klimatpåverkan 
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall. 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och 
medvetenhet som behövs för en hållbar 
utveckling och livsstilar i harmoni med 
naturen. 

1.2 Andelen restavfall ska minska med 25% 
motsvarande det nationella målet för mat- och 
restavfall[1]. 

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära 
källsortering. Informera hushåll och 

företag om källsortering samt om vikten 
av att minska avfallsmängderna.  

Sveriges miljömål:  
1. Begränsad klimatpåverkan 
15. God bebyggd miljö 
 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 
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Etappmål för avfall: 
Ökad utsortering och biologisk behandling av 
matavfall. Senast år 2023 ska minst 75 procent 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger sorteras ut och behandlas 
biologiskt så att växtnäring och biogas tas 
tillvara. 
 
Etappmål för matsvinn:  
Matsvinnet ska minska mätt i mängd 
livsmedelsavfall. Matsvinnet ska minska så att 
det sammantagna livsmedelsavfallet minskar 
med minst 20 viktprocent per capita från 2020 
till 2025. 

12.3 Till 2030, halvera det globala 
matsvinnet per person i butik- och 
konsumentledet, och minska matsvinnet 
längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna 
efter skörd. 

MÅL 5: År 2025 ska mängden 
hushållsavfall minska till högst 350 kg per 
person/år och till år 2030 högst 300 kg. 
Delmål: År 2025 ska mängden mat- och 

restavf 

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall. 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och 
medvetenhet som behövs för en hållbar 
utveckling och livsstilar i harmoni med 
naturen. 

1.3 Utöka kampanjerna för minskad 
nedskräpning i kommunen.  

46. Öka informationen till allmänheten 
om hur beteende och konsumtion 
påverkar energianvändning och klimat. 

Sveriges miljömål:  
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig 
hantering av kemikalier och alla typer av 
avfall under hela deras livscykel, i enlighet 
med överenskomna internationella 
ramverket, samt avsevärt minska utsläppen 
av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och 
medvetenhet som behövs för en hållbar 
utveckling och livsstilar i harmoni med 
naturen. 
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1.4 Minska avfallsmängder hos företag och 
kommunala verksamheter.  

43. Driva branschvisa 
informationskampanjer till företag om 
nyttorna av miljöanpassade produkter och 
tjänster. Öka information till allmänheten 
om miljöfarliga ämnen och  produkter och 
bra alternativ 

Sveriges miljömål:  
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall. 

42. Öka möjligheterna för fastighetsnära 
källsortering. Informera hushåll och 
företag om källsortering samt om vikten 
av att minska avfallsmängderna.  

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och 
medvetenhet som behövs för en hållbar 
utveckling och livsstilar i harmoni med 
naturen. 

1.5 Att engagera föreningar till insamling och 
sortering av burkar och PET-flaskor som inte 
har pant.   

46. Öka informationen till allmänheten 
om hur beteende och konsumtion 
påverkar energianvändning och klimat. 

Sveriges miljömål:  
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall. 

1.6 Minska mängden textil som slängs i 
restavfall hos kommunens egna verksamheter 
med 50% fram till 2025   

43. Driva branschvisa 
informationskampanjer till företag om 
nyttorna av miljöanpassade produkter och 
tjänster. Öka information till allmänheten 
om miljöfarliga ämnen och  produkter och 
bra alternativ 

Sveriges miljömål:  
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 
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46. Öka informationen till allmänheten 
om hur beteende och konsumtion 
påverkar energianvändning och klimat.  

viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 
 
Går i linje med regeringens utredning av: 
Producentansvar för insamling av textilier 

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig 
hantering av kemikalier och alla typer av 
avfall under hela deras livscykel, i enlighet 
med överenskomna internationella 
ramverket, samt avsevärt minska utsläppen 
av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och 
medvetenhet som behövs för en hållbar 
utveckling och livsstilar i harmoni med 
naturen. 

1.7 Byggmaterial och grovavfall ska kunna 
lämnas för återanvändning och på ÅVC  

43. Driva branschvisa 
informationskampanjer till företag om 
nyttorna av miljöanpassade produkter och 
tjänster. Öka information till allmänheten 
om miljöfarliga ämnen och  produkter och 
bra alternativ 

Sveriges miljömål:  
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 
 
Bygg- och rivningsavfall materialåtervinns och 
förbereds för återanvändning. Förberedande för 
återanvändning, materialåtervinning och annan 
återvinning av icke-farligt bygg- och 
rivningsavfall, men undantag av jord och sten, 
ska årligen fram till 2025 uppgå till minst 70 
viktsprocent. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall. 
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1.8 Öka andelen återanvändning samt 
återvinning av textilier fram till 2025. 

46. Öka informationen till allmänheten 
om hur beteende och konsumtion 
påverkar energianvändning och klimat.  

Sveriges miljömål:  
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 
 
Går i linje med regeringens utredning av: 
Producentansvar för insamling av textilier 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall. 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och 
medvetenhet som behövs för en hållbar 
utveckling och livsstilar i harmoni med 
naturen. 

2.1 Senast år 2024 införa fastighetsnära 
matavfallsinsamling inom hela kommunen. 
Planera inför införandet av 
matavfallsinsamling. 

42. Öka möjligheterna för 
fastighetsnära källsortering. Informera 
hushåll och företag om källsortering samt 
om vikten av att minska 
avfallsmängderna.  

Sveriges miljömål:  
1. Begränsad klimatpåverkan 
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Ökad utsortering och biologisk behandling av 
matavfall. Senast år 2023 ska minst 75 procent 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger sorteras ut och behandlas 
biologiskt så att växtnäring och biogas tas 
tillvara. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 

12.7 Främja hållbara offentliga 
upphandlingsmetoder, i enlighet med 
nationell politik och nationella prioriteringar. 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och 
medvetenhet som behövs för en hållbar 
utveckling och livsstilar i harmoni med 
naturen. 

2.2 Fortsätta arbetet med att förebygga och 
minimera att matavfall uppstår i kommunala 
verksamheter. 

46. Öka informationen till allmänheten 
om hur beteende och konsumtion 
påverkar energianvändning och klimat.  

Sveriges miljömål:  
1. Begränsad klimatpåverkan 
15. God bebyggd miljö 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 
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Etappmål för avfall: 
Ökad utsortering och biologisk behandling av 
matavfall. Senast år 2023 ska minst 75 procent 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger sorteras ut och behandlas 
biologiskt så att växtnäring och biogas tas 
tillvara. 
 
Etappmål för matsvinn:  
Matsvinnet ska minska mätt i mängd 
livsmedelsavfall. Matsvinnet ska minska så att 
det sammantagna livsmedelsavfallet minskar 
med minst 20 viktprocent per capita från 2020 
till 2025. 

12.3 Till 2030, halvera det globala 
matsvinnet per person i butik- och 
konsumentledet, och minska matsvinnet 
längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna 
efter skörd. 

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall. 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och 
medvetenhet som behövs för en hållbar 
utveckling och livsstilar i harmoni med 
naturen. 

2.3 Andelen matavfall i den brännbara 
fraktionen ska kontinuerligt minska där minst 
50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger ska sorteras ut och 
behandlas biologiskt så att växtnäring tas 
tillvara.  
 
Minst 40 %av avfallet ska behandlas så även 
energi tas tillvara. 

46. Öka informationen till allmänheten 
om hur beteende och konsumtion 
påverkar energianvändning och klimat.  

Sveriges miljömål:  
1. Begränsad klimatpåverkan 
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Ökad utsortering och biologisk behandling av 
matavfall. Senast år 2023 ska minst 75 procent 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger sorteras ut och behandlas 
biologiskt så att växtnäring och biogas tas 
tillvara. 
 
Etappmål för matsvinn:  
Matsvinnet ska minska mätt i mängd 
livsmedelsavfall. Matsvinnet ska minska så att 
det sammantagna livsmedelsavfallet minskar 
med minst 20 viktprocent per capita från 2020 
till 2025. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 

naturresurser. 

 

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall. 

 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och 
medvetenhet som behövs för en hållbar 
utveckling och livsstilar i harmoni med 
naturen. 
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3.1 Fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar ska införas senast 
år 2025.  

42. Öka möjligheterna för 
fastighetsnära källsortering. Informera 
hushåll och företag om källsortering samt 
om vikten av att minska 
avfallsmängderna.  

Sveriges miljömål:  
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 

 

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig 
hantering av kemikalier och alla typer av 
avfall under hela deras livscykel, i enlighet 
med överenskomna internationella 
ramverket, samt avsevärt minska utsläppen 
av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

 

3.2 En sorteringsguide  för förpackningar och 
tidningar ska finnas tillgänglig för kommunens 
invånare  

46. Öka informationen till allmänheten 
om hur beteende och konsumtion 
påverkar energianvändning och klimat.  

Sveriges miljömål:  
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och 
medvetenhet som behövs för en hållbar 
utveckling och livsstilar i harmoni med 
naturen. 

 

3.3 Sällanköpsförpackningar "stora 
förpackningar" ska kunna lämnas på 
återvinningsstationer som är lättillgängliga.   

Finns inget direkt kopplat regionalt mål 

Sveriges miljömål:  
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 
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viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig 

hantering av kemikalier och alla typer av 
avfall under hela deras livscykel, i enlighet 
med överenskomna internationella 
ramverket, samt avsevärt minska utsläppen 
av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

 

3.4  Farligt avfall ska vara lätt att lämna för 
kommuninvånarna  

42. Öka möjligheterna för 
fastighetsnära källsortering. Informera 
hushåll och företag om källsortering samt 
om vikten av att minska 
avfallsmängderna.  

Sveriges miljömål:  
1. Begränsad klimatpåverkan 
4. Giftfri miljö 
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 

 

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig 
hantering av kemikalier och alla typer av 
avfall under hela deras livscykel, i enlighet 
med överenskomna internationella 
ramverket, samt avsevärt minska utsläppen 
av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

 

    
 

4.1 Tydliggöra hur och varför man sorterar 
rätt på återvinningscentralen. Det ska vara lätt 
att göra rätt!  

46. Öka informationen till allmänheten 
om hur beteende och konsumtion 
påverkar energianvändning och klimat.  

Sveriges miljömål:  
1. Begränsad klimatpåverkan 
4. Giftfri miljö 
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 
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för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig 
hantering av kemikalier och alla typer av 
avfall under hela deras livscykel, i enlighet 
med överenskomna internationella 
ramverket, samt avsevärt minska utsläppen 
av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och 
medvetenhet som behövs för en hållbar 
utveckling och livsstilar i harmoni med 
naturen. 

 

4.2 Påverka kommuninvånarna med syfte att 
förändra konsumtionsmönster och öka 
återanvändning och på så sätt minska 
mängden brännbart avfall. Öka information till 
allmänheten om miljöfarliga ämnen och 
produkter och bra alternativ 

46. Öka informationen till allmänheten 
om hur beteende och konsumtion 
påverkar energianvändning och klimat.  

Sveriges miljömål:  
1. Begränsad klimatpåverkan 
15. God bebyggd miljö 
 
Etappmål för avfall: 
Öka andelen kommunalt avfall som 
materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning. Senast 2025 ska förberedelse 
för återanvändning och materialåtervinning av 
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 
viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 
2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 

 

43. Driva branschvisa 
informationskampanjer till företag om 
nyttorna av miljöanpassade produkter och 
tjänster. Öka information till allmänheten 
om miljöfarliga ämnen och  produkter och 
bra alternativ 

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall. 

 

MÅL 5: År 2025 ska mängden 
hushållsavfall minska till högst 350 kg per 
person/år och till år 2030 högst 300 kg. 
Delmål: År 2025 ska mängden mat- och 
restavf 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och 
medvetenhet som behövs för en hållbar 
utveckling och livsstilar i harmoni med 
naturen. 
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4.3 Minst 90 procent av kunderna ska 
uppleva att Kinda kommun tillhandahåller god 
service och en väl fungerande avfallshantering 
på återvinningscentralen.  

Finns inget direkt kopplat regionalt mål Finns inget direkt kopplat nationellt mål 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och 
medvetenhet som behövs för en hållbar 
utveckling och livsstilar i harmoni med 
naturen. 

 

    
 

 5.1 Senast 2025 ställs tydliga krav vid 
upphandling av varor och tjänster i samtliga 
kommunala verksamheter i syfte att förebygga 
avfallets mängd och farlighet.   

40. Arbeta för minskade utsläpp av 
miljögifter, luftföro reningar och 
växthusgaser genom upphandling. Miljö- 
och energikrav på produkter, leverantörer 
och transporter kan ingå. Inriktningen bör 
även vara att i möjligaste mån minska 
transportbehovet. 

