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Kallelse och ärendelista till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Tid: Torsdagen den 22 februari 2018, kl 18.30 

Plats: Medborgarhuset Park 

 

Mötet inleds klockan 18.00 med demokraticafé.  

 

Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta växeln (0503-350 00 eller 

vaxeln@hjo.se) som kallar ersättare för tjänstgöring. 

 

Hjo 2018-02-14 

 

 

Michael Kihlström Edvin Ekholm 

Ordförande Sekreterare 

Ärendelista 

 

Ärende Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Upprop 
 

2. Val av protokollsjusterare och 

fastställande av tid för justering 

Eva-Lott Gram (Kd) och Marie Lindberg (S) utses att tillsam-

mans med ordföranden justera protokollet.  

Ersättare: Ewa Thorstenson (M) och Jörgen Fransson (S) 

Justeringstid: måndag 26 februari 2018, kl 16.00. 

3. Fastställande av dagordning 
 

4. Allmänhetens frågestund 
 

5. Frågestund 
 

6. Information 

 

- Information från kommunstyrelsens omvårdnadsutskott 

Föredragande: omvårdnadsutskottets ordförande Ewa F Thorstenson (M)  

 

7. Flytt av budgetmedel för 2018 

Föredragande: kommunstyrelsens 

ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- flytta budgetmedel om 530tkr för integrationskurator 

från politikområde barn och utbildning till 

politikområde arbete och socialtjänst, samt  

- flytta budgetmedel om 983tkr för miljöstrateg från 

politikområde samhällsbyggnad till politikområde 

kommunledningskontoret. 



 

 

 

Sidan 

2 (3) 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Ärendelista (forts) 

 

 

8. Ändring av stadgar för Hjo 

kommuns miljöpris 

Föredragande: kommunstyrelsens 

ordförande Catrin Hulmarker (M) 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

stadgar för Hjo kommuns miljöpris ändras så att en (1) 

pristagare ska föreslås. 

9. Revidering av 

arvodesreglemente för 

förtroendevalda i Hjo kommun 

Föredragande: 

arvodesberedningens ordförande 

Michael Kihlström (Kd) 

Arvodesberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att godkänna revideringar i 

arvodesreglementet för förtroendevalda i Hjo kommun, som 

handlar om: 

6 § Kommunstyrelsens ordförande erhåller som årsarvode 100 

80 % av gällande riksdagsmannaarvode x 12 månader. 

 

7 § Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande erhåller som årsarvode 

50 % av gällande riksdagsmannaarvode x 12 månader. 

 

Ändringarna träder i kraft 2019-01-01.  

10. Pensionsmyndighet i Hjo 

kommun 

Föredragande: 

arvodesberedningens ordförande 

Michael Kihlström (Kd) 

Arvodesberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att utse kommunstyrelsens 

allmänna utskott till pensionsmyndighet. 

11. Ändring av förbundsordning för 

Räddningstjänsten Östra 

Skaraborg  

Föredragande: direktionsledamot 

Britt-Marie Sjöberg (C) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

godkänna förslag till reviderad förbundsordning för 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg.  

12. Förslag till ny avfallstaxa för 

Avfallshanterings Östra 

Skaraborg 

Föredragande: direktionsledamot 

Lars Glad (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

godkänna förslag till ny avfallstaxa för Avfallshantering Östra 

Skaraborg, att gälla from 1 mars 2018.  

13. Antagande av Detaljplan för del 

av Korsberga 1:1 m.m. 

Föredragande: byggnadsnämndens 

ordförande Björn Bröne (L) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

detaljplanen. 

 

14. Svar på motion om giftfri miljö 

Föredragande: kommunstyrelsens 

ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

bifalla motionen. 

 

15. Avgiftstaxa för Vård och 

Omsorg 

Föredragande: 

omvårdnadsutskottets ordförande 

Ewa F Thorstenson (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta att fastställa ny Avgiftstaxa för Vård och 

Omsorg.  

Taxan träder i kraft 2018-04-01.   

16. Förslag till tomtpris Knäpplan 

västra 

Föredragande: tekniska utskottets 

ordförande Lars Glad (M) 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

priset för villatomterna på Knäpplan västra till 200 kr/m², varav 

12 kr motsvarar markpris och 188 kr gatubyggnadskostnad. 

 



 

 

 

Sidan 

3 (3) 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Ärendelista (forts) 

 

 

17. Valärenden - Avsägelse Margareta Cavalli-Björkman (M) 

- Val efter Jeannette Berglund (M) 

18. Nya motioner att anmäla  

19. Anmälningsärenden - Fullmäktiges årsagenda 2018 

- Revisionsrapport, samt kommunstyrelsens svar: 

Granskning av hemvården  
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 Enhet 

Kansli 

Datum 

2018-01-18 

 

 

 

 

 

Handläggare 

Edvin Ekholm 

 

 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Flytt av budgetmedel för 2018 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- flytta budgetmedel om 530tkr för integrationskurator från politikområde barn och 

utbildning till politikområde arbete och socialtjänst, samt  

- flytta budgetmedel om 983tkr för miljöstrateg från politikområde samhällsbyggnad till 

politikområde kommunledningskontoret. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har identifierat ett par organisatoriska förändringar för att få bättre kvalitet i arbetet. 

Förändringarna innebär att budgetmedel behöver flyttas. I budgetmedel för miljöstrategen ingår 

även politiska prioriteringar om miljödialog och framtagande av en energi- och klimatstrategi, varför 

den summan är högre än den för integrationskuratorn.  

 

 

 

Lisbeth Göthberg 

Kommunchef 
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 Enhet 

Plan & Bygg 

Datum 

2017-12-05 

Dnr 

2013-404 

 Handläggare 

Per-Åke Johansson 

0503-352 36 

per-ake.johansson@hjo.se 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-350 01, www.hjo.se 

Ändring av stadgar för Hjo kommuns miljöpris 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att stadgar för Hjo kommuns 

miljöpris ändras så att en (1) pristagare ska föreslås. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-31 att instifta ett miljöpris. Miljöpriset är instiftat 

för att uppmuntra insatser som medverkar till att minska miljöpåverkan och främjar 

livskvaliteten för hjoborna och därmed bidrar till en hållbar kommun. 

 

Priset delas ut årligen och består av 5 000 kronor samt diplom. Pristagaren utses av 

kommunstyrelsens allmänna utskott. 

 

En kommitté bestående av kommunala tjänstemän ska enligt gällande stadgar nominera tre 

kandidater till miljöpriset. En jury bestående av kommunstyrelsens allmänna utskott 

beslutar om vem som ska utses till pristagare. Samtliga nominerade tilldelas diplom. 

 

Stadgarna för Hjo kommuns miljöpris föreslås ändras så att nomineringskommittén 

föreslår vem som ska tilldelas priset alternativt att flera pristagare ska dela priset. 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om att utse pristagare. Pristagare tillkännages 

på Världsmiljödagen den 5 juni och tilldelas priset vid firandet av Sveriges Nationaldag den 

6 juni.  

Beslutsunderlag 

Förslag till stadgar för Hjo kommuns miljöpris, 2017-12-05 

 

 

Per-Åke Johansson 

Miljöstrateg 

Direkt 0503-352 36 

Mobil nr 070-642 88 33 
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Arvodesberedningen 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ab § 1 

Revidering av arvodesreglemente för Hjo kommuns 
förtroendevalda 

Arvodesberedningens beslut 
Arvodesberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna revideringar i arvodesreglementet för förtroendevalda i Hjo kommun, som handlar 
om: 

6 § Kommunstyrelsens ordförande erhåller som årsarvode 100 80 % av gällande 
riksdagsmannaarvode x 12 månader. 

7 § Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande erhåller som årsarvode 50 % av gällande 
riksdagsmannaarvode x 12 månader. 

Bakgrund 
Inför varje ny mandatperiod är det brukligt att man ser över arvodesreglementet för 
förtroendevalda.  

Förvaltningen har jämfört Hjo kommuns arvoden med andra kommuner, dels i liknande 
storlek och dels med liknande politisk organisation.  

I arvodesberedningen har främst kommunstyrelsens ordförandes arvode diskuterats. Det är 
idag 80 % av riksdagsmannaarvodet. Även kommunstyrelsens 2:e vice ordförandes arvode har 
diskuterats. Det är idag 50 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

Arvodesberedningen har varit enig om att dessa två ska höjas, och har efter att ha diskuterat 
ett antal olika varianter landat i att övriga arvoden i Hjo kommun bör vara oförändrade.  

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat arvodesreglemente för förtroendevalda i Hjo kommun. 
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Handläggare 

Michael Kihlström 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se 

Förändringar i arvodesreglementet för förtroendevalda i Hjo 

kommun  

Förslag till beslut 

Arvodessberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 

förslag till reviderat arvodesreglemente för förtroendevalda i Hjo kommun.  

Sammanfattning 

Inför varje ny mandatperiod är det brukligt att man ser över arvodesreglementet för 

förtroendevalda. Arvodesberedningen har under 2017 arbetat med en översyn inför 

mandatperioden 2019 – 2022. Beredningen har bl.a. jämfört Hjo kommuns arvoden med andra 

kommuner, dels i liknande storlek och dels med liknande politisk organisation.  

Översynen har diskuterats i arvodesberedningen, där samtliga invalda partier i Hjo 

kommunfullmäktige finns representerade. I dessa diskussioner har beredningen formulerat ett antal 

uppdrag och frågor till de olika partigrupperna för att leda arbetet framåt.  

Arvodesberedningen är utifrån underlaget, sina diskussioner samt input från partigrupperna enig om 

att arvodet för kommunstyrelsens ordförande bör höjas från dagens 80% av riksdagsmannaarvodet 

till 100%, med hänvisning till uppdragets omfattning och ansvar i en organisation med 

kommunstyrelsen som enda nämnd. Beredningen har även tittat på övriga fasta arvoden och anser 

att de ligger på en riktig nivå. Idag baseras övriga fasta arvoden på kommunstyrelsens ordförandes 

arvode, vilket innebär att en höjning av detta skulle höja samtliga arvoden. Detta innebär i sin tur en 

ökad kostnad på 710tkr/år (2018 års siffror).  

För att undvika en så stor kostnadsökning kan modellen förändras så att övriga fasta arvoden inte 

följer höjningen av kommunstyrelsens ordförandes arvode. Arvodesberedningens förslag är att 

arvodena för kommunstyrelsens ordförande (kommunalrådet) och kommunstyrelsens 2:e vice 

ordförande (oppositionsråd) framöver beräknas på 100% av riksdagsmannaarvodet. Övriga arvoden 

beräknas, som idag, på 80% av riksdagsmannaarvodet. Det skulle innebära en kostnadsökning på ca 

330tkr (räknat på 2018 års siffror).  

 

Michael Kihlström 

Beredningsledare arvodesberedningen 
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Arvodesberedningen 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ab § 2 

Pensionsmyndighet i Hjo kommun 

Arvodesberedningens beslut 
Arvodesberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att utse 
kommunstyrelsens allmänna utskott till pensionsmyndighet.  

Bakgrund 
För tolkning och tillämpning av bestämmelserna om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) ska fullmäktige utse en pensionsmyndighet.  

 

 































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

      

Avfallshantering Östra Skaraborg 

Gäller från 2018-01-01 

      

Avfallstaxa AÖS 
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1. Allmänna bestämmelser 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för avfall som enligt 
15 kap. 2 § miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall, hos annan verksamhet, som är 
jämförligt med hushållsavfall. 

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för AÖS. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2018. 

 

2. Principer 
Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att 
incitament ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt bete-
ende som följd (Miljöbalken 27 kap 5 §). 

Renhållningstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret. 

Renhållningstaxan ska successivt anpassas till de ökade miljökrav som tillkommer i alla led inom 
avfallshanteringen. 

Renhållningstaxan ska vara tydlig och enkel att förstå, tillämpa och kommunicera. 

Renhållningstaxan ska följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abon-
nemang i samtliga medlemskommuner. 

Totalavgiften kan bestå av en grundavgift och en avgift som på lämpligt sätt kan indelas i av-
gifter för hämtning och behandling, etc. 

Tilläggsavgifter kan debiteras vid gångavstånd till behållare, vid försvårad hämtning eller vid 
andra omständigheter som anses försvårande. 
 

2.1 Återvinningscentraler (ÅVC) 

Hushållens avlämning vid ÅVC ska i grunden vara avgiftsfri, men avgifter kan tillämpas för av-
lämning av annat avfall än vad som betecknas som hushållsavfall till exempel större mängder 
bygg- och rivningsavfall. Asbest räknas som bygg- och rivningsavfall även i mindre mängder. 
 

2.2 Samordning 

När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med 
förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och AÖS direktion före-
slår nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna ska kunna samordnas. 
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3. Utformning 
I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av enskilda avloppsanläggningar, 
hämtning av latrin samt övriga avgifter såsom till exempel tillägg för gångavstånd, byte av 
kärl och hämtning av grovavfall mm.  

Avgiften för sophämtning består av grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift. Till-
lägg för gångavstånd mm tillkommer.  
 

3.1 Grundavgift 

Grundavgiften ska täcka kommunalförbundets övergripande kostnader såsom information, 
planering, fakturering och annan administration. Kostnaderna för drift av återvinningscen-
traler samt medel för avsättningar av kostnader för nedlagda deponier ingår även i de över-
gripande kostnaderna.  

Grundavgiften debiteras alla fastigheter som nyttjas eller kan nyttjas på sådant sätt att hus-
hållsavfall uppstår.  

Detta innebär att grundavgift debiteras: 
 

- alla beboeliga småhus (inkl. fritidshus). Med småhus avses en byggnad som är inrät-
tad till bostadshus för en eller två familjer. När flera småhus finns på samma fastighet 
utgör antalet adresser grund för fakturering av antal grundavgifter.  
 

- alla beboeliga lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Med 
flerbostadshus avses hus med 3 lägenheter eller fler. Detta innebär förutom vanliga 
lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte sjukhus, ålderdoms-
hem, hotell, vandrarhem och likande verksamheter. Radhusfastigheter jämställs med 
småhus eller lägenheter efter fastighetens taxering. 
 

- alla verksamhetslokaler där lokalerna är utformade med någon form av personalut-
rymmen eller utgör samlingslokal. Med personalutrymmen avses kontor, fikarum el-
ler dylikt.  
 

Med beboeliga småhus och flerbostadshus avses bostäder som kan eller avses kunna bebos. 
Detta innebär att grundavgift faktureras även bostäder som ska eller håller på att renoveras. 
Grundavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats.  
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3.2 Hämtningsavgift och behandlingsavgift 

Hämtningsavgiften ska täcka kommunalförbundets kostnader för insamling av hushållsavfal-
let. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek och hämtningsintervall samt 
eventuella tillägg för gångavstånd, mm. 

Hushållsavfallet delas in i tre kategorier enligt nedan:   

- matavfall är lätt nedbrytbart biologiskt hushållsavfall som separerats från övrigt hus-
hållsavfall  

- restavfall är återstående hushållsavfall där matavfall och förpackningsavfall sorterats 
ut 

- brännbart avfall är hushållsavfall där matavfall och restavfall inte separerats  
 

Behandlingsavgiften debiteras i en del fall av den behandlande anläggningen. Behandlingsav-
giftens storlek varierar med abonnemangstyp, behållarstorlek och hämtningsintervall. 

