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Sotenäs kommun
 

Slutlig rösträkning och mandatfördelning –
val till kommunfullmäktige

Beslut
Länsstyrelsen Västra Götaland beslutar att fastställa utgången av valet 
till kommunfullmäktige i Sotenäs kommun efter val den 11 september 
2022 i enlighet med bilagorna 1–2. 

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsens rösträkning har ägt rum i Nova Arena, 
Innovatumområdet, Nohabgatan i Trollhättan under perioden 12 
september 2022 – 24 september 2022. 

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen har genomfört den slutliga rösträkningen för val till 
kommunfullmäktige i Sotenäs kommun. Därefter har länsstyrelsen 
fördelat mandat mellan partierna samt fastställt vilka kandidater som har 
valts till ledamöter och ersättare. 

De grunduppgifter från rösträkningen som ligger till grund för 
länsstyrelsens mandatfördelning framgår av bilagorna 3–5.  

Länsstyrelsens mandatfördelning är baserade på de beräkningsresultat 
som framgår av bilagorna 6–7. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 
13 och 14 kapitlen vallagen (2005:837).

Ni kan överklaga beslutet
Se överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av biträdande valansvarig Lisa Montan med 
handläggare David Forsberg som föredragande.

Protokoll 

Datum
2022-09-28 

 

Ärendebeteckning 
201-37354-2022 
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201-37354-2022 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor
1. Röster och mandat för partierna 
2. Valda ledamöter och ersättare 
3. Förteckning över antalet röster per parti och lista 
4. Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat 
5. Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal 
6. Fördelning av samtliga mandat (totalfördelning) 
7. Ordning av namn för inval av ledamöter 
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201-37354-2022 

Ni kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Hur överklagar vi beslutet?
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos 
Valprövningsnämnden.  

Ett överklagande kan göras i Valprövningsnämndens formulär för överklagande, 
www.valprovningsnamnden.se, genom att överklagandet sänds till 
valprovningsnamnden@riksdagen.se eller skickas till Valprövningsnämnden, 
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ett överklagande ska ha kommit in senast tio dagar efter det att valet avslutades. 
Valet avslutas när valresultatet kungjorts genom att protokollet läggs fram för 
granskning. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert 
överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 
skälen till att ni överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om 
tiden kan förlängas. 

Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Valprövningsnämnden i förväg om ni behöver bifoga filer som är 
större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
val.vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via 010-224 40 00. Ange diarienummer 
201-37354-2022.
 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden



Sida 1 (1)
VA

L
00

01
01

12
Bilaga 1

Val till kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 2022-09-11

Röster och mandat för partierna
I en kommun som är en enda valkrets fördelas mandaten mellan partier som anmält sitt 
deltagande eller anses ha anmält sitt deltagande i valet och som fått minst 2 procent av 
rösterna i kommunen. 

SOTENÄS, Hela kommunen: 31 mandat

Parti
Röster

antal %
Personröster
antal % Mandat

Moderaterna 1 682 25,45 491 29,19 8
Centerpartiet 325 4,92 98 30,15 2
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 474 7,17 156 32,91 2
Kristdemokraterna 251 3,80 84 33,47 1
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 839 27,82 562 30,56 8
Vänsterpartiet 156 2,36 50 32,05 1
Miljöpartiet de gröna 161 2,44 42 26,09 1
Sverigedemokraterna 568 8,59 142 25,00 3
Demokratiresan 1 144 17,31 403 35,23 5
Övriga anmälda partier 10 0,15

Summa giltiga röster 6 610 2 028 30,68

Ogiltiga röster 106 1,58
varav ej anmälda partier 2 0,03
varav blanka 101 1,50
varav övriga ogiltiga 3 0,04

Summa avgivna röster 6 716

Röstberättigade 7 826 Valdeltagande 85,82%
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Val till kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 2022-09-11

Valda ledamöter och ersättare

Ledamöter Ersättare

Moderaterna
Mats Abrahamsson
Jeanette Loy
Roland Mattsson
Helene Stranne
Nils Olof Bengtson
Dan Christiansson
Maria Holmström
Lars Kinnmalm

1 Klaes Mattsson
2 Eva Birgitta Abrahamsson
3 Thomas Strindeborn
4 Kajsa Åkesson

Centerpartiet
Britt Lindgren
Lars Olof Börjesson

1 Pär Eriksson
2 Jenny Lundin

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Mikael Sternemar
Michael Sandberg