Sveriges miljömål:  
1. Begränsad klimatpåverkan 
15. God bebyggd miljö 
 
Finns inget direkt kopplat etappmål 

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig 
hantering av kemikalier och alla typer av 
avfall under hela deras livscykel, i enlighet 
med överenskomna internationella 
ramverket, samt avsevärt minska utsläppen 
av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

 

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall. 

 

12.7 Främja hållbara offentliga 
upphandlingsmetoder, i enlighet med 
nationell politik och nationella prioriteringar. 

 

5.2 Avfallsverksamheten ska ta hänsyn till 
alla inblandade berörda parters arbetsmiljö.   Finns inget direkt kopplat regionalt mål Finns inget direkt kopplat nationellt mål 

8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och 
främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla 
arbetstagare, inklusive 
arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga 
migranter, och människor i otrygga 
anställningar. 

 

12.7 Främja hållbara offentliga 
upphandlingsmetoder, i enlighet med 
nationell politik och nationella prioriteringar. 
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5.3 Att hämtningsförhållandena anpassas så 
att de uppfyller en god 
arbetsmiljö. T.ex. minimera tunga kärl - och 
slangdragningar för renhållningspersonal.  

Finns inget direkt kopplat regionalt mål Finns inget direkt kopplat nationellt mål 

8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och 
främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla 
arbetstagare, inklusive 
arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga 
migranter, och människor i otrygga 
anställningar. 

 

5.4 I nya områden och vid ombyggnader bör 
avfallshanteringen riktas särskild 
uppmärksamhet så att arbetsmiljön 
säkerställs.  

Finns inget direkt kopplat regionalt mål Finns inget direkt kopplat nationellt mål 

8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och 
främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla 
arbetstagare, inklusive 
arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga 
migranter, och människor i otrygga 
anställningar. 

 

5.5 Att ÅVC och ÅVS utformas med en bra 
tillgänglighet och säker och trygg miljö.  Finns inget direkt kopplat regionalt mål Finns inget direkt kopplat nationellt mål 

8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och 
främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla 
arbetstagare, inklusive 
arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga 
migranter, och människor i otrygga 
anställningar. 

 

5.7 Delar av verksamheten digitaliseras.   Finns inget direkt kopplat regionalt mål Finns inget direkt kopplat nationellt mål Finns inget direkt kopplat globalt mål  

6.1 Ruttoptimera alla transporter för att 
minska mängd bränsle. 

40. Arbeta för minskade utsläpp av 
miljögifter, luftföroreningar och 
växthusgaser genom upphandling. Miljö- 
och energikrav på produkter, leverantörer 
och transporter kan ingå. Inriktningen bör 
även vara att i möjligaste mån minska 
transportbehovet. 

Sveriges miljömål:  
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
 
Etappmål frisk luft: 
Minskning av nationella utsläpp av 
luftföroreningar. Utsläpp av kväveoxider, 
svaveldioxid, flyktiga organiska ämnen, 
ammoniak och partiklar PM2,5 ska senast år 
2025 motsvara de indikativa reduktionsnivåerna 
för år 2025 som framgår av Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2016/2284 om 
minskning av nationella utsläpp av vissa 
luftföroreningar, om ändring av direktiv 
2003/35/EG och om upphävande av direktiv 
2001/81/EG. 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 

 

 

   

 

194



Avfallsplan 2022-2025 
Bilaga 6 – Måluppföljning relaterade mål och program 

 

 

* Sveriges miljömål bygger på EU:s avfallspaket, därav tas endast de svenska miljömålen upp i denna koppling. 
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Ordlista och definitioner 

Avfall  
Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med, avser eller är skyldig att göra sig av med.  
  
Avfallshierarkin/Avfallstrappan  
Prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör användas för 
att minimera miljöpåverkan. Avfallshierarkin regleras i ramdirektivet om avfall och är 
implementerad i svensk lagstiftning genom olika bestämmelser i miljölagstiftningen. Styrmedel som 
förbud mot att deponera restavfall och organiskt avfall verkar också för att uppfylla avfallshierarkin. 
Översta steget är att förebygga – minska avfallets mängd och farlighet, därefter följer förberedelse 
för återanvändning, återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning – exempelvis 
energiåtervinning och sist bortskaffande – exempelvis genom deponering.  
 
Renhållningstaxa 
Avgift som kommunen tar ut för att finansiera hantering av det avfall som kommunen ansvarar för 
där utgångspunkten är att renhållningsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för 
renhållning- och avfallshanteringen. Taxan kan användas som styrmedel så att återvinning och 
annan miljöanpassad avfallshantering stimuleras. Miljöbalken är den som ytterst styr hur 
avfallstaxan får användas. (Även kallad avfallstaxa). 

Engångsartiklar  
Engångsartiklar är produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle och därefter kasseras.  
 
Farligt avfall  
Ett ämne eller ett föremål som är avfall och som är markerat med en * i bilaga 4 till 
avfallsförordningen, som innehåller en förteckning över egenskaper som gör att avfall ska anses 
vara farligt avfall, eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § 
avfallsförordningen. Det gäller exempelvis ämnen som kan vara hälsoskadliga, smittförande, 
miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva.  
 
Fastighetsnära insamling (FNI)  
Insamling av utsorterat avfall vid fastighetsgränsen eller vid överenskom-men eller anvisad plats 
inom rimligt avstånd från fastigheten. Beroende på vilken typ av abonnemangstyp som erbjuds i 
kommunen går det att sortera i två eller fyra fack samt olika mindre insatser för exempelvis farligt 
avfall. 
 
Förberedelse för återanvändning  
Förberedelse för återanvändning är ett återvinningsförfarande. Enligt definitionen innebär det att 
kontrollera, rengöra eller reparera något som är avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare 
behandling. Detta kan ske genom mottagningshall eller containrar för återanvändning på ÅVC och 
andra återanvändningstjänster.  
 
Förebyggande av avfall  
Åtgärder som vidtas för att förebygga att det över huvud taget uppkommer avfall exempelvis 
genom minskad konsumtion eller delat ägande. Förebyggande är det översta steget i EU:s 
avfallshierarki. Definieras som åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt 
blivit avfall och innebär en minskning av: mängden avfall, den negativa påverkan av miljön och 
människors hälsa genom det genererade avfallet, eller halten av skadliga ämnen i material och 
produkter.  
 
Grovavfall  
Kommunalt avfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i säck eller 
kärl.  
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Kommunalt avfall  
Kommunalt avfall avser avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som  
till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.  
 
Kommunens verksamhetsavfall  
Sådant avfall som uppstår vid kommunens verksamheter (till exempel förskolor, skolor, 
äldreomsorg, kommunkontor, reningsverk) som inte är kommunalt avfall.  
 
Matavfall  
Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och 
livsmedelsindustrin). Omfattar såväl ätbar mat (se matsvinn) som icke ätbart, exempelvis ben, 
kärnor och skal.  
 
Matsvinn  
Onödigt matavfall, det vill säga sådan mat som hade kunnat ätas upp om den hanterats på rätt sätt 
och ätits upp i tid, även avskrap från tallrikar och rester i förpackningar.  
 
Optisk sortering av matavfall/Gröna påsen 
Gröna påsen innebär en teknik som kallas optisk sortering. Det innebär att 
matavfallet läggs i en grön påse i samma behållare eller nedkast som övriga 
soppåsar och som sedan sorteras ut på en sorteringsanläggning så att matavfallet 
rötas och blir till biogas. 

Producentansvar  
Skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds 
eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en miljö- och hälsomässigt godtagbar 
avfallshantering. Producentansvar finns till exempel för förpackningar, returpapper, bilar, däck, 
elavfall och läkemedel.  
 
Nedskräpning 
Marint skräp  
Marint skräp är skräp som finns i havet och som sköljs upp på kusten. Marint skräp är svårt att 
förebygga eftersom att det ofta kommer med strömmar från andra delar av världen.  
 
Skräp på marken  
Skräp på marken orsakas av människor som slänger skräp på marken och i naturen. Verksamheter, 
vind och djur kan också bidra till nedskräpning, då ofta kopplat till bristfällig avfallshantering. Skräp 
på marken innefattar både skräp i stadsmiljö och naturområden.  
 
Restavfall  
Det avfall som normalt uppstår i hushållet och som inte kan sorteras och materialåtervinnas på 
annat sätt. Det vill säga efter att matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall, 
grovavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar sorterats ut. Restavfallet kan samlas 
in genom säck, kärl, underjordsbehållare, sopsugsystem, eller containers.  
 
Återanvändning/återbruk  
En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är avfall används igen för att fylla 
samma funktion som den ursprungligen var avsedd för.  
 
Återvinning  
En avfallshantering som beskrivs i bilaga 2 till Avfallsförordningen eller som på annat sätt innebär 
att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material eller förbereds för att komma till 
sådan nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för återanvändning.
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Sammanfattning avfallsplanen 2022 – 2025 
 

 
Figur 1 Kisa Emigrantmuseum (Bildkälla: Kinda kommun) 

 

Till år 2025 vill Kindas kommun: 

• Göra medborgarna och näringsliv delaktiga och engagerade i det övergripande 
miljöarbetet genom en ökad medvetenhet kring avfallshanteringen i kommunen.   

• Införa matavfallsutsortering i hela kommunen 

• Att avfallet skall tas till vara på ett praktiskt och ekonomisk genomförbart sätt samt på ett 
resurser tas tillvara på genom bästa möjliga insamlingsmetod.   

• Minska avfallsmängderna genom att öka fokuset på avfallsminimering, återvinning och 
återanvändning.  

• Skapa en effektiv avfallsorganisationens förbättras med ett ökat fokus på 
kundbemötande och att arbetsmiljön kring hantering av avfall ska prägla där 
avfallshanteringen integreras i den fysiska planeringen.  

• Att avfallshanteringens miljöpåverkan minimeras genom minskade utsläpp från 
transporter. 

Genom ett aktivt arbete med avfallsfrågor hoppas Kinda kommun nå de fem huvudinriktningarna som 

presenteras i denna avfallsplan, se Figur 1. För Kinda kommun är avfallsplanen en vital del för att 

dessa inriktningar ska nås under den kommande fyraårsperioden. Avfallsplanen utgör tillsammans 

med avfallsföreskrifterna den kommunala renhållningsordningen. 

Arbetet med avfallsplanen har pågått under 2020-2021 och involverat tjänstemän, politiker och andra 

viktiga aktörer inom kommunen samt med stöd av miljökonsultbolaget Ensucon AB som drivit 

processen genom workshops och intervjuer. I den handlingsplan som framtagits har mer detaljerade 
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inriktningar satts upp tillsammans med åtgärder och ansvarsfördelning inom kommunen. 

Inriktningarna och aktiviteterna i handlingsplanen ska ses över årligen. De fem huvudinriktningarna 

har brutits ned till 26 delmål för perioden 2022-2025. 

 

Åtgärderna under avfallsplanens delmål under respektive inriktning är även kopplande till vilket 

resursbehov som åtgärden innebär. Resursbehovet innebär både arbetsinsatser och arbetsfördelning 

samt ekonomiska kostnader. De kostnader som anges under resursbehov avser följande: 

• Litet <30 000 SEK (Kostnad per hushåll: Ca 15 kr, kostnad per invånare: Ca 2 kr ) 

• Medel 30 000- 100 000 SEK (Kostnad per hushåll: Ca 15-45 kr, kostnad per invånare: Ca 2- 7 

kronor) 

• Stor > 100 000 SEK > (Kostnad per hushåll: ca 45 kr, kostnad per invånare: Ca 7 kronor) 

Nytt för denna avfallsplan är att Kinda kommun även förberett för ett utökat samarbete med 

kommunerna Söderköping och Valdemarsvik. Det finns många fördelar med att samarbeta kring 

avfallsfrågorna ur ett regionalt, miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv då kommunerna har 

många likheter. Kommunerna har gemensam kundtjänst vilket främjar ett samarbete. 

 
Figur 2 Bild som visar de sex huvudinriktningarna för Kinda kommuns avfallsplan 2022-2025. 
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1. Inledning 

Avfallsplanen är kommunens styrdokument för avfallshanteringen med syftet att minska mängden 

avfall och dess farlighet genom konkreta inriktningar och aktiviteter. Miljöpåverkan sker både vid 

generering och hantering av avfall vilket beaktas vid upprättandet av avfallsplanen. 

Under 2020 har det skett en rad förändringar på avfallsområdet och det kommer således att fortsätta 

implementeras nya förändringar i lagstiftningen och det nationella målarbetet fram till 2025. Idag ligger 

fokus på EU:s avfallshierarki och på att förändra tidigare linjära avfallsflöden till mer cirkulära 

resursflöden. 