 

3.3 Speciella avgifter  

För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar AÖS om 
avgift från fall till fall med bland annat ledning av tim- och behandlingskostnader etc.  

 

4. Fastighetsägarens ansvar 
Med fastighetsägare avses den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastig-
hetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare.  

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den 
som är ansvarig för att teckna abonnemang med AÖS för den del av avfallet som utgörs av 
hushållsavfall. AÖS kan besluta att samfällighet, vägförening eller liknande får teckna abon-
nemang i fastighetsägares ställe.  

Fastighetsägaren skall snarast anmäla till AÖS, dess entreprenörer eller till av AÖS anlitat fak-
tureringsföretag ändring av ägandeförhållanden eller abonnemangets omfattning, placering 
av behållare etc. Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför högre avgift, kan 
denna påföras retroaktivt.  

 

4.1 Betalning 

Fastighetsägaren skall betala avgifter till AÖS eller till av AÖS anlitat faktureringsföretag en-
ligt betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras i förskott. Debiterade avgifter ska 
betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften inom tid som anges på 
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fakturan tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den 
dag betalning skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso. 

 

5. Avgifter 
Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt. 

För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och 
behandlingsavgift samt eventuella tillägg (t.ex. gångavstånd och avgift för försvårad hämt-
ning). 

 

5.1 Grundavgifter  

 

 
Småhus  

 
675 kr per år 

 
Fritidshus 

 
443 kr per år 

 
Lägenhet i flerbostadshus  

 
338 kr per år 

 
Verksamheter 

 
675 kr per år  

 

 

 

  



Avfallstaxa AÖS 
 

 8  
  

5.2 Hämtningsavgifter och behandlingsavgifter 
 

Småhus - sortering av matavfall 
 

 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor 

Grundavgift Hämtnings- 
avgift 

Behandlingsavgift 
restavfall 

Behandlingsav-
gift matavfall 

Summa  
avgift (kr/år) 

Kärl 130-140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 675 kr 323 kr 126 kr 179 kr 1 303 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

675 kr 605 kr 171 kr 179 kr 1 630 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

675 kr 828 kr 216 kr 179 kr 1 898 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

675 kr 1 107 kr 334 kr 179 kr 2 295 kr 

 

 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 2 veckor 
Enbart för familjer med blöjbarn upp till  
4 år eller då särskilda behov finns till följd 
av sjukdom. 

Grundavgift Hämtnings- 
avgift 

Behandlingsavgift 
restavfall 

Behandlingsav-
gift matavfall 

Summa  
avgift (kr/år) 

Kärl 130-140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 675 kr 496 kr 253 kr 179 kr 1 603 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

675 kr 732 kr 344 kr 179 kr 1 930 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

675 kr 910 kr 434 kr 179 kr 2 198 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

675 kr 1 072 kr 669 kr 179 kr 2 595 kr 
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Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar grundavgift småhus och hämtnings- och behandlingsavgifter delas mellan delta-
gande fastigheter. 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor 

Grundavgift Hämtnings- 
avgift 

Behandlingsavgift 
restavfall 

Behandlingsav-
gift matavfall 

Summa  
avgift (kr/år) 

Delat kärl 130-140 liter för restavfall  
Delat kärl 140 liter för matavfall 675 kr 323 kr 126 kr 179 kr 1 303 kr 

Delat kärl 240 liter för restavfall 
Delat kärl 140 liter för matavfall  

(kan ej nytecknas) 

675 kr 828 kr 216 kr 179 kr 1 898 kr 

 

 

Godkänd varmkompost +  
restavfall 1 gång / 4 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 

restavfall 
Summa avgift  

(kr/år) 

Kärl 140 liter  675 kr 502 kr 126 kr 1 303 kr 

Kärl 190 liter  
(kan ej nytecknas) 675 kr 784 kr 171 kr 1 630 kr 

 

 

Årshämtning restavfall 
(endast vid beviljat undantag för års-
hämtning*) 

Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
restavfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 
Permanentboende, 2 gånger/år 675 kr 53 kr 22 kr 750 kr 

* Vid beviljat undantag för årshämtning skall kärlet endast ställas fram då hämtning beställts. 
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Avgifter för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall. 
 

Brännbart avfall  
1 gång / 2 veckor 

Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 130-140 liter 675 kr 895 kr 253 kr 1 823 kr 

Kärl 190 liter 675 kr 1 131 kr 344 kr 2 150 kr 

Kärl 240 liter 675 kr 1 309 kr 434 kr 2 418 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 675 kr 1 471 kr 669 kr 2 815 kr 

 

Delat kärl hämtning brännbart avfall 1 gång / 2 veckor 
Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar grundavgift småhus och hämtningsavgiften delas 
mellan deltagande fastigheter. 
 
Miljöstyrande avgift om 520 kr tillkommer per deltagande fastighet.  
 

 Hämtningsavgift Behandlingsavgift Summa avgift 

Kärl 130-140 liter  502 kr 126 kr 628 kr 

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 784 kr 171 kr 955 kr 

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas) 1 007 kr 216 kr 1 223 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 1 286 kr 334 kr 1 620 kr 

Kärl 660 liter (kan ej nytecknas) 2 239 kr 1 193 kr 3 432 kr 

 

Extrakärl  
(gäller endast för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall) 
 

Extrakärl för brännbart avfall Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

140 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 375 kr 253 kr 628 kr 

190 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 611 kr 344 kr 955 kr 

240 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 789 kr 434 kr 1 223 kr 
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Småhus som inte beretts möjlighet att sortera matavfall 
 

Brännbart avfall  
1 gång / 2 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 

brännbart avfall 
Summa avgift 

(kr/år) 

Kärl 120 - 140 liter  675 kr 375 kr 253 kr 1 303 kr 

Delat kärl 120 - 140 liter * 675 kr 375 kr 253 kr 1 303 kr 

Kärl 190 liter 675 kr 611 kr 344 kr 1 630 kr 

Kärl 240 liter  675 kr 789 kr 434 kr 1 898 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 675 kr 951 kr 669 kr 2 295 kr 

* Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar grundavgift småhus och hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastig-
heter. 
 

Godkänd varmkompost +  
restavfall 1 gång / 4 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 

brännbart avfall 
Summa avgift  

(kr/år) 

Kärl 140 liter  675 kr 502 kr 126 kr 1 303 kr 

Kärl 190 liter  
(kan ej nytecknas) 675 kr 784 kr 171 kr 1 630 kr 

 
 

Årshämtning restavfall 
(endast vid beviljat undantag för  
årshämtning*) 

Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 
Permanentboende, 2 gånger/år 675 kr 53 kr 22 kr 750 kr 

* Vid beviljat undantag för årshämtning skall kärlet endast ställas fram då hämtning beställts. 

 
 

Gemensamma behållare 
Permanentboende, abonnemang i ge-
mensam behållare*. 

Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Hämtning sker 1 gång / 2 veckor året 
om. 675 kr 375 kr 253 kr 1 303 kr 

* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 
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Fritidshus 

Sommarabonnemang för fritidshus under perioden maj – september 
 

Hämtningsintervall  
1 gång / 2 veckor 

Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

 Kärl 120-140 liter 443 kr 221 kr 116 kr 780 kr 

Kärl 190 liter 443 kr 367 kr 159 kr 969 kr 

Kärl 240 liter 443 kr 472 kr 200 kr 1 115 kr 

Kärl 370 liter  
(kan ej nytecknas) 

443 kr 712 kr 309 kr 1 464 kr 

 

Delat kärl hämtning 1 gång / 2 veckor 
Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar grundavgift fritidshus och hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. 

 Hämtningsavgift Behandlingsavgift Summa avgift 

Kärl 130-140 liter 221 kr 116 kr 337 kr 

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 367 kr 159 kr 526 kr 

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas) 472 kr 200 kr 672 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 712 kr 309kr 1 021 kr 

Kärl 660 liter (kan ej nytecknas) 1 183 kr 550 kr 1 733 kr 

 

Hämtning restavfall 1 gång under 
perioden maj-sep 

(endast vid beviljat undantag 
för årshämtning) 

Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
restavfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 443 kr 46 kr 11 kr 500 kr 

 

Hämtning restavfall 1 gång/4 veckor 
under perioden maj-sep 

(kräver godkänd varmkompost) 

Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
restavfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 140 liter (kan ej nytecknas) 443 kr 130 kr 39 kr 612 kr 

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 443 kr 210 kr 53 kr 706 kr 

 

Gemensamma behållare Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Sommarboende, abonnemang i gemensam  
behållare. * 
Hämtning 1 gång / 2 veckor 
under perioden maj-september. 

443 kr 221 kr 116 kr 780 kr 

* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 
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Hämtning av latrin  
 

 
Latrinabonnemang 

 
Hämtningsavgift  

 
Permanentboende 

(26 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

4 750 kr 

 
Sommarboende 
maj – september 

(6 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

3 735 kr 

 
Information om hämtningstillfällen meddelas direkt till kund. 

 

Försäljning av extra latrinkärl 

Försäljning av latrinkärl medges endast till kund. 

Extra latrinkärl kan beställas hos AÖS mot avgift enligt nedan. 
 

Försäljning extra latrinkärl Pris/kärl 

Extra latrinkärl (kr/st.) 240 kr 
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Flerbostadshus som beretts möjlighet till sortering av matavfall 

 

Gäller endast i område för sortering av matavfall samt enligt särskilda krav och förutsätt-
ningar. 

För flerbostadshus som väljer att sortera matavfall tillkommer en behandlingsavgift per 
matavfallskärl. AÖS avgör minsta antalet kärl.  

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. 

 

Kärl 140 liter mat 
 

Behandlingsavgift  
matavfall 

 
Summa  

avgift (kr/år) 

Matavfall 1 gång/2 veckor 179 kr 179 kr 

 
Matavfall 1 gång/ vecka 358 kr 358 kr 

 

 

 

För flerbostadshus som inte sorterar matavfall tillkommer en miljöavgift per lägenhet. 

 

Miljöavgift 
 

Avgift per lägenhet och år 
i flerbostadshus 

 
Gäller flerbostadshus som inte sorterar matavfall 520 kr 
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Brännbart avfall eller restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc.  
 

Brännbart avfall eller restavfall 
 
Hämtningsintervall 1 gång / 2 veckor 

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 120-140 liter (kan ej nytecknas) 375 kr 253 kr 628 kr 

Kärl 190 liter 611 kr 344 kr 955 kr 

Kärl 240 liter 789 kr 434 kr 1 223 kr 

Kärl 370 liter 1 567 kr 669 kr 2 236 kr 

Kärl 660 liter 2 239 kr 1 193 kr 3 269 kr 

    
Säck 160-240 liter (kan ej nytecknas) 1 305 kr 289 kr 1 594 kr 

    
Container 3-4 kbm  12 092 kr 5 421 kr 17 513 kr 

Container 6 kbm 10 449 kr 10 844 kr 21 293 kr 

Container 8 kbm 9 355 kr 14 458 kr 23 813 kr 

Container 10 kbm 8 290 kr 18 073 kr 26 363 kr 

 

Brännbart avfall eller restavfall 
 
Hämtningsintervall 1 gång / vecka 

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 1 322 kr 686 kr 2 008 kr 

Kärl 240 liter 1 702 kr 868 kr 2 570 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 2 500 kr 1 338 kr 3 838 kr 

Kärl 660 liter 4 479 kr 2 385 kr 6 864 kr 

    
Säck 160-240 liter (kan ej nytecknas) 2 578 kr 579 kr 3 157 kr 

    
Container 6 kbm 23 029 kr 21 686 kr 44 715 kr 

Container 8 kbm 21 092 kr 28 916 kr 50 008 kr 

Container 10 kbm 19 218 kr 36 145 kr 55 363 kr 
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Brännbart avfall eller restavfall 
 
Hämtningsintervall 2 gånger / vecka 

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas) 3 660 kr 1 735 kr 5 395 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 4 463 kr 2 675 kr 7 138 kr 

Kärl 660 liter 7 964 kr 4 771 kr 12 735 kr 

    
Container 8 kbm 47 182 kr 57 831 kr 105 013 kr 

Container 10 kbm 43 969 kr 72 289 kr 116 258 kr 

 

 

Brännbart avfall eller restavfall 
 
Hämtningsintervall 3 gånger / vecka 

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 660 liter (kan ej nytecknas) 19 609 kr 7 156 kr 26 765 kr 

Container 10 kbm 135 709 kr 108 434 kr 244 143 kr 
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Matavfall vid restauranger, storkök och verksamheter 

Gäller endast efter särskilt godkännande av AÖS. 

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Kunden anskaffar och bekostar själv 
erforderliga påsar och säckar av papper. 

Kärl 140 liter för matavfall 
Hämtningsintervall Hämtningsavgift Behandlingsavgift 

matavfall 
Summa avgift 

(kr/kärl och år) 

2 gånger/vecka  2 265 kr 1 148 kr 3 413 kr 

1 gång/vecka 1 051 kr 574 kr 1 625 kr 

1 gång/2 veckor 525 kr 288 kr 813 kr 

 
Hämtning av restavfall  
Abonnemang tecknas i enlighet med abonnemang för hämtning av restavfall vid flerbostadshus, verksamheter 
etc. 

 

Korttidsabonnemang för hämtning av brännbart avfall och latrin vid 
festivaler, evenemang etc. 

Tecknas efter överenskommelse med AÖS. 

 

Storlek Hämtningsavgift Behandlingsavgift  
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/st. och hämtningstillfälle) 

Kärl 140-240 liter 396 kr 14 kr 410 kr 

Kärl 660 liter 476 kr 47 kr 523 kr 

Container 6 kbm 1 082 kr 418 kr 1 500 kr 

Container 8 kbm 1 319 kr 556 kr 1 875 kr 

Container 10 kbm 1 555 kr 695 kr 2 250 kr 

Latrinkärl   300 kr 

 

Utöver hämtningsavgift ovan tillkommer avgift för utställning, hemtagning och rengöring enligt nedan. 

Kärl (kr/st.)       295 kr (maximalt faktureras avgift för 5 st. kärl) 

Container (kr/st.)    1 338 kr  
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5.3 Övriga avgifter 
 

Extra hämtningar 

Extra hämtningar medges endast till kund. 
 

Avgift för hämtning av extra säckar på 
ordinarie hämtningsdag Hämtningsavgift Behandlingsavgift 

brännbart avfall Summa avgift 

Säck 160-240 liter  
Kr/säck och hämtning 64 kr 11 kr 75 kr 

 

 

Avgift för planerad extrahämtning  

Hämtning sker på dag som fastställs av AÖS eller 
dess entreprenörer.  