1 Gunilla Ohlin
2 Martin Eklund

Kristdemokraterna
Robert Yngve 1 Lill Pehrsson Simonsson

2 Inger Eckert

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Therése Mancini
Jan Ulvemark
Annica Erlandsson
Jan-Olof Hugo Larsson
Sanna Lundström Gustafsson
Gerardo Alas Alas
Ann-Sofie Svensson
Mattias Larsson

1 Lotta Johansson
2 Bengt Ture Sörensson
3 Petra Sundblad
4 Stellan Welin

Vänsterpartiet
Ewa Ryberg 1 Magnus Johansson

2 Gerd Linnea Hellenäs Pilhem

Miljöpartiet de gröna
Yngve Johansson 1 Lena Linke

2 Tina Marina Ehn
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Sverigedemokraterna
Sebastian Andersson
Veronica Johansson
Torbjörn Johansson

1 Eva Cecilia Recilient Simonsson
2 Kurt Münchow

Demokratiresan
Mikael Andersson
Dan Frödén
Malin Eliasson
Camilla Jansson
Göran Hahne

1 Joakim Haglund
2 Anders Elisson
3 Lars Gustaf Ahlberg
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Val till kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 2022-09-11

Förteckning över antalet röster per parti och lista
Listnumret 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster.

Parti Listnummer Röster per lista Summa
Moderaterna 1 682

0001-04096 1 197
0001-90000 485

Centerpartiet 325
0004-01009 234
0004-90000 91

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 474
0003-02529 361
0003-90000 113

Kristdemokraterna 251
0068-03912 179
0068-90000 72

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 839
0002-01937 1 403
0002-90000 436

Vänsterpartiet 156
0005-02689 103
0005-90000 53

Miljöpartiet de gröna 161
0055-03613 100
0055-90000 61

Sverigedemokraterna 568
0110-00531 396
0110-90000 172
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Demokratiresan 1 144
1490-05804 796
1490-06073 1
1490-06075 1
1490-06076 1
1490-06099 1
1490-06100 1
1490-06101 4
1490-06102 1
1490-90000 338

Feministiskt initiativ 5
0532-90000 5

Klassiskt liberala partiet
0638-90000

Medborgerlig Samling 1
1296-90000 1

Partiet Nyans 4
1439-90000 4

Partiet Vändpunkt
1430-90000

Piratpartiet
0524-90000

Summa giltiga röster 6 610

Ogiltiga röster 106
varav ej anmälda partier 2
varav blanka 101
varav övriga ogiltiga 3

Summa avgivna röster 6 716



Sida 1 (5)
VA

L
00

04
01

08
Bilaga 4

Val till kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 2022-09-11

Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat
Kandidaternas antal personröster anges för varje lista. Totala antalet personröster för 
kandidater som klarat spärren för inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5.

Sotenäs
Moderaterna
Listnummer: 0001-04096 Antal personröster
1 Mats Abrahamsson 227
2 Jeanette Loy 13
3 Roland Mattsson 55
4 Helené Stranne 21
5 Nils Olof Bengtson 2
6 Dan Christiansson 33
7 Maria Holmström 8
8 Lars Kinnmalm 45
9 Klaes Mattsson 3
10 Eva Abrahamsson 5
11 Thomas Strindeborn 19
12 Kajsa Åkesson 4
13 Karin Samuelsson 4
14 Susanne Bergholtz 4
15 Peter Håkansson
16 Maria Lorentzon 2
17 Richard Olofsson 6
18 Eva Svennestam 2
19 Maria Arnborg 10
20 Maria Herdebrant 9
21 [Ej valbar] 2
22 Rosita Holmström
23 Göran Svensson 2
24 Alexandra Strandberg 1
25 Camilla Andersson 2
26 Lars Sandberg
27 Claes Brügge
28 Verena Rodin
29 Ronald Hagbert 4
30 Hans-Anker Ferm
31 Pia Ericsson 2
32 Tommy Wik
33 Anton Abrahamsson
34 [Ej valbar]
35 Anna Mattsson
36 Karl-Ove Reimer 1
37 Göran Modig 2
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38 Ragnhild Selstam 3
39 Carl-Johan Starck
40 Rose-Marie Ahlström