Kindas avfallshantering varierar beroende på avfallstyp, följande beskrivs kommunens hantering av 

några av de viktigaste avfallsfaktorerna. I nuläget finns det ingen fastighetsnära eller central insamling 

av matavfall i Kinda kommun. Dessutom har kommunen ingen anläggning för att ta hand om 

matavfallet och resursutnyttja det för exempelvis biogasframställning. Ekonomiska förutsättningar för 

att investera i en sådan anläggning saknas även för kommunen. För närvarande läggs matavfallet i det 

vanliga sopkärlet för kommunalt avfall, som transporteras till Tekniska verken i Linköping för 

energiåtervinning. Från och med sista december 2023 ska separat insamling av matavfall för hushåll 

vara infört1.   

Två gånger om året samlas kommunens grovavfall in, vilket annonseras och informeras via kommunala 

kanaler. Under dessa tillfällen erbjuds även ideella organisationer att vara med, detta för att kunna 

underlätta för återbruk. Gällande insamling av tidningar, förpackningar av glas, kartong, metall, hård- 

och mjukplast finns det för nuvarande en återvinningscentral (ÅVC) och fem återvinningsstationer (ÅVS) 

inom kommunen. Ett avtal finns mellan kommunen och Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), 

som är huvudmän och ansvariga för insamlingen av materialen. Kinda kommun ser att en förändring 

kommer behöva göras av det nuvarande insamlingssystemet i och med det ökande producentansvaret 

samt det kommunala ansvaret att tillhandahålla insamlingsmöjligheter för returpapper. Avfallsflödet för 

farligt avfall bedöms dock inte förändras inom en överskådlig framtid.  

År 2019, är 32 avfallsupplag registrerade och koordinatsatta. Nedlagda deponier kan utgöra risk för 

förorening av grund- och ytvatten och kan också vara en källa till utsläpp av växthusgaser i form av 

metangas.  Alla deponiplatser har genomgått MIFO fas 1, som är en orienterande studie. En utförlig 

beskrivning samt karta över avfallsupplagen finns i Bilaga 5. Avfallsupplag i Kinda. 

Genomförande 2010–2020 
En uppföljning av de tidigare målen och handlingsplanen för 2016 – 2020 visar att de mål som 
uppfylldes var: 
 

✓ Nyteckning av abonnemang för säckhantering har upphört.  
✓ Övergång från säck till kärl genomfördes i hela kommunen under 2010 – 2015.  
✓ Rismottagningsstation införts i tätorten Kisa liknande befintliga i tätorterna Rimforsa och Horn.  
✓ Bemannad insamling av grovavfall   
✓ Obemannade insamlingar av grovavfall avvecklas i Rimforsa.  
✓ System för återanvändning prioriteras för att minska avfallsmängder och förbrukning av ändliga 

resurser, pågående arbete.   
✓ Möjligheten till mottagning av farligt avfall vid kommunförrådet i Kisa har upphört.  
✓ Logistiken för Adlerskogs återvinningscentral har förbättrats genom att separera tung 

fordonstrafik från personbilar och infört bättre logistiksystem för återvinningsstation och 
storcontainerhantering, samt möjlighet att väga in avfall i en fordonsvåg.  

 
1 Regeringen fattade i juni 2018 beslut om att införa krav på kommunerna att tillhandahålla ett system för att från 
hushåll samla in matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort det matavfallet skilt 
från annat avfall. Kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023. 
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✓ Vid Adlerskog har mottagningen av farligt avfall förbättrats, med ny anpassad container och 
sorteringsramp har kompletterats med skärmtak för elavfall.   

✓ En utredning avseende matavfallsinsamling i kommunen har genomförts.   
 
Slutsatser och erfarenheter kan dras även av de mål som inte nåtts. Detta har berott på att kommunen 
under åren ändrat strategier, att resurserna inte har räckt till eller att ansvarsfördelningen inte varit 
tydligt nog. En fullständig uppföljning av de tidigare målen finns redovisad i Bilaga 1. 
 
Mer fokus har inför denna plan lagts på de organisatoriska frågorna kring avfallshanteringen, se 
inriktning 5 – Utvecklad avfallsorganisation. En tydligare föraktning och involvering med berörda 
enheter har skett i början av framtagandet och avfallsplanen kommer att kommuniceras i hela 
organisationen.  
 
Under 2020 gjordes en förstudie gällande framtida insamling av matavfall införa matavfallsortering i 
hela kommunen under kommande period2. Här kommer även en översyn av avfallstaxan ske i samband 
med införandet. Arbetet kommer att följas upp av enklare plockanalyser i egen regi på matavfall. En 
detaljerad redogörelse för den nuvarande avfallshanteringen samt avfallsstatistik för olika avfallsslag 
redovisas i Bilaga 2. Avfallsanläggningar inom kommunen finns redovisade i Bilaga 3. 
 
Den nya avfallsplanen har utformats utifrån en utvärdering av den tidigare avfallsplanen, 
remissyttrandet från tidigare framtaget förslag, den nuvarande avfallshanteringen, kommunens nya 
visioner samt utifrån en uppdaterad sammanställning av avfallsstatistik. 
 

Till år 2025 vill Kindas kommun: 

• Göra medborgarna och näringsliv delaktiga och engagerade i det övergripande 
miljöarbetet genom en ökad medvetenhet kring avfallshanteringen i kommunen.   

• Utföra matavfallsutsortering i hela kommunen 

• Att avfallet skall tas till vara på ett praktiskt och ekonomisk genomförbart sätt samt på ett 
resurser tas tillvara på genom bästa möjliga insamlingsmetod.   

• Minska avfallsmängderna genom att öka fokuset på avfallsminimering, återvinning och 
återanvändning.  

• Skapa en effektiv avfallsorganisationens förbättras med ett ökat fokus på 
kundbemötande och att arbetsmiljön kring hantering av avfall ska prägla där 
avfallshanteringen integreras i den fysiska planeringen.  

• Att avfallshanteringens miljöpåverkan minimeras genom minskade utsläpp från 
transporter. 

 
Genom detta aktiva arbete med avfallsfrågorna är förhoppningen att de fem huvudinriktningarna kan 
nås. Visionen inför 2030 är att de tre kommunerna Söderköping, Valdemarsvik och Kinda har ett än mer 
utökat samarbete kring avfallsfrågorna i regionen. 

1.1 Syfte 

Enligt miljöbalken ska det i alla kommuner finnas en avfallsplan. En avfallsplan är ett styrdokument för 
hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till. De främsta syftena med revideringen av 
avfallsplanen är: 

• Att den ska fungera som ett aktivt planeringsverktyg för kommunens avfallshantering. 
• Att sätta upp inriktningar för avfallshanteringen fram till och med år 2025. 
• Att den ska vara anpassad till nuvarande lagstiftning. 

 

 
22 Utsortering av matavfall i hela kommunen planeras att påbörjas under perioden efter det att ett politiskt beslut 

om bäst lämpad insamlingsmetod tagits. 
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Utöver detta ger avfallsplanen en samlad bild av nuvarande avfallshantering, den anger vilka 
inriktningar och åtgärder som krävs för att minska avfallet och öka återvinningen samt hur den bidrar 
till en hållbar utveckling och kommunicerar förändringsbehov. En stark koppling finns även till andra 
kommunala frågor i form av ekonomi, fysisk planering, miljötillsyn, energi och infrastruktur. 
 

1.2 Arbetsgång 
Avfallsplanen tar hänsyn till miljömålen på nationell, regional och lokal nivå och är utformad utifrån 
gällande lagstiftning, Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i kommunala avfallsplaner (NFS 
2006:6) och Avfall Sveriges handbok om kommunal avfallsplanering, rapport U2012:09. 
 
Avfallsplanerna i Kinda, Söderköping och Valdemarsvik kommun har reviderats samtidigt för att främja 
ett gott samarbetsklimat mellan kommunerna. Syftet är även att kommunernas system ska likna 
varandra för att underlätta arbetet i deras delade kundtjänst. 
 
Under 2021 har en förvaltningsövergripande workshop hållits med fokus på att följa upp samt revidera 
målen i avfallsplanen. Resultatet har kompletterats med efterföljande intervjuer med berörda aktörer 
hos kommunens verksamheter. Den nya avfallsplanen har skapats utifrån en liknande struktur som 
Söderköping och Valdemarsvik har, men med uppdaterade mål och handlingsplaner av Kindas tidigare 
avfallsplan. Avfallsplanen har arbetats fram med stöd Ensucon AB. 
 

1.3 Remiss 
Kommunen ska göra förslaget till avfallsplan tillgängligt för berörda i kommunen (allmänheten, 
verksamheter och organisationer) och länsstyrelsen genom att den skickas ut till särskilt berörda, 
publiceras på kommunens hemsida och på lägligt sätt informeras allmänheten. Detta har genomförts 
genom remiss och utställning av förslaget till avfallsplan under hösten 2021. 
 
Förslaget till avfallsplan skickades på remiss till: 
Moderaterna 
Liberalerna 
Kristdemokraterna 
Centerpartiet 
LPO 
Socialdemokraterna  
Sverigedemokraterna 
Vänsterpartiet 
Miljöpartiet 
Region Östergötland 
Länsstyrelsen Östergötland  
Åtvidabergs kommun 

Linköpings kommun 
Vimmerby kommun 
Ydre kommun 
Västerviks kommun 
Boxholms kommun 
Miljökontoret Kinda kommun  
Plan- och byggkontoret Kinda kommun 
Sofidel Sweden AB 
Absorbest  
Jens-Åke Bygg AB 
BTT Plåt AB 
Stiftelsen Kindahus 

 
1.4 Disposition 

Planen innehåller fem huvudinriktningar som i möjligaste mån följer avfallstrappan där fokus ligger på 
de tre första stegen – Avfallsminimera, återanvänd och återvinna. 3 Till huvudinriktningen finns delmål 
och åtgärder listade i en handlingsplan.  
 
Antalet mål inom respektive inriktning varierar och åtgärderna eller aktiviteter i planen visar inom vilka 
områden det krävs åtgärder för att uppnå målen.  
 
För att målen i planen ska uppnås behövs samverkan inom kommunens egen verksamhet men även 
med övriga aktörer. Inom varje inriktning har därför aktörer lyfts fram som under framtagandet av 
planen utpekats vara viktiga för att bidra till inriktningens måluppfyllnad. Vissa målgrupper är särskilt 
tydligt involverade i delmålen där det krävs ett aktivt samarbete för att nå målet.   
 

 
3 EU:s avfallshierarkin framgår av 15 kap. 10 § och 2 kap. 5 § miljöbalken.  
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Avfallsplanen har även en koppling till andra planer och dess målarbeten. Under varje inriktning har 
relationen till strategiska planer eller program förtydligats genom en redogörelse av dessa presenteras i 
Bilaga 5 - Måluppföljning relaterade planer och program samt att det under varje inriktning har gjorts 
en bedömning över hur det generellt eller hur delmålen går i linje med specifika mål på global, 
nationell, regional och lokal nivå.  

 

2. Inriktning för avfallsplaneringen 

Målet med avfallshanteringen är att kontinuerligt klättra i avfallstrappan, optimera resursnyttjandet 
samt att eftersträva giftfria kretslopp. Kindas avfallsplan är anpassad efter gällande globala och 
nationella avfallsmål utifrån de lokala förutsättningar som finns. I detta kapitel redovisas i korta drag 
FN:s globala mål, de EU-övergripande målen, nationella etappmål, mål i den nationella avfallsplanen 
och regionala miljö- och avfallsmål.   
 
För att säkerställa att den lokala avfallsplanen går i linje med övergripande strategiska mål, regionalt 
och lokalt målarbete har en analys gjorts av delmål och åtgärder i handlingsplanen. Avfallsplanens mål 
har utvärderats utifrån tre aspekter; 
1. Om de har en direkt koppling till andra uppsatta mål,  
2. Om de motsätter sig andra uppsatta mål samt  
3. Om de bidrar till måluppfyllelse av andra uppsatta mål. 
 
Den nationella handlingsplanen för cirkulär ekonomi poängterar att mer plast och textilier måste samlas 
in för återvinning och återanvändning. Elektronik- textil- och plastavfall är de tre (3) av sex (6) 
huvudströmmar i avfallsområdet som behöver ett aktivt arbete.  De etappmål som är framtagna, utifrån 
de nationella miljömålen, har som mål att 65% av det kommunala avfallet ska förberedas för 
återanvändning och/eller återvinning.  
 
Producentansvarsföreskrifterna poängterar att till 2023 ska 60% av bostadsfastigheter ha en 
borttransport av förpackningar från de vanligt förekommande avfallstyperna samt att ett insamlingsmål 
för varje fraktion finns. Avfall Sverige har tagit fram ett 25/25 mål4 där mängd mat- och restavfall ska 
minska med 25% från 2015 till 2025, vilket innebär 128 kg per person/år i Kinda kommun år 2025. I 
Östergötlands regionala energi och klimatstrategi är ett insatsområde cirkulär ekonomi där 
uppströmsarbete, att minska samt att cirkulera avfall nämns. Det tagits ett mål om att till år 2025 ska 
mat- och restavfallet vara högst 150 kg/person och år. 