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/gång) 

Kärl 140 – 240 liter för restavfall  
Kr/kärl och hämtning 64 kr 11 kr 75 kr 

 

 

Avgift för extra hämtning av kärl och  
container på annan dag än ordinarie  
hämtningsdag 

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall Summa avgift 

Kärl 120 - 660 liter  
Kr/behållare och hämtning 384 kr 26 kr 410 kr 

Container 3-10 kbm 
Kr/behållare och hämtning 2 082 kr 418 kr 2 500 kr 

 

 

Avgift för hämtning av kärl och container som inte varit tillgänglig på ordina-
rie hämtningsdag Summa avgift 

Kärl och container, 120 liter – 10 kbm 
Kr/behållare och hämtning 410 kr 
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Tillägg för gångavstånd 
 

Kärl och säckar  
Avgift/hämtning och behållare 

6-15 meter 25 kr 

16-25 meter 70 kr 

Över 26 meter 145 kr 

 
Gångavståndstillägg kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter.  
 

Tillägg för försvårad hämtning 

 

Kärl, säck och container Avgift/ hämtställe och gång 

Hämtning i utrymmen med trösklar, trånga utrymmen etc. som ej uppfyller 
”Anvisningar om hämtning av hushållsavfall” eller på annat sätt är försvå-
rande. 

325 kr 

Avser hämtning av container som behöver dras fram innan de kan hämtas, 
dvs står placerade under tak eller dylikt. 
(Kan ej nytecknas) 

125 kr 

 
Komprimerat avfall 
Hämtning av komprimerat avfall i befintliga behållare ska vara godkänt av AÖS och prissätts från fall till fall beroende på 
tidsåtgång, volymvikt mm. (Kan ej nytecknas) 

 

Plockanalys (kvalitetskontroll) 

 

Kärlstorlek Pris per kärl  
(kr/kärl och tillfälle) 

140 liter - 660 liter 205 kr 
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Hämtning och mottagning av hushållens grovavfall 
 

Hämtning av grovavfall Pris per tillfälle 

Komprimerande sopbil med chaufför 1 755 kr 

Paketbil med chaufför 1 170 kr 

Extra medföljande personal 545 kr 

 
Hämtning av grovavfall sker endast i markplan och på den plats som AÖS godkänt. För större städningar kan container för 
utsorterat brännbart avfall beställas av entreprenör. Farligt avfall och elavfall etc. får ej läggas i containern. 
 

Mottagning vid återvinningscentraler Avgift/st. 

Hushållens grovavfall 0 kr 

Blandade säck- och kärlsopor (endast vid Falevi ÅVC) 100 kr 

 
Fastighetsrelaterat avfall lämnat av hushåll 
Mängder överstigande 1 kbm per besök är avgiftsbelagda. Se separata avgifter för verksamhetsavfall. 

Endast mindre mängder asbest tas emot i AÖS regi vid Bångahagen, Falevi och Risängen avfallsanläggning. Med mindre 
mängd enstaka bitar av sådan storlek att kunden av egen kraft kan lägga det i behållaren. Asbest ska vid avlämnandet vara 
inplastat och uppmärkt. Större mängder asbest hänvisas direkt till aktörer med tillstånd att hantera avfallet. 
 

Byte och hemtagning av containrar och kärl 
Fastighetsägarens eget byte av rengjort kärl sker på av AÖS anvisade platser. Vid avlämnandet ska kontakt tas med perso-
nal på plats. Kontakt tas med AÖS innan byte av container. 
 

Byte av behållarstorlek, hemtagning och rengöring av behållare Avgift 

Fastighetsägaren ombesörjer rengöring och byte av behållare 0 kr 

AÖS ombesörjer byte av kärl 300 kr 

AÖS ombesörjer byte av container 1 350 kr 

Hemtagning av container 1 350 kr 

Tvätt av kärl (avgift per kärl och gång) 181 kr 
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5.4 Små avloppsanläggningar och fettavskiljare 
 

Tömning av fosforfällor  

Beställning av hämtning av filtermaterial skall göras minst 5 vardagar innan hämtning. 

Hämtning och behandling av fosforfällor Pris per tömning 
 inkl. moms 

Hämtning av filtermaterial i säck upp till 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
2 700 kr 

Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
3 300 kr 

Hämtning av filtermaterial upp till 500 kg med sugbil  2 700 kr 

Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil  3 300 kr 

 

Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar  

 

Tömning av minireningsverk/slamavskiljare/sluten tank/ Avgift/tillfälle 

Storlek upp till 1 kbm 513 kr 

Storlek 1,1 – 3,0 kbm 898 kr 

Storlek 3,1 – 5,0 kbm 1 063 kr 

Storlek 5,1 – 8,0 kbm 1 704 kr 

För slamavskiljare/sluten tank större än 8 kbm tillkommer för varje ytterligare kbm 125 kr 

Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder 385 kr 

 

 

Tömning av kompletterande slamavskiljare (t.ex. BDT-brunn) i samband med töm-
ning av fastighetens ordinarie slamavskiljare/sluten tank Avgift/tillfälle 

Storlek upp till 1 kbm 244 kr 

Storlek 1,1 – 3,0 kbm 500 kr 
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Tömning av fettavskiljare  
 

Tömning av fettavskiljare: Kronor per 
tömning 

Antal kbm Pris per kbm Pris exkl. 
moms 

Pris inkl. moms 

 
344 1 404 kr 748 kr 935 kr 

 
388 2 404 kr 1 196 kr 1 495 kr 

 
432 3 404 kr 1 644 kr 2 055 kr 

 
476 4 404 kr 2 092 kr 2 615 kr 

 
520 5 404 kr 2 540 kr 3 175 kr 

 
564 6 404 kr 2 988 kr 3 735 kr 

Tillkommer för varje ytterligare kbm 44 
 

404 kr 448 kr 560 kr 

 

 

Tilläggsavgifter 
 

Tilläggsavgifter 
debiteras utöver ordinarie tömningsavgift Avgift/tillfälle 

Vid beställning av akut tömning att utföras inom 24 timmar från beställning tillkommer utöver ordinarie tömningsavgift.  

Vardag kl. 07-16 705 kr 

Vardag kl. 16-07 1 250 kr 

Helg 1 500 kr 

Storhelg 2 200 kr 

 

 



   Beteckning 
   
 Handläggare Datum Er beteckning n 
 Linda Moularé 2017-05-11 
    

 

  
 

  
 

 
 

 
 

   
 
 

 
 
 

 

 

Direktionen för AÖS 

Avfallstaxa – sammanfattning av förändringar 
 

Fritidshus 

Samordning av sommarperioden enligt de nya avfallsföreskrifterna. Samtliga 
kommuner har därmed sommarhämtning från maj till september. 

Grundavgift och hämtningsavgifter för fritidshus samordnas och likställs med av-
gift för Gullspångs och Mariestads kommuner. Det innebär att avgifterna höjs i 
övriga kommuner. Avgiften höjs med mellan 42 kr per år och 111 kr per år bero-
ende på abonnemang.  

Exempel:  
Sommarabonnemang idag 190 liter = 911 kr 
Ny avgift 2018 = 969 kr 

Latrin  

Enligt förslaget minskas antalet abonnemang till två, varav ett för permanentbo-
ende och ett för fritidsboende. Avgifterna samordnas till samma nivå som i Gull-
spång och Mariestad. En kostnadsanalys visar att vid föreslagen höjning nås kost-
nadstäckning för tjänsten. Avgifterna föreslås höjas från 3 464 kr till 4 750 kr per 
år för permanentboende och från 1 275 kr respektive 1 400 kr till 3 735 kr för 
sommarboende. 

Flerbostadshus 

Grundavgiften för flerbostadshus samordnas och förslaget innebär därför en höj-
ning av avgiften i Mariestad från 266 kr per lägenhet till 338 kr. I Gullspång före-
slås en sänkning av grundavgiften från 462 kr till 338 kr per lägenhet.  

Hämtningsavgifterna för flerbostadshus samordnas till nivå med Gullspång och 
Mariestad vilket innebär höjningar för övriga kommuner. Det är abonnemang med 
kärlstorlekarna 370 liter, 660 liter och säck som berörs av ökade avgifter med 
mellan 13 och 38 procent. 

 



   2 (2) 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

    

 

Övriga justeringar 

Gångavstånd samordnas 
Blöjabonnemang förlängs från 3 år till 4 år 
Enskilda avlopp, akuttömningar samordnas 
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Byggnadsnämnden 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Bn § 9  2008-019 

Detaljplan för del av Korsberga 1:1 m.m, beslut om antagande 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 

detaljplanen. 

Reservation 

 

Christer Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet. Bilaga B. 

Yrkande 

Christer Haagman (Mp) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att 

fullgöra det som kommunfullmäktige har bett om. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggenheten föreslår byggnadsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen, se förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att byggnadsnämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till föreliggande förslag. 

Nej-röst för återremiss enligt Christer Haagmans (Mp) yrkande. 

Ajournering 16.47 – 16.52 

Omröstning 

 

Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar byggnadsnämnden att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av 

Korsberga 1:1 m.m. 

Jäv 

 

Knut Indebetou (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 

 

forts. 
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Byggnadsnämnden 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

forts. Bn § 9 

 

Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att säkerställa mark för en planerad anläggning för återvinning 

av avfall i anslutning till befintlig industri i östra delen av Korsberga, norr om länsväg 

2879 (Korsbergavägen).  

Planområdet omfattar cirka 7,3 hektar och är i enskild ägo. Större delen av 

planområdet föreslås få markanvändningen industri, en mindre del föreslås som 

skyddsområde för dagvattenhantering. Den gamla banvallen mellan Hjo och Stenstorp 

som är i kommunens ägo ingår i planområdet och föreslås få markanvändningen gång- 

och cykelväg.  

Planförslaget innebär visst avsteg från riktlinje i Översiktsplan 2010 som rör avståndet 

mellan industriområde och bostäder, vilket motiveras med att skyddsåtgärder införts. 

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att 

miljökvalitetsnormer överskrids. Handläggning har skett genom normalt 

planförfarande.  

2016-05-03 beslutade byggnadsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta planen.  

2016-06-01 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 

detaljplanen. 2016-06-16 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen enligt Anders Thornblads (Mp) yttrande. Anders Thornblad yrkar 

att ärendet återremitteras för en miljökonsekvensutredning och dagvattenutredning.  

2016-10-12 beslutade kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att 

förtydliga frågan om dagvattenutredning och miljökonsekvenser i ärendet detaljplan 

för del av Korsberga 1:1. Byggnadsnämnden beslutade 2016-12-13 att be 

förvaltningen begära nytt remissutlåtande från Miljösamverkan Östra Skaraborg samt 

Länsstyrelsen för att de ska fördjupa sin genomgång av ärendet och ge besked på om 

ytterligare utredningar bör ske i enlighet med kommunfullmäktiges återremiss 

angående dagvattenhantering och miljökonsekvensutredning.  

Under remisstiden har Länsstyrelsen svarat att man inte ser att något har tillkommit 

som förändrar deras ställningstagande i förhållande till tidigare yttrande och 

Miljösamverkan östra Skaraborg har svarat att man inte har några synpunkter på 

förslaget. 

2017-03-28 beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet till förvaltningen 

för att klarlägga hur vi ska gå vidare med planarbetet. 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut från 2016-06-16 har en 

dagvattenutredning utförts för nämnda område på fastigheten Korsberga 1:1. 

Utredningen innefattar en beskrivning av områdets hydrologi och hydrauliska 

aspekter vad gäller ledningsnät, dagvattendammar etc.  

 

forts. 
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Byggnadsnämnden 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

forts. Bn § 9 

 

Förvaltningen föreslår därför att detaljplanen antas. 

Antagandeförslaget innehåller följande ändringar från granskningsförslaget: 

På plankartan 

Bestämmelsen om den f.d. banvallens användning har kompletterats 

Bestämmelsen om den punktprickade markens användning har kompletterats 

En bestämmelse om inrättande av servitut för utfart har införts 

Den del av skyddsområdet som överlappade lokalgatan längst i nordöst har 

korrigerats 

Illustrationen av dagvattendammen i skyddsområdet i norr har utökats  

I planbeskrivningen 

Beskrivningen av ägarförhållandena har förtydligats, sidan 2 

Felaktig fastighetsbeteckning har korrigerats, sidan 6 

Enskilt huvudmannaskap har motiverats, sidan 6 

Huvudmannaskapet för lokalgatan har ändrats, sidan 6 

Beskrivningen av banvallens användning har reviderats, sidan 4 

En uppgift om servitutsområde för utfart har förts in, sidan 4 

En uppgift om att exploatören är ansvarig för anläggande, drift och underhåll av 

branddammen förs in och uppgiften om att avtal mellan kommunen och exploatören 

ska upprättas tas bort, sidan 6 

Smärre redaktionella ändringar av texten i planbeskrivningen 

Sidan 7 i planbeskrivningen har reviderats 

Ändringarna bedöms inte vara så omfattande att ett nytt granskningsförfarande 

behövs och planförslaget föreslås därför antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse    2018-01-16 

Missiv    2018-01-16 

Förslag till plankarta   2017-12-05 

Förslag till planbeskrivning   2017-12-08 

Förslag till granskningsutlåtande   2016-04-25 

Bilagor 

 

Protokollsutdrag Byggnadsnämnden  2016-05-03 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen  2016-06-01 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige  2016-06-16 

 

forts. 
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Byggnadsnämnden 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Protokollsutdrag Kommunstyrelsen  2016-10-12 

Protokollsutdrag Byggnadsnämnden  2016-12-13 

 

Remiss Länsstyrelsen till Västra Götaland och 

Miljösamverkan östra Skaraborg   2017-01-26 

Remissyttrande Länsstyrelsen Västra Götaland  2017-02-08 

Remissyttrande Miljösamverkan östra Skaraborg  2017-02-28 

 

Protokollsutdrag byggnadsnämnden   2017-03-28 

Samrådsredogörelse   2016-02-29 

Geohydrologisk undersökning   2012-04-30 

Principförslag till dagvattenhantering  2016-02-09 

Utredning om dagvattenhantering för del av  

fastigheten Korsberga 1:1 med bilagor  2017-12-01 

Skickas till 

Sökanden 

Kommunstyrelsen 

  



HJO KOMMUN     Bilaga A 
 

Byggnadsnämnden 
Närvaro- och voteringslista den 23 januari 2018 

  
När- 

Votering avseende   
§  9   i protokollet 

Votering avseende    
§     i protokollet 

Namn var-
ande 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

           LEDAMÖTER        

 1. Björn Bröne, ordf   Fp I I      

 2. Knut Indebetou, ej § 9 M I       

 3. Göran Svensson M I I      

 4. Ewa Larsson C I I      

 5. Kjell-Arne Green                             S I  I     

 6. Johanna Lövgren S -       

 7. Christer Haagman Mp I  I     

 ERSÄTTARE           Tjänstgörande för nr        

8. Henrik Olofsson                               M -       

9. Kerstin Strandbergh              2         M I I      

10. Anders Karlsson                    6         S I  I     

ANTAL  8 4 3     

 
 



  Bilaga B 

Reservation ärende 9 
 
Kommunfullmäktiges majoritet beslöt 2016-06-16 att återremittera förslaget till detaljplan Korsberga 
1:1 för ”en miljökonsekvensutredning och dagvattenutredning.” 
 
Till dagens sammanträde redovisas en dagvattenutredning men ingen utredning vad avser 
konsekvenserna för miljön presenteras. Eftersom kommunfullmäktiges krav inte är uppfyllda ska 
förslaget, enligt min mening, återremitteras. Detta faktum borde vara tillräckligt för att 
byggnadsnämnden inte ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 
detaljplanen.  
 