Summa 491

Centerpartiet
Listnummer: 0004-01009 Antal personröster
1 Britt Lindgren 17
2 Olof Börjesson 12
3 Pär Eriksson 6
4 Jenny Lundin 13
5 Gunnar Selstam 3
6 Kristina Bock Grahl 11
7 Kerstin Johansson 1
8 Stig-Arne Helmersson 9
9 Torgny Grahl 5
10 Glenn Lorentzon 15
11 Mats Tillander
12 Ove Svanberg 3
13 Daniel Lorentsson
14 Carolina Escudero 1
15 Ove Lindgren
16 Lennart Johansson 1
17 [Ej valbar]
18 Yvonne Hedberg
19 Gösta Hansson
20 Tomas Eldh 1
21 Per-Åke Henriksson

Summa 98

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Listnummer: 0003-02529 Antal personröster
1 Mikael Sternemar 73
2 Michael Sandberg 26
3 Gunilla Ohlin 4
4 Martin Eklund 29
5 Alen Saied Mudaress 1
6 Anette Thärnström 7
7 Peter Anderzon 2
8 Lena Lidén Sandgren 4
9 Kenny Thärnström
10 Håkan Hansson 2
11 Birgitta Lysell
12 [Ej valbar]
13 Barbro Eriksson 5
14 Nils Hafström
15 [Ej valbar]
16 Anne Johansson
17 Marina Sternemar
18 Gunilla Stenman 3

Summa 156
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Kristdemokraterna
Listnummer: 0068-03912 Antal personröster
1 Robert Yngve 33
2 Lill B C Pehrsson Simonsson 4
3 Inger Eckert 4
4 Henrik Göthberg 12
5 Maria Dahlström 4
6 Christian Sporrong 12
7 Ingela Ljungqvist 5
8 Christine Edvardsson 8
9 Inger Persson 2

Summa 84

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Listnummer: 0002-01937 Antal personröster
1 Therése Mancini 156
2 Jan Ulvemark 41
3 Annica Erlandsson 19
4 Jan-Olof Larsson 24
5 Sanna Lundström Gustafsson 16
6 Gerardo Alas 15
7 Ann-Sofie Svensson 18
8 Mattias Larsson 33
9 Lotta Johansson 45
10 Bengt Sörensson 9
11 Petra Sundbladh 14
12 Stellan Welin 6
13 Kerstin Nilsson 8
14 Tobias Lundqvist 1
15 Sandra Hallgren 10
16 Anders Henriksson 39
17 Britt Wall 43
18 Dick Cardevik 2
19 Birgitta Albertsson 2
20 Cristian Mattsson 23
21 Vivi-Ann Gustafsson 2
22 Lars-Erik Knutsson 5
23 Kate Eklund 4
24 Kia Shahsavar 8
25 Ann Larsson
26 Olle Törnquist
27 Eva Sallander Åsberg 4
28 Stig Roos 1
29 Agneta Stenqvist
30 Joao Escudeiro 6
31 Marianne Olsson 3
32 Hilbert Eliasson 3
33 Ewa Gustavsson 1
34 Reine Karlsson
35 Mizgin Kaymaz
36 Jens Gustafsson
37 Gunnel Berlin 1
38 Peter Landberg
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39 Lise-Lott Arvidsson
40 Leif Gabrielsson

Summa 562

Vänsterpartiet
Listnummer: 0005-02689 Antal personröster
1 Ewa Ryberg 8
2 Magnus Johansson 24
3 Linnea Hellenäs Pilhem 3
4 Jan Petersson 5
5 Sirikwan Buasena 7
6 Ulf Berg 3

Summa 50

Miljöpartiet de gröna
Listnummer: 0055-03613 Antal personröster
1 Yngve Johansson 19
2 Lena Linke 4
3 Tina Ehn 10
4 Bengt Sandberg
5 Carl Forsberg 9

Summa 42

Sverigedemokraterna
Listnummer: 0110-00531 Antal personröster
1 Sebastian Andersson 78
2 Veronica Johansson 19
3 Torbjörn Johansson 15
4 Cecilia Simonsson 7
5 Kurt Münchow 6
6 Håkan Kristoffersson 8
7 Anders Persson 9