2.1. Gällande lagstiftning 

Avfallsplanering styrs och regleras av en omfattande lagstiftning i form av EU:s avfallsdirektiv, 
miljöbalken, avfallsförordningen samt naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal 
avfallsplan (Naturvårdsverket, 2021a). EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) innehåller krav om att 
avfallsplaner och avfallsförebyggande program ska upprättas av medlemsstaterna och deras behöriga 
myndigheter. Detta ligger till grund för den nationella avfallsplanen. 
 
Ansvaret för att upprätta en kommunal renhållningsordning, bestående av en avfallsplan och 
avfallsföreskrifter, anges i 15 kap 41 § miljöbalken (1998:808). Krav finns även för hur processen kring 
upprättandet av en kommunal renhållningsordning ska ske, genom samråd och utställning och där 
sedan beslut ska fattas av kommunfullmäktige. I avfallsförordningen (2020:614) anges 
Naturvårdsverkets rätt att meddela föreskrifter om vad kommunala avfallsplaner ska innehålla och 
länsstyrelsens roll i avfallsplaneringen. Naturvårdsverket har upprättat föreskrifter om innehållet i en 
kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6).  
 
Den nationella avfallsplanen sätter riktningen 

 
4 Avfall Sverige har tagit fram ett 25/25 mål där mängd mat- och restavfall ska minska med 25% från 2015 till 2025. 
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Avfallsförordningen (2020:614) kompletterar miljöbalkens regler om avfall och producentansvar med 
mer detaljerade bestämmelser. Avfallsförordningen från 2011 ersattes av en uppdaterad förordning år 
2020, vilken innehåller uppdateringar baserade på EU:s avfallspaket. Ändringarna innebär att fler 
uppgifter ska redovisas i avfallsplanerna, jämfört med tidigare avfallsplaner. Nedan listas de främsta 
förändringarna i förordningen som berör kommunens målarbete (Naturvårdsverket, 2020): 
• Flera återvinningsmål höjs 
• Ökat avfallsförebyggande arbete i kommunerna 
• Nya krav på separat insamling av farligt avfall, textil och biologiskt avfall 
• Flera nya krav på bygg- och rivningsavfall 
• Begreppet ”kommunalt avfall” införs5 
• Ett nytt register för avfall och farligt avfall införs 
 
Krav på utsortering av matavfall och förpackningar 
Regeringen fattade i juni 2018 beslut om att införa krav på kommunerna att tillhandahålla ett system 
för att från hushåll samla in matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och transportera 
bort det matavfallet skilt från annat avfall. Kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på 
plats den 31 december 20236. 
 
Regeringen kommer också att se över reglerna om bostadsnära insamling av förpackningar och har i dag 
beslutat om ändringar i övergångsbestämmelserna så att den nuvarande insamlingen av förpackningar 
under producenternas ansvar kommer att fortgå tillsvidare. Det betyder också att den bostadsnära 
insamling som i dag erbjuds av kommuner eller avfallsföretag även fortsatt är tillåten. 
 
Den nya avfallsförordningen (Avfallsförordning, 2020:614) innebär nya regler för kommuner 
En ny avfallsförordning trädde i kraft 2020-06-25 lägger allt större fokus på avfallsförbyggande arbete 
med bland annat nya regler för kommuner. Främsta ändringar som rör kommunalt avfall och 
kommunalt ansvar är att kommunerna har som uppgift att informera hushållen om avfallsförebyggande 
åtgärder för att minska uppkomsten av avfall. Kommunerna ska även vid behov informera 
Naturvårdsverket om avfallsförebyggande åtgärder och åtgärder för att förebygga och begränsa 
nedskräpning.  
 
Ändringarna innebär även att fler uppgifter ska redovisas i avfallsplanerna dels att göra en bedömning 
av vilka investeringar och andra ekonomiska resurser som behövs för, dels nya insamlingssystem och 
anläggningar för att hantera avfall), dels nedläggning eller förändring av befintliga insamlingssystem och 
anläggningar för att hantera avfall. Kommunerna ska även bedöma behovet av ändringar i 
insamlingssystem och anläggningar för att hantera framtida förändrade avfallsflöden och bättre koppla 
ihop fysisk planering med avfallsplanering. (NFS 2020:6) 
 

2.2. FN:s globala mål 

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som 
världens ledare någonsin antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av 
hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Av de 17 globala mål som satts upp är det framför allt 
mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion som relaterar till avfallsområdet. För att uppnå målet krävs 
att vi människor minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra våra konsumtions- och 
produktionsmönster. Nedan listas de delmål som är relevanta för kommunens målarbete: 
 

 
5   Kommunalt avfall är avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från 

hushåll. Begreppet ersätter den tidigare termen hushållsavfall. 
6 Detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och 
parkavfall). Regeringen avser att föreslå nya regler kring separat insamling av bioavfall (inklusive matavfall) i god tid innan 
utgången av 2023. Därigenom får kommunerna också bättre förutsättningar att planera för ett framtida krav på system och 
samtidigt fortsätta att utveckla servicegraden för medborgarna.  
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Figur 3 Illustration över de 17 globala målen för hållbar utveckling ((Bildkälla: De globala målen, www.globalamalen.se, 2021) 

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen 
 

11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna 
särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.  

 
Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion 
    

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 
 
12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och 
minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd. 
 
12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela 
deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska 
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 
 
12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, 
återanvända och återvinna avfall. 
 
12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och 
nationella prioriteringar. 
 
12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som 
behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen. 

 
    (Globala Målen, 2021) 

 

2.3. EU:s övergripande miljö- och avfallsmål   

2.3.1. EU:s avfallshierarki 

EU:s ramdirektiv om avfall är implementerat i svensk lagstiftning. För att nå EU:s miljömål har bland 
annat EU:s avfallshierarki, också kallad avfallstrappan, utformats. EU:s avfallshierarki anger den 
prioriteringsordning för hur olika strategier att behandla avfall bör användas och regleras i 
ramdirektivet om avfall (2008/98/EG). 
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Figur 4 Skiss över EU:s avfallstrappa. (Bild lånad från Räkna till 10, ”Känner du till avfallstrappan?” 2020). 

 
Avfallstrappan består av fem steg där förebyggande och minimering av avfall har högst prioritet. 
Därefter ska avfall i så hög grad som möjligt återanvändas. Nästa steg är materialåtervinning, då 
återvinning av råvaror besparar stora resurser genom att exempelvis förpackningsavfall används till nya 
förpackningar. Det fjärde steget är energiåtervinning där förbränning av exempelvis restavfall 
omvandlas till värme och el. Det sista steget är deponering vilket mer eller mindre är en slutlig förvaring 
av avfall (Naturvårdsverket, 2020b). 
 

2.3.2. EU:s handlingsprogram 

Den 31 december 2020 löpte det sjunde handlingsprogrammet (Europeiska Kommissionen, 2020) ut. I 
detta konstaterades att de tidigare programmen gjort nytta för miljön men att det är viktigt att fortsätta 
arbetet med klimatförändringar, natur och biologisk mångfald, miljö och hälsa samt livskvalitet, 
naturresurser och avfall. EU:s medlemsstater och Europaparlamentet förhandlar fram ett 8:e 
miljöhandlingsprogram med målet att det ska antas under 2021. Det övergripande målet med det nya 
programmet är att övergången mot en resurseffektiv, ren och cirkulär ekonomi ska påskyndas på ett 
rättvist och inkluderande sätt (Faktapromemoria 2020/21, Regeringskansliet). 
 
Förslaget till det åttonde miljöhandlingsprogrammet innefattar sex delmål som EU ska uppnå till 2030: 

1. Oåterkalleligt och gradvis minska växthusgasutsläppen och förbättrade upptag genom naturliga 
och andra sänkor i unionen för att uppnå 2030 års mål för minskning av växthusgasutsläppen 
och uppnå klimatneutralitet senast 2050; 
 

2. Göra fortsatta framsteg när det gäller att förbättra anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten gentemot klimatförändringar; 
 

3. Göra framsteg mot en regenerativ tillväxtmodell som ger mer tillbaka till planeten än den tar, 
frikopplar ekonomisk tillväxt från resursanvändning och miljöförstöring och påskyndar 
övergången till en cirkulär ekonomi; 
 

4. Eftersträva en nollutsläppsvision för en giftfri miljö, inbegripet för luft, vatten och mark, och 
skydda medborgarnas hälsa och välbefinnande mot miljörelaterade risker och konsekvenser; 
 

5. Skydda, bevara och återställa den biologiska mångfalden och stärka naturkapitalet, särskilt luft, 
vatten, mark, och skog, sötvatten, våtmark och marina ekosystem; 
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6. Främja den miljömässiga hållbarheten och minska miljö- och klimatpåfrestningar i samband 
med produktion och konsumtion, särskilt på områdena energi, industriell utveckling, byggnader 
och infrastruktur, rörlighet och livsmedelssystem. 

 

2.3.3.  Det nya avfallspaketet 

År 2018 kom EU-kommissionen ut med revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade 
avfallspaketet. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning 
samt en förbättrad avfallshantering. Samtliga ändringar i avfallspaketet ska genomföras senast 2025. 
Flera av regeländringarna började att gälla den 5 juli 2020 medan vissa bestämmelser, såsom separat 
insamling av biologiskt avfall och textilavfall, börjar gälla senare. Revideringen av EU:s avfallslagstiftning 
har varit en viktig del i EU:s arbete mot en mer cirkulär ekonomi (Naturvårdsverket, 2020). 
 

 

Figur 5 Illustration över EU:s nya avfallsdirektiv med fokus på förbyggande av avfall och cirkulär ekonomi (Naturvårdsverket, 

2020) 

Avfallspaketet trädde i kraft i juli 2018 och sex direktiv berörs: 
1. Avfallsdirektivet (2008/98/EG). 
2. Direktiv om förpackningar och förpackningsavfall (94/62/EG). 
3. Direktiv om deponering av avfall (1999/31/EG). 
4. Direktiv om uttjänta fordon (2000/53/EG). 
5. Direktiv om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer 

(2006/66/EG). 
6. Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter 

(2012/19/EU). 
 
Avfallspaketet fokuserar på att förebygga avfall. Med viktiga mål för minskat matsvinn i EU och stopp 
för marint avfall bidrar lagstiftningen till FN:s mål för hållbar utveckling. EU har utsett textil till ett 
fokusområde och senast 2025 ska alla medlemsländer börja samla in avlagda textilier som en separat 
fraktion (Naturvårdsverket, 2020). 
 
I EU:s reviderade avfallsdirektiv ligger stort fokus på ökad materialåtervinning och minskad deponering. 
År 2025 ska minst 55 viktprocent av det kommunala avfallet i EU återvinnas till nya material. 
Målsättningen ökar till 60 viktprocent år 2030 och till 65 viktprocent år 2035. Det som ska mätas är 
faktisk materialåtervinning, vilket betyder att det som materialåtervinns ska mätas och inte det material 
som samlas in till återvinning (Naturvårdsverket, 2020). 
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2.4. Nationella miljö- och avfallsmål 

2.4.1. Nationell avfallsplan 

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska alla medlemsländer ha nationella avfallsplaner och avfallsförebyggande 
program. Sveriges gällande nationella avfallsplan och det avfallsförebyggande programmet, Att göra 
mer med mindre - Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018–2023, beskriver Sveriges 
arbete med att förebygga avfall och nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, i enlighet med 
avfallshierarkin (Naturvårdsverket, 2021a). I planen beskrivs hur Sveriges arbete bör utföras för att: 
 

• Minska mängden avfall 
• Minska mängden skadliga ämnen i material och produkter 
• Minska avfallets negativa effekter på människors hälsa och miljö 
• Främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin 
• Utnyttja resurserna i avfallet 
• Bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökade avfallsmängder 

3.4.2. Nationella miljömål 

Sverige har satt upp ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och flertalet etappmål för att driva det 
nationella miljöarbetet kopplat till de globala hållbarhetsmålen. Flertalet mål har målår 2020, men 
gäller fortsatt (Naturvårdsverket, 2020). Målen ska fungera vägledande för allas miljöarbete, såväl 
regeringens som myndigheters och övriga aktörers (Naturvårdsverket, 2021). Nedan presenteras det 
övergripande generationsmålet.   
 

 

Figur 6 Illustration över de 16 nationella miljökvalitetsmålen (https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/, 2021) 

 

Generationsmålet  

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation  

lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att  

orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
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Miljöpåverkan från avfallshanteringen och avfallsförebyggande berör främst målen God bebyggd miljö 

och Giftfri miljö, men även direkt eller indirekt flera av de övriga miljömålen, exempelvis Begränsad 

klimatpåverkan (Sveriges miljömål, 2021). Nedan presenteras berörda mål och relevanta preciseringar.  