Beslutsunderlaget kan dock utökas med följande: 
 
 
1. Dagvattenutredningen. 
 
Dagvattenutredningen utförd av konsult Lars Pettersson, TerraLimno Gruppen AB, redovisar ett 
dimensionerande flöde på 650 liter/sekund vid ett s.k. 10-årsregn under 34 minuter. Den redan 
anlagda dagvattenkulverten klarar av att ta emot högst 40 liter/sekund.  
 

”I praktiken innebär detta att det finns risk för att vägbanken (gamla järnvägsbanken) som 
avskiljer den södra och norra delen kommer att överströmmas vid skyfall av denna dignitet och 
avrinning sker istället på ytan.” (Sid. 2 i dagvattenutredningen.) 

 
Därmed är planförslagets skrivning om dagvattnet på sidan 5 felaktig. Där står: ”Några risker för att 
dagvatten   från planområdet kan påverka deponin med åtföljande negativa konsekvenser kan heller 
inte förutses.” Tvärtom finns en uppenbar risk att stora mängder dagvatten från avfallshanteringens 
hårdgjorda ytor snabbt transporteras ut i den närliggande deponin, vilket i sin tur innebär risk för 
kraftig ökning av utsläpp av förorenat lakvatten från giftiga sopor ut i Lillån. 
 
Inför byggnadsnämndens sammanträde har varken dagvattenkonsulten, plankonsulten eller 
kommunens förvaltning kunnat svara på följande frågor angående dagvattenutredningen: 
 

- Varför används den äldre beräkningsmodellen ”Hydraulisk dimensionering VVMB 310” 
(2008) istället för den nyare ”P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten” (2016)? 
 

- Varför ingår inte hela verksamhetsytan i beräkningsunderlaget för att dimensionera flödet till 
dagvattensystemet? 
 

- Då kraftigare regn kan väntas bör beräkningar även göras för 20-årsregn och 100-årsregn. 
Alternativt bör en klimatfaktor användas. Det har inte gått att få information om vilken 
klimatfaktor som använts av TerraLimno. (Se även synpunkt nedan från XR Miljöhantering 
AB) 
 

- Hur stort flöde dimensioneras ut ur dammen? Dammen är dimensionerad för att ta emot en 
kraftigare regnskur om den är tom. Hur fungerar sedimentationen om dammen snabbt töms 
efter varje regn? 

 
På byggnadsnämndens sammanträde framkommer att en av de närmaste gränsgrannarna, XR 
Miljöhantering som ansvarar för Korsbergatippen, inte informerats i planprocessen. Endast detta 
faktum är skäl nog för att planen vid ett överklagande återförvisas för ny handläggning. 
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I ett mejl till undertecknad, strax innan byggnadsnämnden sammanträder, skriver Johan Hedihn, VD 
XR Miljöhantering AB: 
 

 ”XR Miljöhantering förutsätter att den planerade dagvattendammen samt beskrivet 
kulverteringssystem minst dimensioneras utifrån de rekommendationer som anförts…” 

 

 ”XR Miljöhantering vill även understryka att det inte framgår huruvida planerad anläggning 
kommer att klara att hantera nederbörd motsvarande ett eventuellt 100 års regn, eller hur 
planerad verksamhet tillser att vatten vid extrema förhållanden inte bräddar från fastigheten 
Korsberga 1:1 till fastigheten Lilla Solberga 1:5.” (Dvs. Korsbergatippen.) 

 
 
2. Utredning av miljöpåverkan 
 
Förslaget till detaljplan ger möjlighet till  
 

- ”…sortering och återvinning av bygg- och skogsavfall, jord, sten, asfalt och betong m.m.” 
- ”…marken, förutom för industriändamål, även får användas för återvinning av industriavfall.” 

 
Inget undantag görs för hantering av farligt avfall i dessa kategorier som ex. vis gammal asfalt, asbest, 
färgavfall, tryckimpregnerat virke, förorenad betong, blykablar, PVC-plast m.m. ”Industriavfall” är en 
mycket vid kategori! Förslaget till detaljplan innehåller inte heller några begränsningar i kvantitet. 
Den totala verksamhetsytan är enorm, 11 ha. Återvinningscentralen i Hjo använder jämförelsevis en 
yta på ca 1,4 ha eller ca 3,3 ha om hela komposteringsanläggningen och tekniska förvaltningens 
materielgård räknas in. 
 
På grund av att inga avgränsningar görs i detaljplanen när det gäller avfallshanteringsteknik, 
mängden avfall och/eller avfallets farlighet kan flera verksamheter som listas i 
miljöprövningsförordningen vara aktuella. Enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
ställer vissa av dessa möjliga verksamheter krav på obligatorisk miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Därför är planförslagets skrivning felaktig: 
 

”Kommunen bedömer, med hänvisning till ovanstående beskrivningar och förslag till åtgärder, 
att detaljplanen inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 
definition. Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas. 

 
Oavsett detta gäller att kommunfullmäktige har begärt en utredning av planens miljöpåverkan. 
 
 
3. Tillsyn 
 
Pågående tillsynsärenden bör klaras ut innan det ges möjlighet till ny verksamhet inom ett nytt stort 
område.  
 
Under många år pågick anmälningspliktig verksamhet på den senast beslutade detaljplanen i 
området – utan att anmälan lämnats in. Först i april 2017 var verksamheten registrerad och granskad 
av MÖS. Någon anmälan eller tillståndsansökan för verksamhet inom planförslagets nya område 
finns ännu inte. 
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Bestämmelserna i den först beslutade detaljplanen i området har uppenbarligen nonchalerats. Hela 
den östra delen av planområdet har fyllts ut, utan lov, trots att planen föreskriver att marklov måste 
sökas. Dessutom har en hög vall anlagts längs hela den östra gränsen. Konstruktionsmaterialet tycks 
delvis vara byggavfall i form av betongflak. Byggnadsnämnden har ett pågående tillsynsärende i 
denna fråga. 
 
Vid studier av Google Map framkommer att verksamheten inom den första detaljplanen även har 
expanderat norr ut, in på deponiområdet. Detta är synnerligen olämpligt ur miljöskyddssynpunkt. 
 
Skogsstyrelsen skriver 2017-04-06 i mejl till Hjo kommun: 
 

”Vid årets uppföljning av utförda avverkningar har vi upptäckt ett område på fastigheten 
Korsberga 1:1 Hjo kommun där ett ca 5.5 ha stort område skog har avverkats utan att någon 
avverkningsanmälan har gjorts.”  

 
Enligt lag ska anmälan ske vid avverkning av områden större än 0,5 ha. Inte bara skogen har huggits 
ner utan alla stubbar har ryckts upp och flisats. Mark har schaktats och vallar byggts. Marktäckning 
har även skrapats bort i det område där en ev. damm skulle kunna anläggas. Tillsammans har denna 
storskaliga markhantering inneburit kraftig påverkan på Lillån genom markläckage och lett till 
grumling, fosforchock och troligtvis höjda halter av kvicksilver. 
 
Lillån är en s.k. vattenförekomst som inte når målet om god ekologisk status 2021 enligt VISS. 
(http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA58343351). Målet ska istället uppnås 
senast 2027. Statusen riskerar nu istället att försämras, vilket inte är tillåtet. Redan nu pågående 
verksamhet ökar belastningen på Lillån med näringsämnen och miljögifter.  
 
Verksamhetsutövaren har en lång historia av bristande efterlevnad av miljölagstiftningen och är även 
föremål för åklagarmyndighetens/polisens pågående förundersökning när det gäller förorening av 
Hjoån och Vättern i samband med borrning efter bergvärme i staden. 
 
4. Sammanfattningsvis. 
 
Sammanfattningsvis finns inte förutsättningar för att förslaget till detaljplan för Korsberga 1:1 ska 
kunna antas av kommunfullmäktige. Planen bör därför återremitteras. Med hänvisning till 
ovanstående reserverar jag mig mot byggnadsnämndens beslut. 
 
 
Hjo 2018-01-24 
Christer Haagman 
 
 

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA58343351
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 Enhet 

 

Datum 

2018-01-16 

 

Dnr 

2008-019 

 Handläggare 

Louise Eriksson 

Mottagare 

Byggnadsnämnden 

 

 

 

 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, www.hjo.se 

Antagande av Detaljplan för del av Korsberga 1:1 m.m. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

 

Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att säkerställa mark för en planerad anläggning för återvinning av avfall i 
anslutning till befintlig industri i östra delen av Korsberga, norr om länsväg 2879 (Korsbergavägen). 
Planområdet omfattar cirka 7,3 hektar och är i enskild ägo. Större delen av planområdet föreslås få 
markanvändningen industri, en mindre del föreslås som skyddsområde för dagvattenhantering. Den 
gamla banvallen mellan Hjo och Stenstorp som är i kommunens ägo ingår i planområdet och 
föreslås få markanvändningen gång- och cykelväg. Planförslaget innebär visst avsteg från riktlinje i 
Översiktsplan 2010 som rör avståndet mellan industriområde och bostäder, vilket motiveras med 
att skyddsåtgärder införts. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan 
eller att miljökvalitetsnormer överskrids. Handläggning har skett genom normalt planförfarande.  

 
 

2016-05-03 beslutade byggnadsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta planen.  

2016-06-01 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 
2016-06-16 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kommunstyrelsen enligt 
Anders Thornblads (Mp) yttrande. Anders Thornblad yrkar att ärendet återremitteras för en 
miljökonsekvensutredning och dagvattenutredning.  

2016-10-12 beslutade kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att förtydliga frågan 
om dagvattenutredning och miljökonsekvenser i ärendet detaljplan för del av Korsberga 1:1. 
Byggnadsnämnden beslutade 2016-12-13 att be förvaltningen begära nytt remissutlåtande från 
Miljösamverkan Östra Skaraborg samt Länsstyrelsen för att de ska fördjupa sin genomgång av 
ärendet och ge besked på om ytterligare utredningar bör ske i enlighet med kommunfullmäktiges 
återremiss angående dagvattenhantering och miljökonsekvensutredning.  

Under remisstiden har Länsstyrelsen svarat att man inte ser att något har tillkommit som förändrar 
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deras ställningstagande i förhållande till tidigare yttrande och Miljösamverkan östra Skaraborg har 
svarat att man inte har några synpunkter på förslaget. 
2017-03-28 beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för att 
klarlägga hur vi ska gå vidare med planarbetet. 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut från 2016-06-16 har en dagvattenutredning utförts   

för nämnda område på fastigheten Korsberga 1:1. Utredningen innefattar en beskrivning av 
områdets hydrologi och hydrauliska aspekter vad gäller ledningsnät, dagvattendammar etc.  

 

Förvaltningen föreslår därför att detaljplanen antas. 

 

Antagandeförslaget innehåller följande ändringar från granskningsförslaget: 

 
På plankartan 

Bestämmelsen om den f.d. banvallens användning har kompletterats 
Bestämmelsen om den punktprickade markens användning har kompletterats 
En bestämmelse om inrättande av servitut för utfart har införts 
Den del av skyddsområdet som överlappade lokalgatan längst i nordöst har korrigerats 

Illustrationen av dagvattendammen i skyddsområdet i norr har utökats  

 

I planbeskrivningen 

Beskrivningen av ägarförhållandena har förtydligats, sidan 2 
Felaktig fastighetsbeteckning har korrigerats, sidan 6 
Enskilt huvudmannaskap har motiverats, sidan 6 
Huvudmannaskapet för lokalgatan har ändrats, sidan 6 
Beskrivningen av banvallens användning har reviderats, sidan 4 
En uppgift om servitutsområde för utfart har förts in, sidan 4 
En uppgift om att exploatören är ansvarig för anläggande, drift och underhåll av branddammen förs 
in och uppgiften om att avtal mellan kommunen och exploatören ska upprättas tas bort, sidan 6 
Smärre redaktionella ändringar av texten i planbeskrivningen 

 

Ändringarna bedöms inte vara så omfattande att ett nytt granskningsförfarande behövs och 
planförslaget föreslås därför antas. 
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Beslutsunderlag 

Missiv   2017-03-21 
Tjänsteskrivelse  2017-03-21 
Förslag till plankarta  2017-12-05 
Förslag till planbeskrivning  2017-12-08 
Förslag till granskningsutlåtande 2016-04-25 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 2016-05-03 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-06-01 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2016-06-16 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-10-12 
Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 2016-12-13 
Remiss Länsstyrelsen Västra Götaland 
Miljösamverkan östra Skaraborg 2017-01-26 
Remissyttrande  
Länsstyrelsen Västra Götaland 2017-02-08 
Remissyttrande  
Miljösamverkan östra Skaraborg 2017-02-28 
Protokollsutdrag byggnadsnämnden  2017-03-28 

 
Samrådsredogörelse  2016-02-29 
Geohydrologisk undersökning 2012-04-30 
Principförslag till dagvattenhantering 2016-02-09 

Utredning om dagvattenhantering för  

del av fastigheten Korsberga 1:1 med  

bilagor   2017-12-01 

 

Skickas till 

Sökanden 
Berörda sakägare och myndigheter 
Kansliet 
 

 

 

Charlotte Paulsson  Louise Eriksson 
stadsarkitekt   planarkitekt 

0503-352 27   0503-352 33 
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Bakgrund 

En tidigare upplaga av detaljplanen var föremål för samråd under hösten 2010. Av olika anledningar 
blev färdigställandet fördröjt, och planområdet utvidgades även. Ett nytt samrådsförfarande ansågs 
därför nödvändigt. Då detaljplanen påbörjades 2009 enligt äldre plan- och bygglagen beslutade 
byggnadsnämnden 2014-08-26 att avbryta arbetet med detaljplanen enligt den äldre lagstiftningen 
och upprätta nya handlingar enligt den sedan 2011 gällande versionen av plan- och bygglagen (SFS 
2010:900).  
 
Samråd 

Samråd har genomförts med berörda sakägare och myndigheter under perioden 2014-10-10 till 
2014-11-03 Förslaget har också varit utställt i Hjo stadshus, på stadsbiblioteket och på kommunens 
hemsida. Ett kompletterande samråd genomfördes 2014-12-19 – 2015-01-11 med ytterligare 
fastighetsägare. Ändringar som skett mellan samråd och granskning rör bland annat motiverat 
avsteg från översiktsplanen, störningsskydd, dagvatten, branddamm och minskat planområde. De 
yttranden som kom in under samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse tillsammans med 
kommunens kommentarer och de ändringar som gjorts mellan samråd och granskning.  
 
Granskning 

Efter den bearbetning som skett av planförslaget genom inkomna samrådsyttranden har ett 
granskningsförslag varit utställt för granskning i Hjo stadshus, på stadsbiblioteket och på 
kommunens hemsida. Kungörelse om granskning har gjorts i SLA och Hjo tidning 2016-03-11 och 
anslagits på kommunens anslagstavla. Under granskningen har sammanlagt 15 yttranden varav 11 
med synpunkter/erinran kommit in. Yttrandena redovisas och kommenteras i ett 
granskningsutlåtande tillsammans med de ändringar som gjorts mellan granskning och antagande.  
 