Summa 142

Demokratiresan
Listnummer: 1490-05804 Antal personröster
1 Dan Frödén 34
2 Mikael Andersson 176
3 Malin Eliasson 24
4 Camilla Jansson 33
5 Göran Hahne 45
6 Joakim Haglund 31
7 Anders Elisson 3
8 Lars Ahlberg 3
9 Ann Elisson 2
10 Anders Främberg 5
11 Caroline Widén 2
12 Pernilla Wiktorsson 3
13 Thor Sanneröd 2
14 Mattias Hägglund 8
15 Lars-Erik Andersson 5
16 Peter Granwe 1
17 Lars Gärdebäck 1
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18 Bengt Åke Karlsson
19 Bittan Wilhelmsson 1
20 Roger Front 7
21 Robert Zellin 1
22 Johan Andersson
23 Anders Axelsson 2
24 Johan Svensson 4

Summa 393

Demokratiresan
Listnummer: 1490-06073 Antal personröster
1 Mikael Andersson 1

Summa 1

Demokratiresan
Listnummer: 1490-06075 Antal personröster
1 Morten Fivel 1

Summa 1

Demokratiresan
Listnummer: 1490-06076 Antal personröster
1 Klas Torbjörn Lundh 1

Summa 1

Demokratiresan
Listnummer: 1490-06099 Antal personröster
1 Mattias Hägglund 1

Summa 1

Demokratiresan
Listnummer: 1490-06100 Antal personröster
1 Göran Hahne 1

Summa 1

Demokratiresan
Listnummer: 1490-06101 Antal personröster
1 Mikael Andersson 4

Summa 4

Demokratiresan
Listnummer: 1490-06102 Antal personröster
1 Anders Elisson 1

Summa 1
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Val till kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 2022-09-11

Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal
Nedan bortses från kandidater som inte är valbara på valdagen. Spärren för inval på 
personligt röstetal är 5 % av partiets röster i valkretsen, dock minst 50 personröster i 
valkretsen.

Personröster 
antal

% av partiets 
röster i valkretsen

Moderaterna
Mats Abrahamsson 227 13,50
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Mikael Sternemar 73 15,40
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Therése Mancini 156 8,48
Sverigedemokraterna
Sebastian Andersson 78 13,73
Demokratiresan
Mikael Andersson 181 15,82
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Val till kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 2022-09-11

Fördelning av mandat
Mandaten har fördelats enligt den jämkade uddatalsmetoden. Vid beräkningarna har 
partiernas röstetal delats (se Bilaga 1) först med 1,2 och sedan med 3, med 5, med 7 
osv. i tur och ordning allt eftersom partierna har tagit sina mandat. Jämförelsetalet har 
beräknats exakt men redovisas med avrundning till två decimaler.

Mandat-
nummer Parti Delningstal Jämförelsetal
1 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1,2 1 532,50
2 Moderaterna 1,2 1 401,67
3 Demokratiresan 1,2 953,33
4 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 613,00
5 Moderaterna 3 560,67
6 Sverigedemokraterna 1,2 473,33
7 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1,2 395,00
8 Demokratiresan 3 381,33
9 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 367,80
10 Moderaterna 5 336,40
11 Centerpartiet 1,2 270,83
12 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 262,71
13 Moderaterna 7 240,29
14 Demokratiresan 5 228,80
15 Kristdemokraterna 1,2 209,17
16 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 204,33
17 Sverigedemokraterna 3 189,33
18 Moderaterna 9 186,89
19 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 167,18
20 Demokratiresan 7 163,43
21 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 158,00
22 Moderaterna 11 152,91
23 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 141,46
24 Miljöpartiet de gröna 1,2 134,17
25 Vänsterpartiet 1,2 130,00
26 Moderaterna 13 129,38
27 Demokratiresan 9 127,11
28 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 122,60
29 Sverigedemokraterna 5 113,60
30 Moderaterna 15 112,13
31 Centerpartiet 3 108,33
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Val till kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 2022-09-11

Ordning av namn för inval av ledamöter
Kandidaterna har i första hand ordnats efter storleken på personliga röstetal och i andra 
hand jämförelsetal som beräknats enligt heltalsmetoden.