God bebyggd miljö - Hållbar avfallshantering 

Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och avfallet 

förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt 

att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. 

God bebyggd miljö – Infrastruktur 

Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning är 

integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering och utformning av 

infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska resurs och energianvändning samt 

klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet. 

Giftfri miljö – Förenade områden 

Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot  

mot människors hälsa eller miljön. 

Begränsad klimatpåverkan – Temperatur 

Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader Celsius över förindustriell 

nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. 

Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål. 

 

Som ett komplement till miljökvalitetsmålen har etappmål tagits fram. Etappmålen identifierar en 

önskad samhällsomställning och tydliggör var insatser bör sättas in. Etappmål finns för 

miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan samt inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga 

ämnen, hållbar stadsutveckling och luftföroreningar (Naturvårdsverket, 2021). De etappmål som främst 

berör avfallsarbetet presenteras nedan. 

Etappmål för cirkulär ekonomi: Återanvändning av förpackningar 

Av de förpackningar som släpps ut på marknaden i Sverige för första gången ska andelen  

som är återanvändbara öka med minst 20 procent från år 2022 till år 2026 och med  

minst 30 procent från år 2022 till år 2030. 

Etappmål för avfall: Öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns 

och förbereds för återanvändning 

Senast 2025 ska förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av 

kommunalt avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60 

viktprocent och 2035 ha ökat till minst 65 viktprocent. 

Etappmål för avfall: Ökad resurshushållning i byggsektorn 

Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat 

materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast 2020. 

Samma mål återfinns som mål i EU:s avfallsdirektiv. 

Etappmål för avfall: Ökad utsortering och biologisk behandling av matavfall 

Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 

restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara. 

Etappmål för minskat matsvinn: Matsvinnet ska minska mätt i mängd livsmedelsavfall 

Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 

viktprocent per capita från 2020 till 2025. 
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2.5 Återvinningsmål 

I samband med det nya avfallspaketet har flera ambitiösa återvinningsmål för både kommunalt avfall 

och förpackningar satts. Återvinningsmål för förpackningsmaterial presenteras i Tabell 1. Dessutom har 

skärpta regler för att beräkna återvinningsgraden skapats för att förenkla arbetet med uppföljning och 

omställning till cirkulär ekonomi (Naturvårdsverket, 2020). 

Tabell 1. Återvinningsmål för förpackningar. Återvinningsgraden är angiven i viktprocent. 

 

Förpackningsmaterial Till 2025 Till 2030 

Alla förpackningar 65 % 70 % 

Plast 50 %  55 % 

Trä 25 % 30 % 

Metall (järnhaltig) 70 % 80 % 

Aluminium 50 % 60 % 

Glas 70 % 75 % 

Papper och papp 75 % 85 % 

2.6 Insamling av textil 

En särskild utredning på uppdrag av regeringen, gällande producentansvar för textil, presenterades i 

december 2020. Producentansvar föreslås för kläder av textil, hemtextil, inredningstextil samt väskor 

och accessoarer av textil. Textil som inte omfattas är exempelvis möbler, skor, madrasser, teknisk textil, 

filter och textil på löpmeter (Avfall Sverige, 2020). Förslaget innebär att producenterna ska ha ett 

ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för insamling och återvinning av textilier (Naturvårdsverket, 

2020) med syftet är att åstadkomma miljönytta genom ökad insamling av textil för återanvändning och 

av textilavfall för återvinning, i första hand för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning 

(Regeringskansliet, 2020). Författningarna ska träda i kraft den 1 januari 2022.  

Inga detaljerade krav om hur insamlingen kommer ske har förslagits (Avfall Sverige, 2020). Införandet 

av producentansvaret måste av praktiska skäl ske i flera steg och vissa av de föreslagna bestämmelserna 

ska därför tillämpas först vid ett senare tillfälle. Innan ansvaret för insamlingen kan föras över från 

kommunen till ett eller flera insamlingssystem krävs det bland annat att det finns tid för 

tillståndsprocessen, utbyggnad av insamlingen och tid för alla producenter att sluta avtal med ett 

insamlingssystem som erhållit ett tillstånd. An-svaret för insamlingen av textilavfall ska därför föras över 

till de tillståndsgivna insamlingssystemen först den 1 januari 2024.  

2.7 Mikroplaster i våra hav 

Mikroplast är små plastbitar av olika plastmaterial som antingen tillverkas för att användas i olika 

produkter eller uppkommer vid slitage eller nedbrytning av plast. Mikroplast kan ha effekter på miljö 

och hälsa och det är därför av intresse att lokalisera dess uppkomst och spridning. Nedan presenteras 

de källor som står för de största utsläppen av mikroplast i Sverige (Naturvårdsverket, 2021).    

• Industriell produktion och hantering av primärplast  

• Slitage av däck från vägar  

• Konstgräs 
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• Anläggningar för idrott och lek med underlag som innehåller plast eller gummi 

• Textiltvätt  

• Båtbottenfärg  

• Nedskräpning  

Under 2019 redovisade Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag om mikroplast i enlighet med EU:s 
plaststrategi och trycker på att kunskapsluckorna är stora och att det krävs ett fortsatt arbete för att 
minska spridningen av mikroplast (Naturvårdsverket, 2021). 2.8 Regionala miljö- och avfallsmål 

2.8 Regionala miljö- och avfallsmål 

Vid framtagandet av den reviderade avfallsplanen har hänsyn till det regionala miljömålsarbetet samt 

uppföljningsarbetet tagits. 

Länsstyrelsen i Östergötland har bland annat ansvar för att samordna det regionala arbetet för att 

uppnå de 16 svenska nationella miljökvalitetsmålen. Avfallsplanen har främst påverkan på målet God 

bebyggd miljö men kopplingar finns även till Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag 

samt Giftfri miljö på grund av de emissioner som avfallsanläggningar bidrar med till luft, vatten och 

mark. 

Det finns ett regionalt åtgärdsprogram framtaget för att nå miljömålen, 50 åtgärder för miljömålen i 

Östergötland, vilket gällde fram till och med år 2020. På samma vis finns ett åtgärdsprogram för Södra 

Östersjön som gällde mellan 2015 – 2020. 

År 2019 gjordes en uppföljning gällande hur långt Östergötland kommit i åtgärdsarbetet för de 

regionala miljömålen. Resultatet visade att regionen redan hade klarat av 73 % av samtliga åtaganden, 

samt att 14 % var påbörjade. Endast 9 % av åtgärderna var ännu inte påbörjade och 4 % var utförda till 

hälften (se Figur 3). 

 

Figur 7 Samlad bedömning över hur långt Östergötland kommit i de regionala målen. G innebär genomförda mål, P innebär 

påbörjade, H innebär utförda till hälften och E innebär ej påbörjade/ej genomförda. 

De olika målen delades upp i fyra kategorier; Kust & vatten, Växter & djur, Skog & odling, samt 

Människan i miljön. Det målområde som hade mest framgång sedan åtgärdsprogrammet tog kraft 2014 

var Människan i miljö, med hela 81 % genomförda åtaganden.  
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2.8.1 Regional Energi- och klimatstrategi 

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Östergötland antagit en gemensam energi- och 

klimatstrategi för Östergötland, i nära samverkan med runt nittio (90) av länets aktörer som ska ge 

vägledning för det fortsatta energi- och klimatarbetet i länet och fungera som ett stöd till kommuner, 

näringsliv och andra organisationer. Strategin innehåller ett övergripande och fyra underliggande mål 

samt sex prioriterade insatsområden. De är framtagna för att vi lättare ska kunna strukturera och 

optimera det arbete som nu behöver ske i länet. Under 2020 och våren 2021 kommer Länsstyrelsen och 

Region Östergötland ta fram handlingsplaner som innehåller konkreta åtgärder för varje insatsområde 

vilket kommer att inverka på kommunerna insatser i frågorna där flera insatsområden är relevanta för 

den kommunala avfallsplaneringen. 

Insatsområdena är: 

• Förnybar och robust energiproduktion 

• Energi- och klimateffektivt näringsliv 

• Energi- och klimateffektiva bostäder och lokaler 

• Hållbara och effektiva transporter 

• Cirkulär ekonomi och konsumtion 

• Hållbart jord- och skogsbruk 

3. Genomförande  

Nedan beskrivs de styrmedel och arbetssätt som används för att nå avfallsplanens mål. 
 
Lokala avfallsföreskrifter 
Enligt Miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som består av en avfallsplan 
och lokala föreskrifter för hantering av avfall. Renhållningsföreskrifterna är ett av de viktigaste 
styrmedlen för den kommunala avfallshanteringen och de innehåller de lokala bestämmelserna för 
hanteringen av avfall som kommunen ansvarar för. I föreskrifterna beskrivs bland annat vilka 
skyldigheter fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare har för det avfall de genererar. Där beskrivs 
även hur avfall ska sorteras och lämnas. Avfallsföreskrifterna är ett komplement till gällande lagstiftning 
på området och det dokument som ligger till grund för hur frågor hanteras i det dagliga arbetet och vid 
tvister. 
 
Renhållningstaxan  
Ett viktigt ekonomiskt styrmedel på lokal nivå är avgifterna i renhållningstaxan7 (även kallad 
avfallstaxan.) I renhållningstaxan finns avgifter för hämtning och behandling av kommunalt avfall. 
Liksom för renhållningsordningen fattar respektive kommuns fullmäktige beslut om att anta taxan. 
Likställighetsprincipen är en viktig grund för taxan där alla kommuninvånare ska behandlas på samma 
sätt. Taxan ska vara konstruerad enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att de avgifter som totalt 
sett tas ut för hantering av kommunalt avfall inte får vara större än de totala kostnaderna. 
Renhållningstaxan kan utformas på ett sådants sätt att den hjälper till att nå målen i avfallsplanen och 
att en miljöanpassad avfallshantering främjas. Enligt miljöbalken får avfallstaxan miljöstyras8. 
 
Renhållningstaxan kan utformas på ett sådants sätt att den hjälper till att nå målen i avfallsplanen och 
att en miljöanpassad avfallshantering främjas.9   
 
Kommunikation och information 

 
7 Det är kommunfullmäktige som beslutar renhållningsavgiften storlek. 
8 Miljöstyrande taxa innebär att taxan är konstruerad på ett sätt som uppmuntrar kunden att göra mer miljöriktiga val, att kunden 
ska kunna välja mellan olika tjänster i taxan och att kunden upplever taxan som styrande / Avfall Sverige 2020 
9 Från och med år 2010 ingår kostnaden för hushållens grovavfall från flerfamiljshus i renhållningstaxan. Insamlingssystem 
tillhandahålls av fastighetsägaren. Extra hämtning av grovavfall kan beställas mot taxa för extra tjänst. Verksamhetsavfallet ingår 
inte normalt i den kommunala renhållningsskyldigheten, och taxesätts separat för att täcka kostnaderna. 
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Väl fungerande kommunikation och information omfattar både att invånare och verksamhetsutövare 
enkelt ska kunna få svar på sina frågor och att den information de behöver för att kunna hantera sitt 
avfall på rätt sätt når ut till dem och att de förstår den. Det sker en mängd kommunikationsinsatser och 
informationskampanjer för att påverka invånare och verksamhetsutövare att hantera sitt avfall på ett 
miljöriktigt sätt och låta avfallshanteringen klättra i avfallstrappan. Informationsinsatser kommer få 
ökad betydelse framöver. 
 
Tillsyn 
De kommunala tillsynsmyndigheterna utövar tillsyn över företag och andra verksamheter. 
Tillsynsmyndigheterna följer upp att lagstiftningen följs och kan vid behov förelägga 
verksamhetsutövare att förbättra sin avfallshantering. Tillsynsmyndigheterna kan även ge råd. 
  
Upphandling 
Offentlig upphandling och offentliga inköp är viktiga styrmedel där kommunerna har stora möjligheter 
att påverka. Genom att ställa ökade hållbarhets- och miljökrav vid upphandlingar och skapa rutiner för 
avfallsförebyggande arbete i samband med inköp och upphandling kan kommunerna aktivt förebygga 
avfall och bidra till hållbar utveckling. 
 
Översiktsplanering och fysisk planering  
Genom att avfallsfrågor lyfts tidigt i den kommunala planprocessen säkerställs att avfallsfrågor beaktas 
under planering av nya områden och vid ny- och ombyggnad. Det är viktigt att representanter med 
avfallskompetens följer projekten under hela planeringsprocessen och att bygglov granskas utifrån ett 
avfallsperspektiv. 
 
Avfallshanteringen är den del av den centrala fysiska planeringen och resursplaneringen i kommunen 
och bör ingå i den övergripande planprocessen t.ex. när kommunen tar fram en ny översiktsplan.  
 