Förslag till antagande och återremiss 
2016-05-03 beslutade byggnadsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta planen.  
2016-06-01 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 
2016-06-16 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kommunstyrelsen enligt 
Anders Thornblads (Mp) yttrande. Anders Thornblad yrkar att ärendet återremitteras för en 
miljökonsekvensutredning och dagvattenutredning.  
2016-10-12 beslutade kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att förtydliga frågan 
om dagvattenutredning och miljökonsekvenser i ärendet detaljplan för del av Korsberga 1:1. 
Byggnadsnämnden beslutade 2016-12-13 att be förvaltningen begära nytt remissutlåtande från 
Miljösamverkan Östra Skaraborg samt Länsstyrelsen för att de ska fördjupa sin genomgång av 
ärendet och ge besked på om ytterligare utredningar bör ske i enlighet med kommunfullmäktiges 
återremiss angående dagvattenhantering och miljökonsekvensutredning.  
Under remisstiden har Länsstyrelsen svarat att man inte ser att något har tillkommit som 
förändrar deras ställningstagande i förhållande till tidigare yttrande och Miljösamverkan östra 
Skaraborg har svarat att man inte har några synpunkter på förslaget. 

 

2017-03-28 beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för att 
klarlägga hur vi ska gå vidare med planarbetet. 
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Med anledning av kommunfullmäktiges beslut från 2016-06-16 har en dagvattenutredning utförts   

för nämnda område på fastigheten Korsberga 1:1. Utredningen innefattar en beskrivning av 
områdets hydrologi och hydrauliska aspekter vad gäller ledningsnät, dagvattendammar etc.  

 

Dagvattenutredningen kan sammanfattas på följande sätt: 

 Det berörda avrinningsområdet uppgår till knappt 18 ha varav ca 40 % utgörs av 
hårdgjorda ytor. Ett dimensionerande flöde har beräknats enligt Vägverkets (numera 
Trafikverkets) publikation ”Hydraulisk dimensionering VVMB 310” (publikation 2008:61) 
enligt den s.k. ”Rationella metoden”. 

 Vid kraftiga skyfall beräknade utifrån en återkomsttid på 10 år finns stor risk att den 
anlagda stamledningen inte sväljer dessa högflöden utan att en stor andel avrinner direkt 
på ytan. Dammens volym är dock så väl tilltagen att även vid kraftiga skyfall är risken 
ytterst liten att vatten direkt spolas ut till den nedströms belägna recipienten, förutsatt 
att inte dammen är fylld. Således kan säga att riskerna för negativ påverkan utanför själva 
området är mycket små genom den väl tilltagna sedimentationsdammen. 

 Inom området kan dock erosionsproblem uppstå till följd av att den stamledning som 

anlagts, av beräkningen att döma, inte klarar de högsta dimensionerande flöden som kan 
uppstå vilket givetvis kan leda till en viss temporär grumling. 

 Detaljplanekartan bör uppdateras genom att den planerade dagvattendammen anges till 
storlek och läge. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att dokumentet uppfyller vad som kan begäras gällande 
dagvattenhanteringen.  

 

Förvaltningen föreslår därför att detaljplanen antas. 

 

 



ANTAGANDEHANDLING

Till detaljplanen hör även följande handlingar:
-  Planbeskrivning
-  Genomförandebeskrivning
-  Samrådsredogörelser
-  Utlåtande över synpunkter som framförts

under utställningen

Underlag
-  Geohydrologisk undersökning

Skala 1:2000 (format A2)  1:4000 (format A4)
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GRUNDKARTEBETECKNINGAR

 Fastighetsgräns 

 Bostadshus 

 Annan byggnad 

 Ägoslagsgräns 

 Slänt 

 Vattendrag 

 Bef. markhöjd 

 Barrskog 
 Lövskog 

KORSBERGA 1:1 Fastighetsbeteckning 

ga 1 Gemensamhetsanläggning

GRÄNSBETECKNINGAR 
Linje ritad tre meter i kartans skala utanför 
planområdet  

 Användningsgräns 
 Egenskapsgräns 

PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där 
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. 
Endast angiven användning och utformning är tillåten.  

MARKANVÄNDNING 
Allmän plats  
L-GATA  Lokalgata 
GC  Gång- och cykelväg samt ledningsområde 
  SKYDD Skydd mot störningar. Pågående markanvändning 

behålls. 

Kvartersmark 
J Industri. Verksamheten får inte vara störande för 

närboende.  
J1 Industri jämte återvinning av industriavfall. 

Verksamheten får inte var störande för närboende.  
E Teknisk anläggning (transformatorstation) 

UTNYTTJANDEGRAD 
e 00 Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetiden slutar femton år efter det att beslut om planens 
antagande vunnit laga kraft.  
Kommunen är inte huvudman för allmän plats LOKALGATA och 
SKYDD 
Kommunen är huvudman för allmän plats GC 

ILLUSTRATIONER 
 Ungefärligt läge för reningsdamm

Upprättad i augusti 2014, reviderad i februari och april 2016 samt i december 2017

Anna de Laval
stadsarkitekt

Louise Eriksson
planarkitekt

BEGRÄNSNINGAR I MARKENS ANVÄNDNING 
 Byggnad får inte uppföras, upplag får inte anordnas 

g Gemensamhetsanläggning  
serv  Servitut avseende rätt til l utfart til l förmån för     

 Hamrum 5:16
z  Marken ska vara tillgänglig för körtrafik 
u  Marken ska vara tillgänglig för underjordiska led-

 ningar 
y  Branddamm, vars utformning ska bestämmas i sam-

 råd med Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

UTFORMNING  

  Högsta nockhöjd  i meter. Högre höjd får medges för 
 ventilationsdon och liknande anordningar. 

STÖRNINGSSKYDD 
J, J1 Buller från verksamheten får inte överstiga 

Naturvårdsverkets riktvärden för industri- och annat 
verksamhetsbuller (rapport 6538): 

 Dagtid kl 06-18      50 dBA  
 Kvällstid kl 18-22       45 dBA 
 Lör-, sön-, och helgdag 06-18 45 dbA  
 Nattetid k l 22-06                40 dBA  
vall Skyddsvall, minst 2,5 meter hög, ska finnas 
 Insyns- och bullerskyddande plank, minst 2,5 meter 

högt, som får utgöra vägg i byggnad 

UTFART   
 Körbar utfart får inte anordnas
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PLANENS SYFTE 
Detaljplanens syfte är att säkerställa mark för en plane-
rad anläggning för återvinning av avfall.
 Planens genomförande bedöms inte medföra bety-
dande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitets-
normer överskrids.

PLANDATA
Läge
Större delen av planområdet ligger inom fastigheten 
Korsberga 1:1 och är beläget norr om länsväg 2879 
öster om Korsberga tätort. Planen berör även fastighe-
terna Korsberga 1:4 och Gunnarstorp 1:6. 

Areal
Planområdets areal uppgår till cirka 7,3 hektar. En 
mindre del av området är tidigare planlagd.

Markägare
Fastigheten Korsberga 1:1 ägs av Skara Stift. Jan 
Lundblad AB, som även är områdets exploatör, har för-
värvat del av fastigheten. Korsberga 1:4 (den tidigare 
järnvägsbanken) ägs av Hjo kommun. Gunnarstorp 1:6 
samt angränsande fastigheter är i enskild ägo.

Planens handläggning
Plan- och bygglagen har ändrats 2011, bland annat i 
avseenden som berör vissa handläggningsrutiner (SFS 
2010:900). Detaljplaner som påbörjas före 1 maj 2011 
handläggs enligt de äldre lagreglerna (SFS 1987:10).
 Denna detaljplan påbörjades 2009 och var under 
hösten 2010 föremål för samråd med myndigheter och 
sakägare m.fl . De synpunkter som framfördes föran-
ledde viss revidering av planen. Av olika anledningar 
fördröjdes färdigställandet av den reviderade plan-
handlingen, som daterades november 2013. 
 Härefter har ytterligare fördröjning skett. Bygg-
nadsnämnden beslutade därför 2014-08-26 att avbryta 
arbetet med detaljplanen enligt den äldre lagstift-
ningen och upprätta nya handlingar enligt den sedan 
2011 gällande versionen av plan- och bygglagen (SFS 
2010:900).

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
För Hjo kommun gäller översiktsplan, antagen 2010. 
Planen innehåller inte några specifi ka ställningstagan-
den för det aktuella planområdet.

Detaljplaner
För marken söder om planområdet gäller detaljplan 
antagen 2008. Planen är avsedd för industriändamål.

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR
- Planbeskrivning 
- Plankarta med bestämmelser
-   Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

Bilagor/underlag
-  Gällande detaljplan för angränsande mark
- Geohydrologisk undersökning (BGM)
- Grundkarta
- Fastighetsförteckning

Del av Korsberga 1:1 m.m.
Hjo kommun

Detaljplan

Upprättad i augusti 2014, 
reviderad i februari och april 2016
Plankartan reviderad i december 2017

Orienteringskarta

Planområdet

Gällande
detaljplanKors-

berga
väg 2879

500 m

Medverkande i planarbetet
Stadsarkitekt Anna de Laval
Planarkitekt Louise Eriksson
Lars Inge Knutsson, L I Knutsson arkitektkontor 
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Kommunala beslut
Jan Lundblad AB planerar att uppföra en avfalls- och 
återvinningsanläggning på den aktuella marken. 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har uppdragit till 
samhällsbyggnadsenheten att utarbeta ny detaljplan för 
den planerade anläggningen.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Mark och vegetation
Marken inom området är i huvudsak helt plan med 
svag lutning åt öster och norr. Lutningen ligger inom 
ett intervall av endast en meter, utom i områdets nord-
östra del där marken är upp till ett par meter lägre. 
 Vegetationen i områdets norra del består av tät 
barrskog. Ett parti i nordost är avverkat. Den del av 
området som ligger söder om den f.d. järnvägsbanken 
är fri från trädvegetation.

Grundförhållanden
Enligt den utförda geohydrologiska undersökningen 
består grunden av 3-4 meter torrskorpelera, följd av 
3-4 meter lösare lera eller sand ned till berget.
 Grundvattnets strömningsriktning bedöms följa 
markens topografi , dvs i huvudsak mot norr samt mot 
nordost i den nordligaste delen av området.

Vägar m.m.
Området korsas av den f.d. järnvägslinjen Stenstorp-
Hjo, som lades ner på sextiotalet. Marken används nu 
som som reservat för kommunala vatten- och avlopps-
ledningar samt som gång- och cykelväg.
 Området berörs av en samfälld väg (ga1) som betjä-
nar angränsande fastigheter.

Bebyggelse
Planområdet är obebyggt, med undantag för en trans-
formatorstation. Närbelägen bostadsbebyggelse ligger 
minst 150 meter från områdets gränser.

Teknisk service 
Området är anslutet till kommunens ledningssystem 
för vatten och avlopp, beläget i den f.d. järnvägsban-
ken.

Fornlämningar
Inom området fi nns inga kända fornlämningar.

Övrigt
Omedelbart sydost om planområdet ligger ett område 
som fram till slutet av sextiotalet var lertäkt för Kors-
berga Tegelbruk. Efter brukets nedläggning och fram 
till 1990 har den f.d. lertäkten använts som deponi för 
industriavfall.

Vägen öster om industrikvarteret. Fotopunkten är belägen strax söder om banvallen, som korsar vägen framför de 
högresta granarna på bilden.

Den f.d. banvallen. Fotopunkten är belägen i 
korsningen mellan banvallen och körvägen på 
ovanstående bild. Kameran är riktad västerut.
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FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR
Planerade åtgärder
Marken norr om den f.d. banvallen kommer att utnytt-
jas för sortering och återvinning av bygg- och skogs-
avfall, jord, sten, asfalt och betong m.m.   
 Området söder om banvallen avses att användas för 
uppställning och lagring av maskiner och material för 
rör- och ledningsdragning m.m, dvs den verksamhet 
som bedrivs inom angränsande mark söder om plan-
området.
 All industrimark inom området har getts beteck-
ningen industri med en högsta nockhöjd av åtta meter 
och en största byggnadsarea av 30 procent. Kvarteret 
norr om den f.d. banvallen har getts en särskild be-
stämmelse om att marken, förutom för industriända-
mål, även får användas för återvinning av industriav-
fall.
 Den f.d. banvallen avsätts som gång- och cykelväg 
samt ledningsområde. Korsningen mellan lokalgatan 
och banvallen regleras med särskild rättighetsbe-
stämmelse. Körtrafi k över banvallen i övrigt regleras 
genom bestämmelser om utfartsförbud.
 Den punktprickade marken (där det inte får upp-
föras byggnader) har även belagts med förbud mot 
anordnande av upplag.
 En fastighet utanför planområdet (Hamrum 5:16)
saknar juridisk utfart till allmän väg. För att möjliggöra 
en utfart via lokalgatan har en rätt att bilda ett servitut 
på en sträcka av cirka trettio meter reserverats i plan-
områdets nordöstra del. 
 Den del av lokalgatan som ska utnyttjas av fl era 
fastigheter har getts en bestämmelse som medger an-
slutning till gemensamhetsanläggning.

Teknisk service
En befi ntlig transformatorstation har inordnats i pla-
nen.
 Ledningar för vatten och spillvatten ansluts till be-
fi ntliga huvudledningar i den f.d. banvallen. 
 Dagvattnet från industrikvarteren leds i en kulvert 
till en reningsdamm och därifrån till ett befi ntligt dike 
nordost om industrikvarteret. Diket utmynnar i Lillån, 
som ligger cirka 500 meter öster om planområdet. Re-
ningsdammen ligger inom ett område som betecknats 
som skyddsområde. Utöver anläggande av dammen 
kommer pågående markanvändning inom skyddsom-
rådet (skogsbruk) att behållas. Endast dagvattnet från 
industriverksamheten kommer att ledas genom dam-
men.
 Dagvattnet från kvartersmarken söder om banval-
len (inkl. tidigare planlagd mark mellan det nu aktuella 
planområdet och väg 2879) kommer att via en befi nt-
lig damm också anslutas till ovan föreslagna kulvert. 
Dammen ligger omedelbart söder om den f.d. banval-
len och avses också att användas som branddamm. 
 Det område söder om planområdet som nu föreslås 
bli avvattnat till den ovan nämnda reningsdammen i 

skyddsområdet används inte för verksamhet som kan 
befaras medföra föroreningar av dagvattnet. Någon 
risk för att den föreslagna branddammen blir förorenad 
bedöms inte föreligga.
 Dagvattenhanteringen redovisas på karta på sidan 7.

Skydd mot störningar
För att skydda omgivningen mot störningar har plan-
bestämmelser om högsta tillåtna bullernivåer från 
verksamheten. Bestämmelserna är identiska med 
Naturvårdsverkets riktvärden för industri- och annat 
verksamhetsbuller. 
 Runt det norra industrikvarterets västra, norra och 
nordöstra gränser kommer att anläggas buller- och 
insynsskyddande vallar, minst 2,5 meter höga. Utmed 
östra gränsen införs en bestämmelse om ett 2,5 meter 
högt plank, som även får utgöra vägg i byggnad. 
 Den planerade verksamheten kommer att prö-
vas  enligt 9 kap. miljöbalken, med syfte att avgöra 
om verksamheten kräver anmälan eller tillstånd. Det 
förutsätts att det upprättas program för regelbunda 
kontroller av bullerskydd samt för damm-, stoft- och 
luktspridning m.m.
.