Personröster
antal % Jämförelsetal

Moderaterna
1 Mats Abrahamsson 227 13,50
2 Jeanette Loy 1 197,00
3 Roland Mattsson 598,50
4 Helene Stranne 399,00
5 Nils Olof Bengtson 299,25
6 Dan Christiansson 239,40
7 Maria Holmström 199,50
8 Lars Kinnmalm 171,00

Centerpartiet
1 Britt Lindgren 234,00
2 Lars Olof Börjesson 117,00

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
1 Mikael Sternemar 73 15,40
2 Michael Sandberg 361,00

Kristdemokraterna
1 Robert Yngve 179,00

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
1 Therése Mancini 156 8,48
2 Jan Ulvemark 1 403,00
3 Annica Erlandsson 701,50
4 Jan-Olof Hugo Larsson 467,66
5 Sanna Lundström Gustafsson 350,75
6 Gerardo Alas Alas 280,60
7 Ann-Sofie Svensson 233,83
8 Mattias Larsson 200,42

Vänsterpartiet
1 Ewa Ryberg 103,00

Miljöpartiet de gröna
1 Yngve Johansson 100,00

Sverigedemokraterna
1 Sebastian Andersson 78 13,73
2 Veronica Johansson 396,00
3 Torbjörn Johansson 198,00
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Demokratiresan
1 Mikael Andersson 181 15,82
2 Dan Frödén 796,00
3 Malin Eliasson 398,00
4 Camilla Jansson 265,33
5 Göran Hahne 199,25
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KS § 165 Dnr 2022/000737 

Införande av nytt passersystem Hogenäs samt Malmöns 
återvinningscentraler 

Sammanfattning 

Rambo planerar att införa passersystem på samtliga sju återvinningscentraler inom 
ägarkommunerna. Passersystemet ger bland annat en ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö, mindre 
miljöpåverkan samt ökade intäkter genom införandet.  
Detta under förutsättning att respektive ägarkommuns kommunfullmäktige fattar beslut om ett 
begränsat antal fria besök. 
 
Samtliga privathushåll med avfallsabonnemang får nyttja sina fria besök på samtliga 
ägarkommuners återvinningscentraler. Företag och övriga besökare kommer att få betala en avgift 
för att få tillträde att lämna avfall på återvinningscentral. Om samtliga ägarkommuner har så lika 
förutsättningar som möjligt gör det administrationen mycket effektivare och kunderna upplever det 
enklare och rättvisare när de brukar Rambokommunernas återvinningscentraler. 
 
Passersystemet ger endast fritt tillträde till återvinningscentralen under de fria besöken för 
privatpersoner som tecknat avfallsabonnemang. Idag har återvinningscentralen många besökare från 
andra kommuner och företag som lämnar avfall, utan att betala för sig. Denna kostnad belastar 
kommunernas renhållningskollektiv. Servicen kommer dock att finnas kvar även för dessa och de 
ska fortsatt ha möjligheten att lämna sitt avfall mot en avgift. Det finns möjlighet att betala via 
återvinningscentralkort eller Swish. 
 
Exempel på fria besök/år från andra kommuner, dom har i genomsnitt cirka fem besök per 
hushåll/år i realiteten. 

• Vänersborg har 4 fria besök och därefter kostar varje besök 50 kronor  
• Ale Kommun har 10 fria besök och därefter kostar varje besök 200 kronor 
• Strömstad har 12 fria besök och därefter kostar varje besök 100 kronor 
• Uddevalla har 10 fria besök och därefter kostar varje besök 204 kronor 
• Orust har 15 fria besök och därefter kostar varje besök 313 kronor 
• Laholm har 12 fria besök och därefter kostar varje besök 250 kronor 
• Halmstad har 15 fria besök och därefter kostar varje besök 250 kronor 

 
För Rambos kunder föreslås 12 fria besök för villor och fritidshus och 8 fria besök för lägenheter, 
därefter föreslås besöken kosta varje besök 200 kronor. 
 
Passagekontrollen för privatpersoner med avfallsabonnemang sker via deras körkort. Övriga och 
företagare får ett passerkort.  
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Forts. KS § 165 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-28 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-09-20 § 59 

Yrkande 

Pär Eriksson (C) och Jan-Olof Larsson (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Pär Erikssons (C) med fleras förslag finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att på kommunens återvinningscentraler, under förutsättning att 
respektive ägarkommuns kommunfullmäktige fattar likalydande beslut om ett begränsat antal fria 
besök:  

- införa 12 fria besök årligen för villor och fritidshus samt 8 fria besök för 
lägenheter,  

- införa 6 fria besök för dödsbon, 
- införa en kostnad om 200 kr/besök efter att de fria besöken förbrukats. 