3.1 Utvecklingsplan Kinda kommun 

Kinda kommun har tagit fram en utvecklingsplan för hela kommunen där visionen är en gemensam 
målbild och visar hur Kinda ska utvecklas.  

- ”Den är vår gemensamma bild av framtiden. Visionen ska vägleda medborgare, föreningar, 
näringsliv, organisationer och andra aktörer till en positiv utveckling av kommunen.” 

 
Fyra utvecklingsområden har tagits fram: Hållbar samhällsutveckling; God livsmiljö; Livskraftigt 
näringsliv och Kompetensförsörjning och utifrån dessa har strategier utvecklats. Utvecklingsområdena 
och målarbetet har en tydlig koppling till Agenda 2030 och det globala målarbetet för hållbar utveckling.  
 
Strategierna utgår från visionen, respektive utvecklingsområde och nationella/ internationella 
styrdokument samt en omfattande process för att identifiera Kindas behov och prioriteringar för de 
olika utvecklingsområdena.   
 

217



Förslag till avfallsplan 2022-2025   

Remissversion upprättad: 20211026 

24 

 
 

  

 

 
Figur 8 Illustration från den lokala utvecklingsplanen som beskriver utvecklingsområdena i Kinda kommun och dess koppling 

till de globala målen/Agenda 2030. 

Arbetet med avfallsplanen har främst en koppling till utvecklingsområde 1. ” Strategi Hållbar 
samhällsutveckling”, där Kinda kommun ska arbeta aktivt med att minska klimat- och miljöbelastningen. 
Strategiska inriktningar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling anges nedan:  

1. Naturresurser och miljö 
2. Ekonomisk hushållning 
3. Kommunikationer och infrastruktur 
4. Nytänkande och innovation 
5. Samhällsplanering. 
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4. Lokala inriktningar och handlingsplaner 

 

 
Figur 9 Föllingsö odlingslandskap i Kinda kommun (Fotograf: Ture Göransson). 

I detta kapitel presenteras huvudinriktningarna för Kindas kommun 2022 – 2025. Under varje 
huvudinriktning finns en handlingsplan i form av ett antal detaljerade inriktningar förklarade och 
kopplade till de åtgärder som behöver göras och ansvarsfördelningen för dessa. Även uppföljningen och 
nyckeltal har definierats för varje inriktning. Huvudinriktningarna är utvalda utifrån de kriterier Kindas 
kommun har för utvecklandet av avfallshanteringen inom kommunen. 
 
Prioritering av mål och åtgärder bör göras med utgångspunkt från de kriterier som bedöms vara av 
störst betydelse. Prioriteringar görs löpande och åtgärder ska följas upp årligen under planperioden. 
Dessa kan vara:  

• Miljönytta  

• Nationella och regionala prioriteringar  

• Ekonomi  

• Pedagogiskt värde (inklusive kunskapsspridning)  

• Genomförbarhet 
  
En vision för avfallsarbetet i Kinda kommun har tagits fram. Visionen pekar på avfallshanteringens fem 
viktigaste aspekter. Kinda kommuns vision för avfallsarbetet är:  
  

- ”Kinda kommun ska i sitt avfallsarbete verka för minskade avfallsmängder, ökad 
återanvändning/återvinning, minskade deponimängder, ett miljöriktigt och säkert 
omhändertagande av uppkommit avfall, samt god service till kommunens invånare.” 
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Inriktningar: 
1. Förebygg avfallet och öka återbruket  
2. Hållbar hantering av matavfall 
3. Förbättrad utsortering av farligt avfall och förpackningsmaterial 
4. God information till Kindas kommuninvånare 
5. Utvecklad avfallsorganisation 
6. Minska den avfallsrelaterade klimatpåverkan 
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4.1 Inriktning 1 Förebygg avfallet och öka återbruket  

Alla privatpersoner och verksamheter som ger upphov till avfall är skyldiga att sortera ut och lämna 

sitt avfall i de insamlingssystem som finns. Då var och en av oss nästan producerar ett halvt ton avfall 

varje år är det även viktigt att öka återbruk och minska mängden genererat avfall. Att avfallet hamnar 

på rätt plats och omhändertas på ett miljöriktigt sätt är också en viktig aspekt. Utifrån dessa aspekter 

har inriktningar satts upp för att avfallsmängderna per person ska minska i kommunen. 

Ett sätt att underlätta för invånarna att återbruka sitt avfall är att i samband med att de besöker 

ÅVC:n även inspireras till återbruk exempelvis genom insamling av loppisföremål och kläder vid ÅVC:n 

Inriktningar har även satts upp för textilinsamling. 

Andelen avfall till återanvändning och materialåtervinning skall kontinuerligt öka. Materialåtervinning 

skall prioriteras framför energiutvinning när det vid en helhetsbedömning är miljömässigt motiverat. 

Deponering skall användas som sista alternativ och efterhand minska. 

 

 

Handlingsplan - Förebygg avfallet och öka återbruket 

 

1.1 Avfallsmängderna4 per person ska minska till 2025 i enlighet med det nationella 
målet om avfallsförebyggande enligt EU:s avfallshierarki. 
  

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Avfallsmängderna mäts i kg/person och år. 

Utöka samarbetet kring återbruk 
med kommunens second hand 
butiker och övriga 
insamlingsorganisationer för att öka 
andelen material som återanvänds. 
 

Mäts som ja eller nej 

 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

I samband med bemannad 
grovsopsinsamling ska det finnas 
möjlighet för ideella organisationer 
att medverka.  
 
Lämnade föremål kan då användas 
till loppmarknad eller Second hand. 
 

Mäts som ja eller nej Samhällsbyggnadsnämnden.  

 
Skapa forumevent och använd 
sociala medier för att skapa 
engagemang i kommunen för 
avfallsfrågor till exempel att 
uppmärksamma det "osynliga" 
avfallet.  
 

Mäts som ja eller nej 
och antalet genomförda 
aktiviteter  

Samhällsbyggnadsnämnden.  

Aktörer - Förebygg avfallet och öka återbruket 

De berörda enheterna för att förbygga avfallet inom kommunen är alla kommunala 
verksamheter. De enheter som ska involveras särskilt i arbetet med att uppfylla inriktningen 
är drift och renhållningsavdelningen, miljöavdelning samt skola och omsorg.   
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1.2 Andelen mat- och restavfall ska minska med 25% motsvarande det nationella 
målet för mat- och restavfall10. 

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Avfallsmängderna mäts i kg/person och år med hjälp av plockanalyser. 

Åtgärder som leder till målet finns 
under respektive delmål så som 
åtgärder för att minska matsvinnet 
och att minska onödig användning 
av produkter. En utökad utsortering 
av såväl matavfall som förpackningar 
som ändå uppstår kommer också att 
behövas. 
 

Avfallsmängderna mäts 
i kg/person och år med 
hjälp av plockanalyser. 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

1.3 Utöka kampanjerna för minskad nedskräpning i kommunen.  

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Engagera skolor och förskolor i 
skräpplockardagar I samarbete 
med Håll Sverige Rent där de får 
lära sig om sortering, hur avfallet 
hanteras och var det tar vägen. 

 Genomförs varje år, en 
plan sätts upp inför 
varje läsår med 
aktiviteter.  Följs upp 
genom antalet 
aktiviteter. 

Bildningsnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Arbeta för att engagera även 
äldre/vuxna skolelever i arbetet 
mot nedskräpning och 

sortering.   
 

Erbjud och genomför 
studiebesök på 
Återvinningscentral (ÅVC). 
 

1.4 Minska avfallsmängder hos företag och kommunala verksamheter.  

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Implementera avfallstrappan i 
miljöavdelningen 
verksamhetsmål:  
 
”Tillsyn ska bedrivas enligt EU:s 
avfallstrappa med fokus på de tre 
första stegen förebygga, 
återanvända och återvinna.” 

 

Mäts som ja eller nej Samhällsbyggnadsnämnden 

Inventera kommunens 
verksamheter för att utreda var det 
genereras mest avfall för att kunna 
sätta upp nya konkreta mål 

 

Resultatet av 
inventeringen följs upp 
och används som 
mätetal. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
10 25/25-målet innebär att det totala mat- och restavfallet ska minska med 25 procent till år 2025 jämfört med år 2015 
(Naturvårdsverket, 2020).  
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Se över möjligheter för återbruk 
av möbler hos de kommunala 
verksamheterna.  
 

Mäts som ja eller nej Samhällsbyggnadsnämnden 

Riktade informationsinsatser till 
kommunens egna verksamheter 
 

Mäts som ja eller nej Samhällsbyggnadsnämnden 

Förbättra/Förenkla möjligheterna 
att sortera i kommunerna 
verksamheter i dialog med 
fastighetsansvariga. 
 

Följ upp källsortering 
och containerhantering.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

1.5 Att engagera föreningar till insamling och sortering av burkar och PET-flaskor 
som inte har pant.   

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Utreda möjligheten att föreningar i 
kommunen kan engagera sig att ta 
emot burkar och PET-flaskor, som 
kan ge tillskott till föreningen.   
 

Mäts i JA/NEJ (år 2023) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

1.6 Minska mängden textil som slängs i restavfall hos kommunens egna 
verksamheter  

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Implementera återvinning för textil i 
kommunens egna verksamhet 

 

Mäts som ja eller nej 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sök samarbeten med exempelvis 
skolor, fritidsverksamhet eller 
second hand som kan upcycla 
textilier.   

 

Mäts som ja eller nej 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Inventera textilanvändning inom 
särskilt boende - ansvar Vård- och 
omsorg samt samhällsbyggnad 
 

Mäts som ja eller nej 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

1.7 Byggmaterial och grovavfall ska kunna lämnas för återanvändning och på ÅVC  

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Utred möjligheterna för fraktioner 
för bygg- och rivningsavfallet på 
befintlig ÅVC.  
 

Mäts som ja eller nej Samhällsbyggnadsnämnden 

Erbjud utsortering av bygg- och 
rivningsavfall vid fastighetsgränsen 
som en extratjänst.  
 

Avfallsmängderna mäts 
i kg/person och år med 
hjälp av plockanalyser. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

1.8 Öka andelen återanvändning samt återvinning av textilier fram till 2025. 

Åtgärder Uppföljning Ansvar 
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Öka möjligheterna att återvinna 
textilier runt om i kommunen 
genom löpande 
informationsinsatser.  

 
 
 

Mäts som ja eller nej. Följs 
upp genom antal utförda 
aktiviteter.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Kartlägg secondhandflödena av 
textil inom kommunen och undersök 
hur dessa kan öka/förenklas 
 

Mäts som ja eller nej. 
Kartläggning följs 
upp. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Se till att rätt fraktioner finns på ÅVC  
 

Mäts som ja eller nej. Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Genomför riktade 
informationsinsatser till hushållen 
till exempel förmedla en karta över 
vart man kan lämna in textiler till 
second hand eller återvinna. 

Mäts som ja eller nej. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

4.2 Inriktning 2 – Hållbar hantering av matavfall 

 

 
 

Figur 10 Senast år 2024 ska kommunen införa 100 % fastighetsnära matavfallsinsamling inom hela kommunen. (Bildkälla: 

Avfall Sverige) 

Utvinningen av energi och näringsämnen ur biologiskt avfall, inklusive matavfall, skall öka genom 
biologisk behandling, där sådan kvalitet kan nås att näringsämnen kan återföras till kretsloppet. I 
avfallsförordningens nya krav framgår att kommunen ska tillhandahålla ett system för att från hushåll 

224



Förslag till avfallsplan 2022-2025   

Remissversion upprättad: 20211026 

31 

 
 

  

 

samla in matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort det matavfallet 
skilt från annat. Detta ska vara genomfört den sista december 202311.  
 
En utredning12 genomfördes 2020-2021 för att se på behov och möjlig framtida hantering av matavfall. 
I utredningsarbetet har nuvarande lagstiftning, nationella och regionala miljömål samt den ekonomiska 
aspekten legat till grund. En grundläggande utgångspunkt har också varit att se frågan ur ett 
invånarperspektiv. Utredningen granskade aspekter som lagstiftning, nationella och regionala miljömål, 
samt den ekonomiska aspekten och hur frågan kan ses ur ett invånarperspektiv13.  
Utredningen resulterade i att optisk sortering ses som den just nu mest fördelaktiga metoden för 
matavfallsinsamling för Kinda kommun. Utsortering av matavfall i hela kommunen planeras att påbörjas 
under perioden efter det att ett politiskt beslut om bäst lämpad insamlingsmetod tag

 
11 Regeringen fattade i juni 2018 beslut om att införa krav på kommunerna att tillhandahålla ett system för att 
från hushåll samla in matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort det matavfallet 
skilt från annat avfall. Kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023.  
12 Renall AB har på uppdrag av Kinda kommun genomfört en utredning som ska ge en bild av förutsättningar för 
framtida hantering av organiska restprodukter med fokus på matavfall. 
13 Kommunen har ansvar över att kommunalt avfall omhändertas på ett korrekt sätt, för att minimera risken att 
människor och miljö kommer till skada, dock är det hushållen som bekostar hanteringen av det kommunala 
avfallet genom renhållningsavgiften.  