BEHOVET AV MILJÖKONSEKVENS-
BESKRIVNING (MKB)
I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB-förordningen) föreskrivs att alla detaljplaner 
ska innehålla en bedömning av om planens genomför-
ande kan orsaka betydande miljöpåverkan. Om så är 
fallet kan en särskild konsekvensbeskrivning behöva 
upprättas.
 Bedömningen grundas på följande kriterier:

Regleringar och skyddsvärden
- Planen berörs inte av rådande riksintressen.
- Nätverket Natura 2000 berörs inte.
- Inga kända fornlämningar fi nns inom området.
- I kommunens översiktsplan rekommenderas att  
 industrier ska förläggas minst 200 meter från   
 bostadsbebyggelse. I planen är två bostadsfastighe- 
 ter belägna 130 respektive 165 meter från planom- 
 rådets gräns.
 I planen föreskrivs buller- och insynsskyddande  
 vallar och plank utmed plangränsen samt bestäm- 
 melser om högsta bullernivåer i verksamheten.  
 Dessa åtgärder bedöms vara tillräckliga för att  
 motivera avsteget från översiktsplanens rekommen- 
 dationer.
- Kommunala program eller policydokument berörs  
 inte.

Effekter på miljön
- Planens genomförande bedöms inte medföra nega- 
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Effekter på naturresurser
- Planens genomförande anses förenligt med miljö- 
 balkens hushållningsbestämmelser.
- Planens genomförande medför att barrskog måste  
 avverkas.
- Viktiga transportleder berörs inte.

Hälsa och säkerhet
- Planens genomförande bedöms inte medföra några  
 påtagliga risker med avseende på människors hälsa  
 och säkerhet, med de åtgärder för att begränsa stör- 
 ningar som föreslås.

Miljökvalitetsnormer och miljömål
-  Gällande miljökvalitetsnorm för vatten bedöms  
 inte att komma att överskridas, med de åtgärder för  
 dagvattenhanteringen som föreslås.
- Grundvattenförekomsten Korsberga-Klämmesbo  
 ligger i planområdets närhet, men bedöms inte bli  
 berörd av planen. 
- Inga andra miljökvalitetsnormer bedöms bli påver- 
 kade.
- Inga nationella eller lokala miljömål befaras bli på- 
 verkade.

Nollalternativet
Om planen inte genomförs kommer området norr om 
den f.d. banvallen att utnyttjas för skogsbruk. Verk-
samhetsutövaren mister möjligheten att samordna 

den befi ntliga verksamheten med den föreslagna. Den 
planerade avfalls- och återvinningsanläggningen får 
förläggas till annan plats. 

Samlad bedömning
Den aktuella detaljplanen är av begränsad omfattning 
och utgör en uteckling av befi ntlig verksamhet. Planen 
bedöms inte strida mot miljöbalkens hushållningsbe-
stämmelser.
 Det fi nns heller inga indikationer på att gällande 
miljökvalitetsnormer överskrids eller riskeras att 
överskridas inom det område som kan påverkas av 
detaljplanen, under förutsättning att följande kriterier 
uppmärksammas inom ramen för anmälan eller till-
ståndsprövning enligt miljöbalken:
- Riktvärden för både buller och andra störningar  
 för omgivningen fastläggs.
- Dagvattenhanteringen fastläggs enligt det förslag  
 som anges i den geohydrologiska undersökningen. 
Kommunen bedömer, med hänvisning till ovanstående 
beskrivningar och förslag till åtgärder, att detaljplanen 
inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan en-
ligt miljöbalkens defi nition. Någon miljökonsekvens-
beskrivning behöver därmed inte upprättas.
 Länsstyrelsen har i sitt yttrande över samrådshand-
lingen uttalat att man delar kommunens uppfattning att 
planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.

 tiv påverkan på naturmiljön med avseende på växt-  
 och djurliv.
- Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse berörs inte.
- Risker för skred eller ras bedöms inte föreligga.
- Risker för förändringar i grundvattenföringen eller  
 försämring av vattenkvaliten bedöms inte föreligga  
 med de åtgärder för dagvattenhanteringen som före- 
 slås.
- Risker för störningar för omgivande fastigheter kan  
 inte uteslutas. Föreslagen planbestämmelse om  
 att verksamheten inte får vara störande har kom- 
 letterats med riktvärden för högsta bullernivåer i  
 beslut om tillståndsprövning enligt miljöbalken.  
 Även andra restriktioner, t.ex. för damm-, stoft- 
 och luktspridning m.m. kan komma att prövas.
- Tillgängligheten till den f.d. banvallen som gång-  
 och cykelled säkerställs genom föreslagen planbe- 
 stämmelse.
- Några negativa effekter med anledning av den  
 befi ntliga deponin (avfall från den f.d. tegeltillverk- 
 ningen vid Korsberga Tegelbruk) sydost om plan- 
 området bedöms inte föreligga. Deponin ligger på  
  lägre nivå än planområdet, varför eventuellt lak- 
 vatten rinner österut. Några risker för att dagvatten  
 från planområdet kan påverka deponin med åtföl- 
 jande negativa konsekvenser kan heller inte förut- 
 ses. 
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GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar ansvarsfördel-
ningen och möjligheterna till planens genomförande, 
men har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är främst att ge vägledning vid planens 
genomförande.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planprocessen
Detaljplanen hanteras med s.k. normalt förfarande, 
vilket innebär att förslaget görs till föremål för samråd 
och granskning innan det förs till antagande.

Preliminär tidsplan
Granskningsprocessen har genomförts under mars-
april 2016. Beslut om antagande i kommunfullmäktige 
beräknas ske före semesterperioden 2016.
 Exploateringen beräknas kunna påbörjas under 
hösten 2016. 

Genomförandetid
Planens genomförandetid har bestämts till femton år. 
 Under genomförandetiden får detaljplanen inte änd-
ras eller upphävas utan berörda sakägares medgivande. 
Om så ändå sker, kan kommunen bli skyldig att utge 
ersättning för minskad eller förlorad byggrätt.
 Efter genomförandetiden utgång fortsätter planen 
att gälla tills den ändras eller upphävs.

Huvudmannaskap för allmänna platser
Kommunen är huvudman för den i planen ingående 
marken för allmän plats GC, dvs gång- och cykelvägen 
på den f.d. banvallen samt i densamma belägna kom-
munala ledningar för vatten och avlopp. 
 Exploatören är huvudman för den i planen ingående 
marken för SKYDD. Den befi ntliga gemensamhetsan-
läggningen är huvudman för LOKALGATA.
 Området SKYDD är i första hand avsett att omhän-
derta dagvattnet från industriverksamheten. Huvud-
mannaskapet ska därför åvila exploatören.
 Det enskilda huvudmannaskapet för lokalgatan mo-
tiveras med att samma förhållande gäller för lokalgatan 
i angränsande område söder om det aktuella planom-
rådet. Några kommunala projekt i större skala planeras 
inte i närområdet.
 Respektive huvudman har ansvaret för de allmänna 
platsernas anläggande, drift och underhåll.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Exploatör och markägare
Jan Lundblad AB är exploatör och ägare till fastighe-
ten Korsberga 1:1. Fastigheten Gunnarstorp 1:6 är i 
enskild ägo.
 Övriga sakägare och särskilda rättigheter redovisas 
i den till planen hörande fastighetsförteckningen.

Fastighetsbildning
Exploatören har träffat överenskommelse om förvärv 
av den del av Gunnarstorp 1:6 som ingår i planområ-
det. Exploatören ansöker om och bekostar fastighets-
bildningen när detaljplanen vunnit laga kraft.
 Exploatörens förvärv av del av fastigheten Kors-
berga 1:1 ska också fullföljas när detaljplanen vunnit 
laga kraft.
 Den i fastighetsförteckningen redovisade gemen-
samhetsanläggningen kan komma att ändras i samband 
med övrig fastighetsbildning inom området.

EKONOMISKA FRÅGOR
Avtal
Följande frågor regleras genom avtal:
- Avtal om markförvärv mellan exploatören och äga-
 ren till fastigheten Gunnarstorp 1:6.
- Avtal mellan exploatören och berörda infrastruk- 
 turföretag om upplåtelse av mark för el, tele och  
 transformatorstation.
- Avtal mellan exploatören och kommunen rörande  
 upprättandet av denna detaljplan.

ÖVRIGA FRÅGOR
Den planerade verksamheten är anmälnings-, alterna-
tivt tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken.
 Prövningen av ärendet i detta avseende avses ske 
parallellt med hanteringen av planärendet. Prövningen 
sker på initiativ av exploatören. 
 Anläggande, drift och underhåll av den planerade 
branddammen är exploatörens ansvar.
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Svar på motion om giftfri miljö 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Bakgrund 

Britt-Marie Sjöberg (C) har inkommit med motion om giftfri miljö. 

Kommunfullmäktige beslutade § 82/15 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för handlägg-

ning.  

Motionssvar 

Arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar miljö har blivit allt mer akut och vi måste bli bättre på 

att sätta upp mål, forma riktlinjer och bli tydliga med vad som ska göras i vår kommun. Sedan 

motionen skrevs har mycket hänt på området. Lagkraven har höjts i takt med att forskning visar på 

nödvändigheten att ta tag i saker som vi tidigare inte ens upplevt som problem och på vissa 

områden har vi lagt in en extra växel för att nå de mål som staten, regionen och vi själva satt upp. 

För att bli ännu bättre och stringentare i arbetet med att skapa en giftfri och långsiktigt hållbar miljö 

har Hjo kommun tillsatt en ”Hållbarhetsberedning” som har till uppgift att ta fram en strategi för 

det fortsatta arbetet. Strategin ska sedan utmynna i direkta åtgärder på området. Då motionens 

intentioner stämmer väl överens med Hållbarhetsberedningens uppdrag överlämnas den till 

beredningen för vidare hantering. 

 

Motionen föreslås därmed bifallas.   

 

 

 

 

 

Catrin Hulmarker 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Ny avgiftstaxa för vård och omsorg  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny Avgiftstaxa för 

Vård och Omsorg. Taxan träder i kraft 2018-04-01.   

Sammanfattning 

Vård och Omsorgs nu gällande avgiftstaxa (dnr 2011-35) har genomgått många revideringar under 

årens gång. Förvaltningen har under 2017 sett över hela avgiftstaxan och presenterar nu ett helt 

nytt dokument för att få till en bättre struktur på själva dokumentet. I praktiken innebär det inga 

stora avgiftsförändringar för den enskilde eftersom det finns en grundregel som styr att avgiften 

aldrig får överstiga maxtaxan och inte heller vara större än det avgiftsutrymme som den enskilde 

har när man har tagit hänsyn till dennes inkomster. Syftet med översynen har varit att säkerställa en 

korrekt och rättvis avgiftshantering som är så enkel som möjligt att hantera rent administrativt.  

Huvudsakliga förändringar: 

-Tidigare hade Hjo kommun en hemtjänsttaxa där den enskilde betalade i tre olika nivåer beroende 

på när hjälpen utfördes. Enligt förvaltningens förslag kommer de tre nivåerna att tas bort. Istället 

kommer den enskilde att betala för personlig omvårdnad och service utifrån hur mycket hjälp som 

utförts i hemmet, oavsett när på dygnet hjälpen ges. Minsta avgift som tas ut är 50 kr/månad och 

högsta avgift är maxtaxa (2013 kr/mån).  

-Avgiftsåret kommer att sträcka sig från 1 april till 31 mars istället för från 1 januari-31 december. 

-Vård och Omsorg skärper kraven på att den enskilde bistår med sina inkomstuppgifter vid 

uppstart av ärenden. Om inkomstförfrågan ej inkommer senast tre veckor efter utskick debiteras 

maxtaxa. Hjälp och information erbjuds för att kunna bistå med informationen. 

- Den enskilde informeras också om att denne ska informera avgiftshandläggaren om förhållandena 

ändras. En årlig inkomstförfrågan kommer alltså inte att skickas ut och samlas in då detta innebär en 

tung administration som inte medför så stort värde. Ändras förhållanden under året, på grund av till 

exempel ändrad hyra, vid byte av bostad och ändrad inkomst är den enskilde skyldig att lämna 

uppgift om detta. Stickprovskontroller kommer att göras hos Skatteverket för att kontrollera att 

lämnade uppgifter är riktiga. 
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Pensionärsorganisationerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på avgiftstaxan. 

Förvaltningen har tagit hänsyn till pensionärsorganisationernas önskemål vid utarbetandet av taxan.  

Handlingar 

Avgiftstaxa för Vård och Omsorg 

Skickas till 

Avgiftshandläggare Vård och Omsorg 

 

VÅRD OCH OMSORG 

 

 

Birgitta Johansson 

Enhetschef Resurs- och biståndsenheten 
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1. ALLMÄNT 

1.1 Lagrum 

Kommunens avgiftssystem och dess tillämpning för avgiftsuttag inom Vård och omsorg styrs av olika lagar 

och förordningar. Till dessa hör socialtjänstlagens 8 kap, hälso- och sjukvårdslagen och förvaltningslagen. 

1.2 Avgiftssystemets uppbyggnad 

Utgångspunkten för avgiftssystemet är att avgifter för vård- och omsorgsinsatser inte får uppgå till så höga 

kostnader att den enskilde inte har tillräckliga medel för sina personliga behov. Avgiften får därför högst 

uppgå till det s.k. högkostnadsskyddet. Innan avgiften fastställs kontrolleras också om den enskilde har 

något avgiftsutrymme. Avgiften är högst avgiftsutrymmet. Den enskilde betalar dock alltid för mat och 

hyra. I kapitel 2 fastställs det hur beräkning av avgift och avgiftsutrymme går till. I kapitel 3 fastställs det 

hur inkomsten beräknas och i kapitel 4 hur förbehållsbeloppet beräknas. 

 

1.3 Övrigt  

 

Samtliga belopp avrundas till närmaste krontal uppåt. 

 

Alla avgifter som anges i tillämpningsanvisningarna är 2018 års siffror.  Förvaltningen ansvarar för att 

årligen omräkna beloppen enligt gällande prisbasbelopp utan att taxan tas upp på nytt för beslut. 

Förvaltningen ska justera maxtaxan efter beslut på Riksdagsnivå utifrån deras beräkningsregler.  

 

Kostenheten ansvarar årligen för att räkna upp självkostnadspris för varm mat. Kostnaden för en portion 

kyld mat kan komma att förändras beroende på avtal med aktuell leverantör utan att taxan tas upp på 

nytt för beslut. Detta gäller även avgift för hantering av avlidna. Kostnaden för resor till dagverksamhet 

justeras när Kollektivtrafiknämnden fastställer nya priser för färdtjänstresor, utan att avgiftstaxan på nytt 

tas upp för beslut. 

1.4 Omprövning av inkomster och avgifter 

Det anges i lag att avgiften ska ändras om något i den enskildes förhållande ändras som kan påverka 

avgiften de närmaste tolv månaderna, ex. ändrad inkomst, bostadstillägg, familjeförhållande eller behov av 

högre förbehållsbelopp (individuellt belopp). Förändringen ska vara varaktig. Detta gäller inte 

kapitalinkomster eftersom de baseras på föregående års inkomst. 