  
Kommunfullmäktige beslutar att detta skrivs in i ordinarie renhållningstaxan för 2023. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Rätt utdraget intygar: 
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KSTU § 59  Dnr 2022/000737 

Införande av nytt passersystem Hogenäs samt Malmöns 
återvinningscentraler 

Sammanfattning 

Rambo planerar att införa passersystem på samtliga sju återvinningscentraler inom 
ägarkommunerna. Passersystemet ger bland annat en ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö, mindre 
miljöpåverkan samt ökade intäkter genom införandet.  
Detta under förutsättning att respektive ägarkommuns kommunfullmäktige fattar beslut om ett 
begränsat antal fria besök. 
 
Samtliga privathushåll med avfallsabonnemang får nyttja sina fria besök på samtliga 
ägarkommuners återvinningscentraler. Företag och övriga besökare kommer att få betala en avgift 
för att få tillträde att lämna avfall på återvinningscentral. Om samtliga ägarkommuner har så lika 
förutsättningar som möjligt gör det administrationen mycket effektivare och kunderna upplever det 
enklare och rättvisare när de brukar Rambokommunernas återvinningscentraler. 
 
Passersystemet ger endast fritt tillträde till återvinningscentralen under de fria besöken för 
privatpersoner som tecknat avfallsabonnemang. Idag har återvinningscentralen många besökare från 
andra kommuner och företag som lämnar avfall, utan att betala för sig. Denna kostnad belastar 
kommunernas renhållningskollektiv. Servicen kommer dock att finnas kvar även för dessa och de 
ska fortsatt ha möjligheten att lämna sitt avfall mot en avgift. Det finns möjlighet att betala via 
återvinningscentralkort eller Swish. 
 
Exempel på fria besök/år från andra kommuner, dom har i genomsnitt cirka fem besök per 
hushåll/år i realiteten. 

• Vänersborg har 4 fria besök och därefter kostar varje besök 50 kronor  
• Ale Kommun har 10 fria besök och därefter kostar varje besök 200 kronor 
• Strömstad har 12 fria besök och därefter kostar varje besök 100 kronor 
• Uddevalla har 10 fria besök och därefter kostar varje besök 204 kronor 
• Orust har 15 fria besök och därefter kostar varje besök 313 kronor 
• Laholm har 12 fria besök och därefter kostar varje besök 250 kronor 
• Halmstad har 15 fria besök och därefter kostar varje besök 250 kronor 

 
För Rambos kunder föreslås 12 fria besök för villor och fritidshus och 8 fria besök för lägenheter, 
därefter föreslås besöken kosta varje besök 200 kronor. 
 
Passagekontrollen för privatpersoner med avfallsabonnemang sker via deras körkort. Övriga och 
företagare får ett passerkort.  
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Forts. KSTU § 59 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Intäkterna kommer att öka då övriga besökare samt företagen kommer att få betala för att få lämna 
sitt avfall. 

Organisation och personal 
Berör Rambo AB enbart. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-28 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att på kommunens återvinningscentraler, under förutsättning att 
respektive ägarkommuns kommunfullmäktige fattar likalydande beslut om ett begränsat antal fria 
besök:  

- införa 12 fria besök årligen för villor och fritidshus samt 8 fria besök för 
lägenheter  

- införa 6 fria besök för dödsbon 
- införa en kostnad om 200 kr/besök efter att de fria besöken förbrukats 

  
Kommunfullmäktige beslutar att detta skrivs in i ordinarie renhållningstaxan för 2023. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtrande 
 Datum Dnr 
 2022-07-28 KA 2022/000737 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fredrik Torstensson 
Drift- och Projektchef 

 

Införande av nytt passersystem Hogenäs samt Malmöns 
återvinningscentraler 

Sammanfattning 
Ärendet avser beslut om införande av passagesystem till Hogenäs samt Malmöns 
återvinningscentraler. 

Beskrivning av ärendet 
Rambo planerar att införa passersystem på samtliga sju återvinningscentraler (ÅVC) 
inom ägarkommunerna. Passersystemet ger bland annat en ökad säkerhet, bättre 
arbetsmiljö, mindre miljöpåverkan samt ökade intäkter genom införandet.  
Detta under förutsättning att respektive ägarkommuns kommunfullmäktige fattar beslut 
om ett begränsat antal fria besök. 
 
Samtliga privathushåll med avfallsabonnemang får nyttja sina fria besök på samtliga 
ägarkommuners ÅVC:er. Företag och övriga besökare kommer att få betala en avgift för 
att få tillträde att lämna avfall på ÅVC. Om samtliga ägarkommuner har så lika 
förutsättningar som möjligt gör det administrationen mycket effektivare och kunderna 
upplever det enklare och rättvisare när de brukar Rambokommunernas ÅVC:er. 
 