Aktörer – Hållbar hantering av matavfall 

Den enheter som ska involveras i arbetet med att uppfylla inriktningen är 
kostenheten, miljökontoret samt skola och omsorg.  
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Handlingsplan - Hållbar hantering av matavfall 

 

2.1 Senast år 2024 införa 100 % fastighetsnära matavfallsinsamling inom hela 
kommunen.  

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Genomför en 
informationskampanj.  

 

Mäts som ja eller nej  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Översyn av renhållningstaxan.   
 

Mäts som ja eller nej Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Inför matavfallsinsamling i hela 
kommunen14 

Mäts som ja eller nej 
samt antalet hushåll 
som erbjudits med 
årlig uppföljning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2.2 Fortsätta arbetet med att förebygga och minimera att matavfall uppstår i 
kommunala verksamheter. 

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Klimat och hållbarhetsveckor 
hålls årligen.   
 

Mäts som ja eller nej   
Samhällsbyggnadsnämnden, 
bildningsnämnden, Vård- och 
omsorgsnämnden 

Informera på skolor och andra 
verksamheter som hanterar 
mat.  
 

Mäts som ja eller nej 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
bildningsnämnden, Vård- och 
omsorgsnämnden 

En vecka per år kommer 
skolorna att mäta 
tallrikssvinnet. Under samma 
vecka ska personalen prata 
med barnen om varför man inte 
ska kasta mat i onödan.  

Mäts i kg/år 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
bildningsnämnden, Vård- och 
omsorgsnämnden 

2.3 Andelen matavfall i den fraktionen för restavfall ska kontinuerligt minska där 
minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska 
sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara. 
 
Minst 40 % av avfallet ska behandlas så även energi tas tillvara. 

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Mäts genom enklare plockanalys i egen regi15 

Informationskampanj i samband 
med införande av gröna påsen. 
 

Mäts som ja eller nej Samhällsbyggnadsnämnden 

Införande av utsortering av 
matavfall 

Mäts som ja eller nej Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
 

 
14 Utsortering av matavfall i hela kommunen planeras att påbörjas under perioden efter det att ett politiskt beslut om bäst lämpad 
insamlingsmetod tagits. 
15 Plockanalys enligt Avfalls Sveriges metod. 
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4.3 Inriktning 3 -  Förbättrad utsortering av farligt avfall och förpackningsmaterial 
Att förbättra utsorteringen av farligt avfall är viktigt för att minska spridningen av miljö- och hälsofarliga 
ämnen och genom att öka möjligheten för återvinning av förpacknings-material kan man bespara 
naturresurser samtidigt som man främjar cirkulära resursflöden i samhället. Nya ambitiösa mål för 
återvinning av förpackningar har satts nationellt och kommunerna kommer även att ansvara för 
insamling av returpapper i fortsättningen. För att möta dessa mål och öka sorteringsgraden kommer 
kommunen att arbeta med ytterligare informationsinsatser och bevaka utredningen. Kravet är att från 
och med år 2025 ska insamlingssystemen transportera bort hushållens returpapper och 
förpackningsavfall av de vanligast förekommande materialen från alla bostadsfastigheter.  
 
Kinda Kommun ska (i samarbete med FTI) på ett effektivt sätt samla in förpackningar. Detta kan 
genomföras genom att införa ett fastighetsnära insamlingssystem för förpackningar, öka antalet 
allmänna platser för utsortering av förpackningar och farligt avfall. En utredning planeras att tillsättas 
för att ta fram vilket insamlingssystem som är mest ekonomiskt och miljömässigt effektivt. 
 
 

 

Handlingsplan – hantering av farligt avfall samt effektiv förpackningsinsamling 

 

 3.1 Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar (FNI) ska införas 
senast år 2025.  

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Utredning för att ta fram vilket 
insamlingssystem som är mest 
ekonomiskt och miljömässigt 
effektivt. 

 

Mäts som ja eller nej 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Vid införande av FNI till hushållen 
samverka med förpacknings- 
och tidningsinsamlingen (FTI). 16 
 

Mäts som ja eller nej.  Samhällsbyggnadsnämnden 
 

3.2 En sorteringsguide för förpackningar och tidningar ska finnas tillgänglig för 
kommunens invånare  

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Informationsinsatser.  
 
Använd kommunens hemsida i 
första hand.  
 

Mäts som ja eller 
nej. Erbjuds senast år 
2023 

Samhällsbyggnadsnämnden.   

3.3 Sällanköpsförpackningar och övriga förpackningar ska kunna lämnas på 
återvinningsstationer som är lättillgängliga.   

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

 
16Gemensamt verka för att de föreskrifter och vägledningar som tas fram av naturvårdsverket kan användas. 

Aktörer – Hantering av farligt avfall samt effektiv 
förpackningsinsamling 

Den enhet som kan involveras i arbetet med att uppfylla inriktningen är drift och 
renhållningsavdelningen samt i samarbete med FTI.  
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Planera för lämpliga platser för 
återvinningsändamål.  

Mäts som ja eller 
nej. 

Samhällsbyggnadsnämnden.    

3.4 Farligt avfall ska vara lätt att lämna för kommuninvånarna  

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Bibehåll nuvarande insamling 
med miljöbilstur där farligt 
avfall kan lämnas. 

 

Mäts som ja eller nej Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Bibehåll EL:IN17. Mäts som ja eller nej Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Inventera möjligheter att införa 
Samlaren. 
 

Mäts som ja eller nej Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Öka information till 
allmänheten om miljöfarliga 
ämnen och produkter genom 
att informera om detta på 
ÅVC:er och genom riktade 
informationsinsatser 

 
 
 
Mäts som ja eller nej 

Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

 

 

 
17 EL:IN är skåp för insamling av mindre elavfall som placeras i exempelvis matbutiker.  
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4.4 Inriktning 4 – God information till Kindas kommuninvånare 

 

 
Figur 11 Grönt avfallskärl vid hustomt. (Bildkälla: Kinda kommun, 2021) 

Avfallshanteringen är en samhällsservice och en viktig del av ett fungerade samhälle. En god service till 
invånare i Kinda Kommun innebär även att det blir lättare för dem att göra miljöriktigt rätta val. Alla 
som bor och verkar i kommunen skall ha god kännedom om avfallshanteringen och dess betydelse för 
hållbar utveckling.  
 
För att ställa om till hållbara konsumtionsmönster behövs en rad verktyg och åtgärder där information 
är en viktig hörnsten. Tydlig och lättillgänglig information underlättar för kommunens invånare och 
sommargäster att ställa om till en mer hållbar livsstil. Personal ska vara uppdaterade på senaste 
sorteringsanvisningar samt veta vikten av ett bra kundbemötande, genom intern och extern utbildning 
och nyhetsbrev.  
 
Avfallshanteringen i Kinda kommunen ska sätta kunden i fokus genom att erbjuda god service.  
 

 
 

 

 

Aktörer – God information till Kindas kommuninvånare 

De enheter som kan involveras i arbetet med att uppfylla inriktningen är miljökontoret, 
kommunikation och marknadsföring, drift och renhållning.  
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Handlingsplan - God information till Kindas kommuninvånare 

4.1 Tydliggöra hur och varför man sorterar rätt på återvinningscentralen. Det ska 
vara lätt att göra rätt!  

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Uppdatera och utöka 
informationen och 
skyltningen på 
återvinningscentralen.  
 
Presentera de olika 
fraktionerna på ett tydligt, 
och lättförståeligt sätt.  

 

Mäts som ja eller 
nej. Införs senast år 
2022.   

Samhällsbyggnadsnämnden. 

4.2 Informera kommuninvånarna med syfte att öka återanvändning och på så sätt 
minska mängden avfall till förbränning.  

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Jobba aktivt med information om 
renhållning och 
återvinningsfrågor till 
kommuninvånarna genom olika 
kanaler så som hemsida och 
lokaltidning.  
 
Inför kvartalets Tips på fakturor 
och e-fakturor.    
 

Plockanalys i egen 
regi18 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

4.3 Minst 90 procent av kunderna ska uppleva att Kinda kommun tillhandahåller 
god service och en väl fungerande avfallshantering på återvinningscentralen.  

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Bibehålla en god servicenivå 
ut mot kund på ÅVC:er 
 
Utbildningsinsatser hos 
personalen vid behov, 
exempelvis 
kompetensutveckling inom 
återbruk.  

 

Genomfört som Ja 
eller nej samt genom 
enkätundersök-
ningar, en gång per 
mandatperiod.   

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
18 Plockanalysen utförs enligt Avfall Sveriges metodik.  
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4.5 Inriktning 5 – Utvecklad avfallsorganisation 

 

Denna del omfattar arbetsmiljön för organisationens renhållningsarbete och utvecklingen av 

kommunens renhållningsverksamhet. En förbättrad avfallsorganisation kan uppnås genom att 

arbeta med kommunikation och information, kundbemötande och i form av förändringar av 

avfallstaxan och genom att förenkla insamlingssystemet för användaren. Även användning av 

andra verktyg så som upphandling och inköp. Det är en viktig del i arbetet för att genomföra 

avfallsplanens mål.  

 

För att nå kommuninvånarna och engagera dem i avfallsfrågor ska kommunikationen ses över 

och utformats med en inriktning hur kommunikationen ska ske. Gott bemötande och god 

service är en förutsättning för att de som använder avfallssystemen. Ett ökat fokus kommer att 

ligga på informationsinsatser till kommunens invånare och ökad Kundnöjdhet. För att bibehålla 

och rekrytera kompetent personal är arbetsmiljön en nyckel för ett framgångsrikt arbete.   

 

Lokalisering för dagens och framtidens behov av en god och tillgänglig avfallshantering ska 
säkras genom fysisk planering där plats för avfallets infrastruktur, från uppkomst till 
mottagningsanläggning, säkras i detaljplaner och bygglov. 

Kinda Kommun är en liten kommun och resurserna måste då fördelas på ett sådant sätt där 
största nytta erhålls. Samarbeten över kommungränsen kan vara ett sätt att utveckla och 
resurshushålla.  Kommunen har därför valt att gå in i ett kundtjänstsamarbete med 
Söderköping och Valdemarsvik, där exempelvis resurs och kompetensutveckling i samband 
med digitalisering av avfallshämtningen ses som en stor samordningsvinst.  
 

 

Handlingsplan - Utvecklad avfallsorganisation 

 

 5.1 Senast 2025 ställs tydliga krav vid upphandling av varor och tjänster i 
samtliga kommunala verksamheter i syfte att förebygga avfallets mängd och 
farlighet.  

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Ställa och säkerställa miljökrav 
anpassade efter specifik 
upphandling. Fokus ligger på 
efterlevnad av redan befintliga 
krav.  
 

Uppföljning vid varje 
upphandling  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Aktörer – Utvecklad avfallsorganisation 

De enheter som kan involveras i arbetet med att uppfylla inriktningen är Drift och 
renhållningsavdelningen i samarbete med Plan och bygg avdelning, 
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5.2 Avfallsverksamheten ska ta hänsyn till alla inblandade berörda parters 
arbetsmiljö.   

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Vid upphandlingar, värdera olika 
systems påverkan på 
arbetsmiljön.   

Uppföljning inför att 
nytt 
insamlingssystem 
införs och vid större 
upphandlingar.  

Samhällsbyggnadsnämnden   

Hämtningsförhållandena 
anpassas så att de uppfyller en 
god arbetsmiljö. T.ex. minimera 
tunga kärl - och slangdragningar 
för renhållningspersonal. 

 

  

5.3 Att hämtningsförhållandena anpassas så att de uppfyller en god arbetsmiljö. 

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Värdera olika systems påverkan 
på arbetsmiljön. Informera 
fastighetsägare när problem 
uppstår.  

Löpande uppföljning 
med systematisk 
återrapportering  

Samhällsbyggnadsnämnden   

5.4 I nya områden och vid ombyggnader bör avfallshanteringen riktas särskild 
uppmärksamhet så att arbetsmiljön säkerställs.  

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

I arbetet med översiktsplanering 
och i detaljplanarbetet ska 
tillgänglighet och arbetsmiljö för 
avfallshantering säkerställas.  

 

Löpande uppföljning 
varje översiktsplan 
och detaljplan 

Samhällsbyggnadsnämnden 

5.5 Att ÅVC och ÅVS utformas med en bra tillgänglighet och säker och trygg 
miljö.  

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Vid planering för av ny eller 
upprustning av befintlig ÅVC/ÅVS 
ska minst allmänna 
tillgänglighetskrav följas.  
 