 

Den enskilde är skyldig att anmäla sådana förändrade inkomst- och bostadsförhållanden som kan medföra 

ändring av avgift.  

1.5 Makar/registrerade partners och sammanboende 

Varje person med biståndsbeslut betalar avgift. 

1.6 Ändring av avgift vid förändrad pensionsstatus 

När Pensionsmyndigheten beslutat om ändrad pensionsstatus för makar som lever med skild 

hushållsgemenskap, ska ny avgiftsprövning ske i och med att makarna då får ändrade inkomster. 

1.7 Insamling av uppgifter 

Vid uppstart av ärende/inskrivning skickas inkomstförfrågan ut. Om inkomstförfrågan ej inkommer senast 

tre veckor efter utskick betalas maxtaxa. Information om detta ges i avgiftsbroschyr. Avgiftshandläggaren 
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kan vara behjälplig att fylla i inkomstförfrågan. Ändras förhållanden under året, på grund av till exempel 

ändrad hyra, vid byte av bostad och ändrad inkomst är var och en skyldig att lämna uppgift om detta. Vid 

anmälan om ändring av inkomst och/eller bostadskostnad görs ny avgiftsberäkning. Stickprovskontroller 

görs hos Skatteverket för att kontrollera att lämnade uppgifter är riktiga enligt lokal rutin. 

Uppgifter om pension och bostadstillägg som betalas ut från Pensionsmyndigheten överförs via datafil från 

Pensionsmyndigheten. 

 

Ny avgift gäller från och med den månad inkomstuppgifter lämnats till kommunen. 

1.8 Retroaktiv debitering och återbetalning 

Rättelse av för låg avgift görs tre månader tillbaka i tiden, om den felaktiga avgiften beror på att den 

enskilde lämnat felaktiga uppgifter, eller inte lämnat uppgifter alls. 

 

Om för hög avgift debiterats och felet beror på kommunen återbetalas avgiften för tid upp till 10 år. 

När försäkringskassan utbetalar retroaktivt bostadstillägg eller retroaktiv pension rättas avgiften 

retroaktivt för samma tidsperiod. 

1.9 Kostnad ersätts av annan än hjälpmottagaren 

I de fall insatserna på grund av skadeståndsrättsliga skäl eller försäkring, ska bekostas av annan än den 

som får biståndet, tas kommunens faktiska kostnader ut för insatsen. 

1.10 Avgiftsår 

Avgiftsåret sträcker sig från 1 april till 31 mars. Avgiften räknas om en gång per år. Omräkningen tillämpas 

vid debiteringen i april som avser mars. Nytt avgiftsbeslut skickas ut i april eller vid förändringar som 

meddelats. Om större förändringar, som kan påverka avgiftens storlek, sker under året ska omräkning 

ske. Detta kan ske på den enskildes eller kommunens begäran. 

 

Obs! Omräkning görs inte på grund av ändringar i kapitalinkomst under innevarande år. 

1.11 Debiteringsrutiner för avgifter 

Samtliga avgifter debiteras i efterskott, vilket innebär att avgiften för januari debiteras i februari etc. 

Förfallodag är den sista i månaden. 

Minsta avgift som faktureras är 50 kr. 

1.12 Överklaga 

Den enskilde kan enligt förvaltningslagen överklaga avgiftsbeslutet. Överklagandet ska adresseras till 

förvaltningsrätten och skickas/inlämnas till kommunen inom tid som anges i lag. 

 

Kostnad för mat och hyra kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär. Hyran kan prövas av 

hyresnämnden. 
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2 BERÄKNING AV AVGIFT OCH AVGIFTSUTRYMME 

Avgiften får högst uppgå till det s.k högkostnadsskyddet som är en tolftedel av 0,5392 x prisbasbeloppet. 

År 2018 motsvarar högkostnadsskyddet 2044 kr/månad. De avgifter som räknas in i högkostnadsskyddet 

är avgifterna för serviceinsatser och omvårdnadsinsatser i ordinärt och särskilt boende inkl fönsterputs 

och matdistribution, avlösning i hemmet, telefonkontakt, trygghetslarm och fjärrtillsyn med kamera, 

dagverksamhet, ledsagare och kontaktperson samt kommunal hälso- och sjukvård.  

 

Innan avgiften fastställs kontrolleras om den enskilde har något avgiftsutrymme och i så fall hur stort det 

är. Om det finns något avgiftsutrymme, blir avgiften högst avgiftsutrymmet.  

 

Oavsett hur stort avgiftsutrymmet är ska den enskilde alltid betala hyra och matkostnad.  

Den enskilde som, efter att ha betalat mat och hyra, inte har tillräckligt med pengar kvar till sin 

försörjning ska hänvisas till att söka försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. 

2.1 Avgiftsutrymme 

Avgiftsutrymme = Inkomster – Förbehållsbelopp (bostadskostnad, minimibelopp+ ev extra minimibelopp)  

 

Beräkning av avgiftsutrymmet, görs enligt följande: 

 

Inkomster 

Inkomst efter skatt  + ………………..  

 

Bostadstillägg (BTP)  + …………….….. 

 

Summa inkomster   =……………….. 

 

Förbehållsbelopp 

Boendekostnad  ‐ ………………… 

 

Minimibelopp   ‐ ………………… 

 

Ev. extra minimibelopp  ‐ ………………… 

 

Avgiftsutrymme  = ………………… 

 

Nedan förklaras hur Inkomsten fastställs (avsnitt 3) och därefter hur förbehållsbeloppet fastställs (4). 
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3 INKOMSTBEGREPP 

3.1 Nettoinkomst 

Nettoinkomstbegreppet innebär att samtliga bruttoinkomster läggs samman varefter skatt avräknas. 

3.2 Inkomster 

Följande inkomster läggs samman: 

 Inkomst av tjänst (pension, lön, sjuk- och aktivitetsersättning, föräldrapenning) och 

näringsverksamhet som avser samma år som avgiftsåret. 

 

 Inkomst av kapital, avseende året före avgiftsåret (41 kap inkomstskattelagen) Till kapital räknas 

inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster 

och kapitalförluster. Med kapitalvinst och kapitalförlust avses bl.a. vinst och förlust vid avyttring av 

tillgångar. 

 

 Övriga inkomster: 

– livräntor 

– bidrag såsom beskattningsbar del vårdbidrag, underhållsbidrag 

– bostadstillägg (BTP) och särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP) 

– bostadsbidrag till barnfamiljer 

– bostadstillägg till de med aktivitetsersättning eller sjukersättning  

  

Vid utlandspension används försäkringskassans beräkningsgrund av valutakursen. 

 

Handikappersättning, etableringsstöd, försörjningsstöd och barnbidrag räknas inte som inkomst. 

3.3 Skatter 

Inkomster av tjänst och näringsverksamhet minskas med avdrag för preliminär skatt enligt tillämplig 

skattetabell. Avdrag för skatt på inkomst av kapital görs alltid med 30 procent av inkomsten. 

3.4 Makar/registrerade partners och sammanboende 

Makars inkomster ska slås samman och delas på två. När avgifterna fastställs ska kommunen dessutom 

försäkra sig om att biståndstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk 

situation. 

 

För sammanboende beräknas inkomsterna var för sig, då det inte finns någon lagstadgad 

underhållsskyldighet dem emellan. 

 

När inkomsten är framräknad ska förbehållsbeloppet dras av för att fastställa den enskildes avgiftsutrymme. 

Nedan förklaras hur förbehållsbeloppet räknas fram genom att fastställa minimibelopp och boendekostnad.  
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4 FÖRBEHÅLLSBELOPP 

4.1 Förbehållsbelopp 

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp plus nettobostadskostnaden. 

 

För att hyran ska få tillgodoses i förbehållsbeloppet ska bostadstillägg för äldre, BTP, sökas hos 

Pensionsmyndigheten eller bostadsbidrag för övriga hos försäkringskassan. Beslutet lämnas tills 

avgiftshandläggaren.  Inkommer inte något beslut, sätts hyreskostnaden till 0 kronor/månad. 

4.2 Minimibelopp 

4.2.1 Minimibeloppets innehåll och storlek 

Med minimibelopp avses de medel den enskilde behöver för sitt personliga behov utöver avgifter och 

bostadskostnader. Beloppen för posterna beräknas enligt Konsumentverkets beräknade 

hushållskostnader och aktuellt basbelopp. 

 

I minimibeloppet ingår normala levnadskostnader enligt följande: 

 livsmedel, alla måltider 

 kläder och skor 

 fritid 

 hygien 

 dagstidning, telefon, tv-avgift, bredband 

 hemförsäkring 

 tandvård 

 hushållsel. 

 förbrukningsvaror 

 resor 

 möbler, husgeråd 

 läkemedel 

 

Ensamstående ska ha lägst en tolftedel av 135,46 % av prisbasbeloppet (5136 kr år 2018) per månad. 

Makar och registrerade partners ska var och en ha en tolftedel av 114,46% av prisbasbeloppet (4340 kr år 

2018) per månad. 

 

För personer under 65 år höjs minimibeloppet med 10 % av minimibeloppet ( = 514 kr år 2018) enligt 

SoL 8 kap. § 7. För personer under 65 år blir därmed minimibeloppet 5 650 kr/mån. 

 

4.2.2 Justering av minimibelopp 

Minimibeloppet för personer i särskilt boende justeras eftersom vissa poster ingår i boendet. Följande 

dras av från minimibeloppet i Särskilt boende:  

185 kr/år för möbler (15 kr/mån) 

200 kr/mån TV-licens, uppräknas årligen enligt Radiotjänst. 

Hushållsel om den ingår i hyran. 

 

Om den enskilde har merkostnader för mat som överstiger Konsumentverkets beräknade 

livsmedelskostnad så görs en justering av minimimeloppet med mellanskillnaden.  

Minimibeloppet höjs med mellanskillnaden mellan den matkostnad som ingår i minimibeloppet och den 

faktiska matkostnaden. 2018 höjs minimibeloppet med 2679 kr för personer i särskilt boende, så att det 

totala minimibeloppet för personer över 65 år i särskilt boende blir 7600 kr. 
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Höjningen av minimibeloppet baseras på Konsumentverkets beräkning för kvinnor och män i 

åldersgrupperna 61-74 år och 75 år och äldre. De två beloppen summeras och divideras med två. Med 

detta beräkningssätt blir Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnad 2000 kr/månad under 2018. 

Nedan visas hur den av Konsumentverket beräknade livsmedelskostnaden (råvarukostnaden) för år 2018 

fördelas över dygnets måltider: 

 

Frukost 20 %  400 kr/månad 

Lunch  30 %  600 kr/månad 

Mellanmål  10 %  200 kr/månad 

Middag (Obs! huvudmål) 40 %  800 kr/månad 

Total 100% 2000 kr/månad 

 

Minimibeloppet höjs även för personer med matdistribution,  dagverksamhet och korttidsvård med 

mellanskillnaden mellan faktisk matkostnad och Konstumentverkets beräknade livsmedelskostnad.  

 

Om en person har kostnader för god man eller andra kostnader på grund av särskilda omständigheter, 

som varar minst ett år och överstiger 200 kr/mån ska förbehållsbeloppet höjas i skälig omfattning. 

 

Vid beräkning av behov utöver minimibeloppet ska hänsyn tas till att en del utgifter kan finansieras via 

handikappersättningen. 

4.3 Nettobostadskostnad och beräkning av bostadskostnaden 

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp plus nettobostadskostnaden. Nu återstår att beräkna 

nettobostadskostnaden. 

 

Beräkning av bostadskostnaden följer försäkringskassans norm. Om kostnad för hushållsel ingår i hyran 

ska denna alltid avräknas från bostadskostnaden. Frivilliga tillägg till bostadskostnaden såsom ex förråd, 

kabel-TV och garage avräknas. I de fall BTP utgår för eget boende använder kommunen den 

bostadskostnad som ligger till grund för bostadstillägget (den bostadskostnad som försäkringskassan har 

registrerad). 

För att hyran ska få tillgodoses ska BTP sökas hos Pensionsmyndigheten. Inkommer inte något beslut till 

avgiftshandläggaren sätts hyran till 0 kr.  

Om BTP ej utgår för det egna boendet beräknas bostadskostnad enligt följande: 

 

Hyreslägenhet 

Bostadskostnaden är det aktuella hyresbeloppet. Vid hyrd bostad med kallhyra beräknas värmekostnaden 

enligt försäkringskassans schablon för beräkning av bostadstillägg. 

 

Bostadsrättslägenhet 

Bostadskostnaden är det aktuella hyresbeloppet + 70 % av ränta på ev låneskuld. 

 

Eget enfamiljshus 

Bostadskostnaden är kostnader för uppvärmning och drift efter ett fast krontal per kvm enligt 

försäkringskassans schablon 

+ 70 % av ränta för ev lån som avser fastigheten 

+ fastighetsavgift. 
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Eget tvåfamiljshus 

Bostadskostnaden är samma som för enfamiljshus, men minskat med hyresintäkter för den uthyrda 

lägenheten. 

 

Eget flerfamiljshus eller andelshus 

Enligt belopp som framgår av senaste deklaration samt tillägg för ev uppvärmningskostnad. 

 

Jordbruksfastighet 

Driftskostnader och lånekostnader beräknas för fastighetens bostadsbyggnad enligt samma grunder som 

för enfamiljshus. Fastighetsavgift beräknas på den del av taxeringsvärdet som avser bostadsbyggnad dock 

högst 0,75 procent av bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet. 

 

Fri bostad 

Enligt de regler som gäller för fri bostad vid taxering till statlig inkomstskatt. 
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5. AVGIFTER FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAG OCH HÄLSO- OCH 

SJUKVÅRDSLAG 

Avgiften är aldrig högre än kommunens självkostnad för insatsen. År 2018 är kommunens självkostnad 

306 kr för en timme hemtjänst. 

 

Avgift Belopp anges i 2018 

års priser 

Kommentar  

Ordinärt boende   

Personlig omvårdnad, service och besök vid 

trygghetslarm debiteras utifrån utförd tid.  

 

I personlig omvårdnad ingår även ledsagning. I 

serviceinsatserna inräknas städ, tvätt, inköp 

samt distribution av mat. 

306 kr/tim. Totalbeloppet 

varierar beroende på 

omfattning och 

avgiftsutrymme. Max  

2 044 kr/mån. 

Kommunens 

självkostnadspris för 

en timme 

Fönsterputs (motsvarande en tvårumslägenhet 

för ensamstående) 

300 kr/gång  

Varm matdistribution, grundavgift  306 kr/mån Kommunens 

självkostnadspris för 

en timme 

Varm matportion (varmrätt och efterrätt) 

 

Vid avbokning av portion senare än kl 9 samma 

dag debiteras halv kostnad. Detta gäller även 

om den enskilde inte finns hemma vid leverans.  

69 kr/portion  Kostenhetens 

självkostnadspris för 

en matportion 

Kyld matdistribution, grundavgift 50 kr/mån  

Kyld matportion  48 kr/portion Enligt gällande avtal 

Kontaktperson, grundavgift (oavsett kvantitet) 306 kr/mån Kommunens 

självkostnadspris för 

en timme 

Avlösning i hemmet/Närståendestöd Första 10 timmarna är 

avgiftsfria.  