Passersystemet ger endast fritt tillträde till ÅVC under de fria besöken för 
privatpersoner som tecknat avfallsabonnemang. Idag har ÅVC många besökare från 
andra kommuner och företag som lämnar avfall, utan att betala för sig. Denna kostnad 
belastar kommunernas renhållningskollektiv. Servicen kommer dock att finnas kvar 
även för dessa och de ska fortsatt ha möjligheten att lämna sitt avfall mot en avgift. Det 
finns möjlighet att betala via ÅVC-kort eller Swish. 
 
Exempel på fria besök/år från andra kommuner, dom har i genomsnitt ca 5 besök per 
hushåll/år i realiteten. 
• Vänersborg har 4 fria besök och därefter kostar varje besök 50 kr  
• Ale Kommun har 10 fria besök och därefter kostar varje besök 200 kr  
• Strömstad har 12 fria besök och därefter kostar varje besök 100 kr  
• Uddevalla har 10 fria besök och därefter kostar varje besök 204 kr  
• Orust har 15 fria besök och därefter kostar varje besök 313 kr  
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• Laholm har 12 fria besök och därefter kostar varje besök 250 kr  
• Halmstad har 15 fria besök och därefter kostar varje besök 250 kr  
 
För Rambos kunder föreslås 12 fria besöken för villor och fritidshus och 8 fria besök för 
lägenheter, därefter föreslås besöken kosta varje besök 200 kr. 
 
Passagekontrollen sker för privatpersoner med avfallsabonnemang via deras körkort. 
Övriga och företagare får ett passerkort.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Intäkterna kommer att öka då övriga besökare samt företagen kommer att få betala för 
att få lämna sitt avfall. 

Organisation och personal 

Berör Rambo AB enbart. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att:  
- införa 12 st fria besök årligen för villor och fritidshus samt 8 st fria besök för 
  lägenheter  
- dödsbo har 6 fria besök  
- efter de fria besöken förbrukas ska följande besök kosta 200 kr/ besök  
- detta skrivs in i ordinarie renhållningstaxan för 2023 efter att denna är beslutat av 
   kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Rambo 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

  
Fredrik Torstensson Eveline Karlsson 
Drift och Projektchef Samhällsbyggnadschef 
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KS § 166 Dnr 2022/000738 

Renhållningstaxa 2023 

Sammanfattning 

Taxan som antogs av kommunfullmäktige 2018-12-13, avseende det nya insamlingssystemet, som 
gäller från 2019 har årligen justerats med index. Taxan behöver nu revideras dels på grund av att 
utsortering av matavfall kommer att bli obligatoriskt och eftersom abonnemang med blandat mat- 
och restavfall inte längre blir valbart för hushållen. Det har också tillkommit nya tjänster som ingår 
i det kommunala ansvaret. 

Beskrivning av ärendet 

Förändringar och tillägg till denna taxa är gulmarkerade och vid höjda avgifter är dagens avgifter 
rödmarkerade. 
 
Taxan som antogs av kommunfullmäktige 2018-12-13, avseende det nya insamlingssystemet, som 
gäller från 2019 har årligen justerats med index. Taxan behöver nu revideras dels på grund av att 
utsortering av matavfall kommer att bli obligatoriskt och eftersom abonnemang med blandat mat- 
och restavfall inte längre blir valbart för hushållen. Det har också tillkommit nya tjänster som ingår 
i det kommunala ansvaret.  
 
Avgifterna för slamtömning regleras enligt avfallsindex A12:3MD och årligen fr.o.m. 1 januari med 
oktober 2021 som basmånad. 
 
Renhållningsavgiften är uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift.  
 
Grundavgiften finansierar kostnader för markarrende, drift och underhåll av kommunens 
återvinningscentraler, hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, 
kommunikation, planering, utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär. Nytt är att 
grundavgiften även ska finansiera inlämnat bygg- och rivningsavfall från privathushållen.  
 
Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av insamlat 
avfall, kärlkostnader för privathushållen samt andra kostnader som insamlingen av det kommunala 
avfallet genererar. Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl eller hyr av Rambo.  
 
Avgifterna för slamtömning regleras enligt avfallsindex A12:3MD. Då index för insamling av avfall 
(A12:1MD) skiljer sig markant från index för slamtömning (A12:3MD) bör de olika tjänsterna 
regleras med två separata index. Risken är stor att man inte får täckning för egna kostnadsökningar. 
 