Vid varje justering 
eller ny utformning av 
en ÅVC/ÅVS  

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Skapa en säker trafikmiljö genom 
trafikutredning.   
 

Följ upp utredning Samhällsbyggnadsnämnden 

5.6 Renhållningspersonalen ska ha en relevant fortlöpande 
kompetensutveckling.   

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Bevakning av ny lagstiftning och 
tekniska avfallslösningar samt 
erfarenhetsutbyte genom aktivt 

Uppföljning av 
personals 
kompetens- 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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medlemskap i t.ex. Avfall Sverige 
och deras informationskanaler.  
 
Besöka relevanta mässor och 
seminarium.  
 

utveckling i samband 
med 
utvecklingssamtal.  

5.7 Delar av verksamheten digitaliseras.   

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Digitalisering av avfallstjänster 
(slambrunnar, 
sophämtningsdagar samt digitalt 
stöd för 
sophämtningsentreprenören.)  

Följ upp löpande och 
mäts som ja eller nej. 
Pågående under hela 
avfallsplanens 
period, i takt med att 
digitala stödsystem 
utvecklas.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

4.6 Inriktning 6 – Minska den avfallsrelaterade klimatpåverkan 

Genom att sätta upp en inriktning om minskad klimatpåverkan kan både utsläpp av metan, 
avfallstransporter och förbättringar av energisystem inrymmas i avfallsplanen. Nedlagda deponier kan 
utgöra risk för förorening av grund- och ytvatten och kan också vara en källa till utsläpp av växthusgaser 
i form av metangas.  År 2019 genomfördes en kartläggning ac 32 avfallsupplag som registrerats och 
koordinatsattes. Alla deponiplatser har genomgått MIFO fas 1, som är en orienterande studie19.  
 
En miljö- och klimataspekt av avfallshantering är hur avfallstransporterna sker. För att möta nationella 
och regionala mål är en av inriktningarna att bränslet i samtliga avfallsfordon ska fortsätta vara 
fossilfritt till 2025 samt att avfallstransporternas körsträckor optimeras genom god planering inom drift 
och fysisk detaljplanering vid nybyggnation. 
 

 

Handlingsplan inriktning 6 – Minska den avfallsrelaterade klimatpåverkan 

6.1 Ruttoptimera alla avfallstransporter för att minska mängden bränsle. 
Körsträckorna för avfallshämtningen ska minska med 5%. 

Åtgärder Uppföljning Ansvar 

Ruttoptimering genom att se över 
så att körtid och körsträcka 
optimeras. 

Följs upp genom 
minskad körtid och 
körsträcka per fordon 
och år. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

  

 
19 En utförlig beskrivning samt karta över avfallsupplagen finns i Bilaga 5. Avfallsupplag i Kinda. 

Aktörer - Minska den avfallsrelaterade klimatpåverkan 
 
Berörda enheter för inriktningen är Drift och renhållningsavdelningen. Även Miljöenhet samt 
klimat- och energistrateger kan kopplas in.  
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5. Uppföljning 

En avfallsplan ska uppdateras och revideras minst var fjärde år enligt miljöbalken. 
Uppföljningen av planen och de aktuella åtgärderna ska ske årligen så att mätning och 
uppföljning kan göras kontinuerligt. Den färdiga planen antas genom godkännande i 
kommunfullmäktige. Uppföljning av samtliga delmål ska ske en gång per år. I 
uppföljningsarbetet, liksom i det övriga avfallsplanarbetet, bör såväl representanter 
från olika delar av kommunen som olika intressentgrupper vara delaktiga.  
 
Avfallsplanen kommer därmed bli ett levande dokument och avfallsplanarbetet blir en 
kontinuerlig process med regelbunden uppföljning inför den årliga budgetprocessen.  
Genom årlig uppföljning blir avfallsplanen ett aktivt verktyg för kommunen i arbetet 
med att anpassa avfallshanteringen i riktning mot en hållbar samhällsutveckling. 
 
Kinda kommuns avfallsplans aktiviteter, och en utvärdering av hur åtgärderna verkat i 
riktning för att uppnå målen, kommer att avrapporteras till kommunledning en gång 
per år i bokslut, nyckeltal samt miljörapport för Adlerskogs avfallsanläggning. 
Redovisningen kan innebära att kommunledningen beslutar om val av andra åtgärder 
eller annan inriktning för fortsatta insatser.  
 
Avfallsplanen ska utöver den årliga rapporteringen även aktualitet prövas av 
kommunen varje mandatperiod. Detta för att säkerställa att den är i fas med 
kommunens framtida mål och inriktningar. Kommunen har därför möjlighet att vid 
behov uppdatera avfallsplanen kontinuerligt. I det fall avfallsplanen bedöms vara 
förlegad eller i behov av större förändringar kommer det i samband med 
aktualitetsprövningen att beslutas kring att ta fram en ny avfallsplan.  

6. Miljöbedömning  

Enligt miljöbalken 6 kap, miljöbedömningsförordningen (2017:966), de kommunala 
avfallsplanerna av reglerna om miljöbedömning. Syftet med miljöbedömningen är att 
utveckla miljötänkandet i avfallsplaneringsprocessen. De mål som har satts upp ställs i 
relation till de nationella miljökvalitetsmålen. Avfallsplanen förhåller sig även till andra 
planer, program och strategier som översiktsplan, detaljplan, tillsyn, energiplan m.fl. I 
många fall krävs en miljöbedömning av avfallsplanen genom upprättande av en 
miljökonsekvensbeskrivning.   
 
Det finns dock inget generellt lagkrav på miljökonsekvensbeskrivning för alla avfallsplaner. 
För att avgöra om en miljökonsekvensbeskrivning krävs för en avfallsplan görs en 
undersökning om betydande miljöpåverkan. Det är för avfallsplaner vars genomförande kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan som miljökonsekvenserna ska utredas i en 
miljökonsekvensbeskrivning. I Bilaga 6 redovisas undersökningen om betydande 
miljöpåverkan som gjorts för denna avfallsplan. Slutsatsen av undersökningen är att 
avfallsplanen inte ger upphov till betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. 
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Kinda kommun   Box 1   590 40 Kisa   Tel: +46 494-190 00   Fax: +46 494-190 19 

kinda@kinda.se   www.kinda.se   Bankgiro: 390-4000 

Förvaltning 
Avdelning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Drift och renhållning  

REMISS 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-10-27 

Diarienummer 
2019-000357 

Enligt sändlista 

Remiss angående avfallsplan med föreskrifter för Kinda kommun 2022-2025 

Kinda Kommun, Samhällsförvaltningen, har tagit fram ett förslag till en ny avfallsplan 
med tillhörande föreskrifter. Avfallsplanen ska gälla för perioden 2022-2025 och 
innehåller förslag till mål och strategier för kommunens arbete med avfallsfrågor. 

Förslaget skickas nu ut på bred remiss till berörda aktörer.  
Remissen är riktad till kommunala politiker, länsstyrelsen, region Östergötland, 
tjänstemän och lokala företag.  

Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på det framtagna förslaget. Remissvar  
önskas senast 24 november 2021 per e-post till sbn@kinda.se. Ange diarienummer 2019-
00357.  

Bakgrund och syfte 
Avfallsplanen utgör en bra grund för den enskilda kommunens arbete med att bidra  
till att de nationella och avfallsrelaterade miljökvalitetsmålen uppnås. Den tydliggör 
kommunens ambitioner på avfallsområdet och ska även utgöra ett viktigt strategiskt 
styrdokument. 

Med vänlig hälsning 

Jimmy Johansson 
Chef Drift och renhållning 
jimmy.johansson@kinda.se 
0494-19054 

Bilagor 
Förslag till Avfallsplan 2022 Kinda 
kommun 

Bilaga 1 Uppföljning av tidigare avfallsplan 

Bilaga 2 Nulägesbeskrivning  
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Kinda kommun 
Datum 

2019-000357 Diarienr 
Sida 

2(3) 

Bilaga 3 

Bilaga 4 

Bilaga 5 

Bilaga 6 

2021-10-27 

Avfallsanläggningar inom kommunen 

Avfallsupplag i Kinda 

Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 

Miljöuppföljning relaterade mål och 
program  

Förslag Avfallsföreskrifter 2022 Kinda 
kommun 

Sändlista: 

Moderaterna Christer Segerstéen christer.segersteen@kinda.se 

Liberalerna Mikael Österling mikael.osterling@kinda.se 

Kristdemokraterna Lena Käcker Johansson lena.kacker-johansson@kinda.se 

Centerpartiet Anders Ljung anders.ljung@kinda.se 

LPO Pierre Ländell pierre.landell@kinda.se 

Socialdemokraterna Conny Forsberg conny.forsberg@kinda.se 

Sverigedemokraterna Christian Nordin Olsson christian.nordin-olsson@kinda.se 

Vänsterpartiet Anders Lindh anders.lindh@kinda.se 

Miljöpartiet Claes Brandén claes.branden@kinda.se 

Region Östergötland region@regionostergotland.se 

Länsstyrelsen Östergötland ostergotland@lansstyrelsen.se 

Åtvidabergs kommun kommun@atvidaberg.se 

Linköpings kommun kommun@linkoping.se 

Vimmerby kommun kommun@vimmerby.se 

Ydre kommun ydre.kommun@ydre.se 

Västerviks kommun mbn@vastervik.se 

Boxholms kommun kommun@boxholm.se 

Miljökontoret Kinda kommun Yngve Blomberg yngve.blomberg@kinda.se 

Plan- och byggkontoret Kinda 
kommun 

Maria Hedberg maria.hedberg@kinda.se 

Sofidel Sweden AB info.sweden@sofidel.com 

Absorbest Niclas Johansson niclas.johansson@absorbest.se 
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Kinda kommun 
Datum 

2021-10-27 
 
2019-000357 Diarienr 

Sida 

3(3) 
 

 

Jens-Åke Bygg AB Anneli Härnström  anneli@jensakebygg.se 

 

BTT Plåt AB Jonas Lönning jonas.lonning@btt.pars.se 

Stiftelsen Kindahus Gunnar Helmer gunnar.helmer@kindahus.se 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-11-10 KS 2021/303 009 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Linda Hammarström KS 
 Kommunchef 

+46738009740  
linda.hammarstrom@boxholm.se 

 

   

Remiss angående avfallsplan med föreskrifter för Kinda kommun.   

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kinda kommun har inlämnat en remiss angående avfallsplan med föreskrifter för 
Kinda kommun 2022-2025.   
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen har inga synpunkter att lämna på remissen.  
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att man inte har några synpunkter på inkommen remiss. 
 
 

Beslutsunderlag 
Remiss angående avfallsplan med föreskrifter för Kinda kommun. 
 
 

Beslutet expedieras till 
Kinda kommun 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommunchef
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Delegationer kommunstyrelsens november 2021 

 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade,  2 stycken.  
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Rapporter kommunstyrelsens november 2021 

 

Årets lärare inom Boxholm är Sara Karlsson  
 
Elevernas motivering lyder: ”Naturlig och äkta lärare som lyfter hela skolan” 
 
Årets lärare inom varje kommun 2021 utses, efter att rekordet med 45 000 elever har 
nominerat sina favoritlärare i nästintill alla Sveriges kommuner till årets Lärargala.  
 
4-6 kommuners släpps per dag från den 25 september till den 10 november.  
 
Årets lärare inom varje kommun är finalister till Årets lärare 2021 som presenteras i ett tv-
program där programledaren Mark Levengood med hjälp av Lärargalans Stiftelse 
Initiativtagare åker runt för att överraska de vinnande lärarna på deras skolor 
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Delgivning kommunstyrelsens november 2021 

 

Minnesanteckningar till kommunstyrelsen för kännedom från det regionala ANDT-rådets senaste 
möte.  

Dagordning:  

1. Välkommen 
2. Dialog om strategin 
3. Nulägesrapport 
4. Utbildningar och seminarier under 2021 
5. Spelremissen – Särskild mått fullhet vid marknadsföring av spel  
6. Nuläget Preventionspaketet 
7. Några siffror rörande länet från Öppna jämförelser, SKR och Systembolaget 
8. Övrigt 

 

Handlingar till laga kraftvunnen fördjupning av översiktsplanen, Mjölby kommun 

- Mantorp – Fördjupning av översiktsplanen laga krafthandling 
- Protokollsutdrag från antagandebeslut 
- Planbeskrivning, plankarta 
- Utlåtande 
- Länsstyrelsens granskningsyttrande 
- Samrådsredogörelse 

 

Skolverket:  

- Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid – 
Huvudmän för 2020 

- Statsbidrag för undervisning under skollov för 2021 
- Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2020 

 

Miljökontoret:  

- Begäran av uppgifter om Rinnagårdens förskola 
- Information om anmälningsplikt för nya lokaler 
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Övrigt kommunstyrelsen november 2021
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