Över 10 timmar = 630 

kr/mån 

1,385 % av 

prisbasbelopp/mån 

 

Installation av trygghetslarm och/eller 

installation av fjärrkamera (även vid flytt) 

150 kr/installation 

 

0,33 % av 

prisbasbelopp/mån 

Trygghetslarm, grundavgift 328 kr/mån 0,72 % av 

prisbasbelopp/mån 

Fjärrtillsyn, grundavgift 328 kr/mån 0,72 % av 

prisbasbelopp/mån 
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Avgift Belopp anges i 2018 

års priser 

Kommentar 

  

Särskilt boende   

Service- och omvårdnadsinsatser dygnet runt 2 044 kr/mån 53,92 % av 

prisbasbelopp/mån 

Mat i särskilt boende: Frukost, lunch, middag 

och mellanmål.  

 

4679 kr/månad eller 154 

kr/dag. 

Kommunens 

självkostnad 

Hälso- och sjukvårdsinsatser   

Hälso- och sjukvårdsinsatser, utom läkarvård  306 kr/mån Kommunens 

självkostnadspris för 

en timme  

Övriga insatser   

Dagverksamhet 68 kr/gång 1/30 av maxtaxan 

Korttidsplats/växelvårdsplats och hospice 

korttidsplats.  

Kostnad för mat på korttiden är samma som på 

särskilt boende (se ovan). 

Max 2044 kr/mån =  

68 kr/dygn (=1/30) 

53,92 % av 

prisbasbelopp/mån 

 

Utöver ovanstående gäller följande förtydliganden:    

5.1 Avgift för dagverksamhet (SoL) 

Kostnad för ev lunch tillkommer. 2018 är lunchkostnaden 60 kr. Resor till och från dagverksamhet som 

sker inom ramen för dagverksamheten av verksamhetens personal är kostnadsfria.  

För resor som Kollektivtrafikkontoret ombesörjer erlägger den enskilde år 2018 en avgift på 15 kr/enkel 

resa. Dessa resor kontrolleras inte mot maxtaxan. 

 

Socialpsykiatrins dagverksamhet är ej avgiftsbelagd. Kostnad för ev lunch tillkommer. 

5.2 Avgift för kommunal hälso- och sjukvård 

Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser tas ut så länge personen är inskriven i hemsjukvården. 

Den som har insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen betalar enligt avgiftstaxa oavsett om arbetet utförs 

av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller av personal som delegerats uppgiften. Avgift tas ut så 

länge personen är inskriven i hemsjukvård och oavsett om patienten haft en insats den månaden eller ej. 

Ingen hälso- och sjukvårdsavgift tas ut för de under 20 år.   

 

5.2.1 Avgift för hantering av avlidna 

Kommunen ansvarar för hanteringen av avlidna personer som är inskrivna i kommunal hälso- och 

sjukvård. För hantering av avlidna personer tar kommunen ut en avgift på 730 kronor. Avgiften debiteras 

samtliga som förvaras i kommunens bårhus. Avgiften tas inte ut då dödsboet väljer att anlita en annan 

transportör än den som kommunen har avtal med.  

 

Avgiften för hantering av avlidna ingår inte i maxtaxan. Dödsboet debiteras avgiften. Avgiften är fastställd 

t.o.m. 2018-11-30.  
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5.3 Avgifter i särskilt boende 

Lägenheten i särskilt boende är utrustad med säng och madrass. Den enskilde utrustar själv sin bostad 

med övriga inventarier. TV-licens ingår. 
 

5.3.1 Kostnad för förbrukningsvaror 

De boende debiteras 175 kr för att bekosta de förbrukningsvaror och hygienvaror som kommunen 

tillhandahåller (sängkläder, pläd, badlakan, handdukar, kökshanddukar, toalettpapper, hushållspapper, 

tvättmedel och tvättlappar m.m.). Denna avgift kontrolleras inte mot maxavgiften. 

 

5.3.2 Kostnad för måltider 

Kostnaden debiteras från dagen efter inflyttningsdag till och med dag för utflyttningsdag. Samma pris 

debiteras för sondmat.  

Samtliga måltidsavgifter för personer som har biståndsbeslut är befriade från mervärdesskatt.  
Vad som gäller vid frånvaro framgår av kapitel 6. 

 

5.3.3 Hyra i särskilt boende 

Uppgifter om aktuell månadshyra i särskilt boende tillhandahålls av fastighetsavdelningen på Hjo kommun 

tel. 0503-35000. Hyreslagens bestämmelser tillämpas. Det innebär t.ex. att hyra vid dödsfall betalas t.o.m. 

månaden efter dödsfallet. Skyldigheten att betala hyra efter dödsfallet kan efter överenskommelse 

upphöra tidigare om lägenheten är utrymd och annan boende önskar flytta in eller om lägenheten ska 

disponeras för upprustning. 

Vid boende i särskilt boende får endast bostadskostnaden i denna särskilda boendeform läggas till 

förbehållsbeloppet. Hyresgäster ska ansöka om bostadstillägg (BTP) hos Pensionsmyndigheten. Se punkt 

4.3. Reducering av elkostnad när denna ingår i hyreskostnaden justeras i förbehållsbeloppet. 

 

Hyran debiteras i förskott. Förfallodatum är den sista i månaden. 
 

5.3.4 Kostnader i samband med beslut om parboende enligt 4 kap. 1 c § SoL 

Medboende, som inte har egna biståndsinsatser, omfattas inte av avgiftsreglerna i 8 kap. SoL. 

Kostnader för exempelvis mat, förbrukningsvaror etc tas ut med stöd av 8 kap kommunallagen 

(1991:900) och självkostnadsprincipen är styrande för storleken på beloppen i avtalet. Avgifter som tas ut 

för tjänster som inte anses vara social omsorg enligt mervärdesskattelagen (1994:200), omfattas som 

regel inte av undantaget från mervärdesskatt.  

Om den medboende har egen lägenhet tas hyra ut enligt hyreskontrakt. Medboende debiteras samma 

matkostnad som boende med biståndsbeslut. 

5.4 Korttidsvistelse/Växelvård (SoL) 

För vårdtagare som vistas på korttidsplats tillkommer kostnad för hel kostdag. Samma pris debiteras för 

sondmat.  

Vad som gäller vid frånvaro framgår av kapitel 6. 

Vad som gäller när beslut om korttidvistelse verkställs i annan kommun framgår av 5.7. 

5.5 Boendestöd 

Insatsen boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning är avgiftsfri. 

5.6 Tillfällig hemtjänst i annan kommun än hemkommun 

Avgift för hemtjänst tas ut enligt Hjo kommuns avgiftstaxa. Den enskilde betalar den matportionskostnad 

som gäller i den kommun där maten beställts. 
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När personer från annan kommun vistas i Hjo kommun och akut behov av hemtjänstinsats uppstår tas 

avgift ut enligt Hjo kommuns gällande avgiftstaxa tills Folkbokföringskommunen tar över.  

5.7 Särskilt boende/korttidsvistelse med verkställighet i annan kommun 

När Hjo kommun köper en boendeplats externt betalar hyresgästen kostnad för boende till Hjo kommun 

förutsatt att inte hyresgästen betalar hyra direkt till det externa boendet.  

För bostad som inte omfattas av hyreslagen (flerbäddsrum och/eller där det inte finns hyreskontrakt) är 

maxtaxan högst en tolftedel av 55,39 procent av prisbasbeloppet, vilket motsvarar per månad 2100 kr år 

2018 vilket  då hyresgästen får betala Hjo kommun. 

Förutom hyreskostnad betalar hyresgästen för mat och förbrukningsvaror motsvarande Hjo kommuns 

självkostnad. Därefter tas omvårdnadsavgift ut om avgiftsutrymme finns. Samma avgift gäller som i Hjo 

kommuns egna boendeformer. 

Vårdtagare som placeras på extern korttidsplats debiteras avgift för korttidsvistelse i enligt samma 

avgiftssystem som i Hjo kommuns egenregi. Matkostnad för hel kostdag debiteras enligt Hjo kommuns 

avgiftstaxa. 

6. AVGIFTSUTTAG VID FÖRÄNDRINGAR, REDUCERINGAR OCH JÄMKNING 

6.1 Förändring av vårdbehov och inkomstförhållanden 

Tillfälliga förändringar av hemtjänstinsatserna under kalendermånaden föranleder ingen ändring av  

avgiften. Kunden debiteras utifrån utförd tid. 

 

6.2 Debitering av månadsavgifter/grundavgifter som påbörjas/avslutas mitt i 

månaden 

Om en insats påbörjas eller avslutas under pågående månad debiteras grundavgift/månadsavgift från första 

dagen som hjälpen ges med 1/30-del per dag. 

 

Vid dödsfall debiteras avgifter t.o.m. dagen för dödsfallet. 

6.3 Reducering vid frånvaro 

Särskilt boende 

Vid oplanerad frånvaro, t ex vid akut sjukhusvistelse, görs avdrag från omvårdnadsavgiften med 1/30-del 

av månadsavgiften från och med första hela frånvarodagen till och med dagen före återkomsten.  

 

Ordinärt boende 

Vid frånvaro registereras ingen tid i hemmet och därmed tas ingen avgift ut. Detta förutsätter dock att 

den enskilde meddelat hemtjänstenheten minst 24 tim i förväg om frånvaro. Sker avbokning med kortare 

framförhållning än så kan kommunen komma att ta ut avgift för de insatser som skulle ha utförts. Avgift 

debiteras i dessa fall utifrån planerad tid. 

 

Frånvaroavdrag görs inte för följande grundavgifter:  

-trygghetslarm  

-kontaktperson  

-fjärrtillsyn  

-HSL-insats 
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-matdistribution. 

Vid längre frånvaro (minst 30 dagar sammanhängande frånvaro) kan avdrag göras från grundavgiften 

matdistribution under förutsättningar att frånvaron meddelats sju dagar i förväg till hemtjänstsenheten. 

6.4 Reducering på grund av utebliven korttidsvistelse 

En person som vistas på korttiden men samtidigt har beslut om dagverksamhet får göra kostavdrag enligt 

nedan:  

 

Frukost: 31 kr (20 % av kostdagen) 

Lunch: 62 kr (40% av kostdagen) 

Middag: 46 kr (30 % av kostdagen) 

Kaffe med dopp, mellanmål: 15 kr (10 % av kostdagen) 

6.5 Jämkning av avgift vid flytt till särskilt boende 

Den som fått anvisad lägenhet i särskilt boende med kort varsel (mindre än tre månader) kan få ta med 

kostnad för nya lägenheten och tidigare bostad, i förbehållsbeloppet, högst tre månader om förutvarande 

bostad (lägenhet eller fastighet) inte kan avyttras eller uppsägas tidigare. Ansökan ska göras till 

avgiftshandläggaren. Observera att det är endast avgift för hemtjänst i särskilt boende som kan reduceras. 

Kostnader för hyra och mat tas ut oreducerade. 
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Bilaga till Avgiftstaxa för Vård och omsorg 

Kf § 96/2016 dnr 2016-417 

Avgift vid hyra av möteslokal på Rödingen  

Nedanstående avgift gäller för verksamheter eller enskilda individer som önskar hyra Rödingens 

möteslokaler. 

Avgift ska ej debiteras verksamheter med inriktning mot seniorer och funktionshindrade.  

Kommunal verksamhet, facklig verksamhet och kommunens partigrupper har också tillgång till lokalerna 

kostnadsfritt. 

Vård och Omsorg kan neka personer/verksamheter tillträde till lokalerna om de anser att syftet med 

aktiviteten strider mot demokratiska principer, utgör vinstdrivande verksamhet eller av annan orsak anses 

olämplig. 

Avgiften är baserad på tidsintervall enligt nedan: 

 

Intervall 1: 1-3 timmar  100 kr/lokal  

Intervall 2: halvdag (3-5 timmar) 150 kr/lokal 

Intervall 3: heldag (5-10 timmar) 200 kr/lokal 

 

Följande lokaler finns att hyra/låna på Rödingen: 

 

 Matsalen (kan endast bokas efter kl 16.15 på vardagar, efter kl 15 på helger) 

 Nätet 

 Lilla köket 

 Kroken 

 Snickeri, Gymnastiksal samt Bastu i källaren 

Frivilligsamordnaren ombesörjer de praktiska rutinerna vid uthyrning av möteslokaler på Rödingen. 
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Fastställande av tomtpriser för exploateringsområdet Knäpplan västra 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa priset för villatomterna på 

Knäpplan västra till 200 kr/m², varav 12 kr motsvarar markpris och 188 kr 

gatubyggnadskostnad. 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden antog 2017-12-12 en detaljplan för Knäpplan västra, del av söder 3:43, 

som omfattar 11 tomter. Förvaltningen kommer att ta fram en ny plan för området som 

innebär att antalet tomter utökas till 20 stycken. Kalkylen avseende det tomtpriset som nu 

föreslås är baserad på denna nya plan. 

 

Den totala kostnaden för iordningsställandet av tomterna inklusive kostnader för råmark 

och gatubyggnadskostnader på området Knäpplan västra beräknas till 4 414 tkr. För att 

uppnå en full kostnadsteckning ska debiteringen för tomterna uppgå till 200 kr/m².  

 

Kostnaderna för anläggandet av VA-ledningar och anslutningspunkter till fastigheterna 

beräknas till 1 696 tkr. Intäkterna för debitering av anslutningsavgifter beräknas täcka dess 

kostnader fullt ut. 

Beslutsunderlag 

Planskiss del av Söder 3:43 samt exploateringskalkyl Knäpplan västra. 

Skickas till 

Samhällsbyggnad 

Ekonomienheten 

 

 

 

Svante Andrén 

Samhällsbyggnadschef 



Kalkyl tomtpris Knäpplan västra

Förutsättningar:

Alla priser exkl. moms

20 tomter

total yta 22 000 m2

GATUBYGGNAD OCH MARK 133 kr/m2 150 kr/m2 200 kr/m2

Råmark 22 000 m2  á 12 kr/m2 264 000 264 000 264 000

Byggkostnad 4 150 000 4 150 000 4 150 000

Kostnader totalt 4 414 000 4 414 000 4 414 000

Intäkt tomtförsäljning -2 926 000 -3 300 000 -4 400 000

Nettokostnad 1 488 000 1 114 000 14 000

VA-UTBYGGNAD
Va arbeten inkl material 1 696 000 1 696 000 1 696 000

Va-anslutningsavgift taxa 2018 -1 696 000 -1 696 000 -1 696 000

Per fastighet (20 tomter) 16 000 kr -320 000 -320 000 -320 000

Per förbindelsepunkt 24 000 kr -480 000 -480 000 -480 000

Per m2 32 kr -704 000 -704 000 -704 000

Per lägenhet 96 000 -192 000 -192 000 -192 000

Netto VA-utbyggnad 0 0 0

Kalkylerat behov av investeringsmedel 1 488 000 1 114 000 14 000

Tomtpris



kkmb
Textruta
Preliminär skiss på ny plan Knäpplan västra. Arbete med gatornas placering och tomternas storlek pågår.
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