Returpapper/tidningar som från och med 1 januari 2022 är kommunalt avfall läggs från och med 
2023-01-01 in i taxan. Flerbostadshus och verksamheter kan beställa hämtning i kärl mot avgift 
enligt bifogat taxedokument. En- och tvåbostadshus hänvisas till insamlingssystem som återfinns på 
återvinningsstationerna.  
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Forts. KS § 166 

Framkörningsavgift (bomavgift) när man inte har kunnat utföra tömning av enskilt avlopp trots 
aviseringsbrev, föreslås höjas från 488 kr – 700 kr. Det har skett en ökning av fastighetsägare (115 
st, 2021) som har satt i system att hellre betala en framkörningsavgift då den är billigare än en 
ordinarie tömning. En bomkörning ger en negativ miljöpåverkan och bör undvikas. Enligt 
Avfallsföreskrifterna ska ett enskilt avlopp (med toalett kopplad) tömmas minst en gång per år.  
 
Bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid egen renovering blir ett kommunalt ansvar 2023-01-
01. Bygg- och rivningsavfall som uppkommer i en yrkesmässig verksamhet faller inte under det 
kommunala ansvaret. Privatpersoner med avfallsabonnemang kan lämna bygg- och rivningsavfall 
avgiftsfritt på återvinningscentralen, inom ramen för de fria besöken. Privathushåll kan beställa 
hämtning av bygg- och rivningsavfall vid fastigheten mot avgift enligt bifogat taxedokument. 
 
Kyl och frys lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling 
täcks av taxans grundavgift. Kyl och frys kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift 
enligt förslag i bifogat taxedokument. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Med föreslagna justeringar samt införande av det nya insamlingssystemet har budgeterats med ett 
underskott på 800 tkr. Det ackumulerade överskottet beräknas till 1,1 mnkr vid 2023 års slut.  
 
Utöver föreslagna höjningar kommer samtliga avgifter i renhållningstaxan att justeras med 
avfallsindex.  

Beslutsunderlag 

Förslag Renhållningstaxa 2023 avser när insamlingssystemet är infört, jämförelsetal 
Förslag 2022-09-20 Renhållningstaxa 2023 avser när insamlingssystemet är infört 
Förslag Renhållningstaxa 2023 avser innan insamlingssystemet införs, jämförelsetal 
Förslag 2022-09-20 Renhållningstaxa 2023 avser innan insamlingssystemet införs 
Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-08-03 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-09-20 § 60 

Yrkande 

Pär Eriksson (C) och Jan-Olof Larsson (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Pär Erikssons (C) med fleras förslag finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 
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Forts. KS § 166 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att:  
 

- anta föreslagna justeringar daterade 2022-09-20 i den renhållningstaxan som antogs 2018-
12-13 inför nytt insamlingssystem och som kommer att börja gälla från 1 januari 2023.  
 

- anta föreslagna justeringar daterade 2022-09-20 i den renhållningstaxan som antogs 2021-
11-11 inför 2022 och som gäller i sin helhet tills nytt insamlingssystem är infört i hela 
kommunen.  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSTU § 60  Dnr 2022/000738 

Renhållningstaxa 2023 

Sammanfattning 

Taxan som antogs av kommunfullmäktige 2018-12-13, avseende det nya insamlingssystemet, som 
gäller från 2019 har årligen justerats med index. Taxan behöver nu revideras dels på grund av att 
utsortering av matavfall kommer att bli obligatoriskt och eftersom abonnemang med blandat mat- 
och restavfall inte längre blir valbart för hushållen. Det har också tillkommit nya tjänster som ingår 
i det kommunala ansvaret. 

Beskrivning av ärendet 

 
Förändringar och tillägg till denna taxa är gulmarkerade och vid höjda avgifter är dagens avgifter 
rödmarkerade. 
 
Taxan som antogs av kommunfullmäktige 2018-12-13, avseende det nya insamlingssystemet, som 
gäller från 2019 har årligen justerats med index. Taxan behöver nu revideras dels på grund av att 
utsortering av matavfall kommer att bli obligatoriskt och eftersom abonnemang med blandat mat- 
och restavfall inte längre blir valbart för hushållen. Det har också tillkommit nya tjänster som ingår 
i det kommunala ansvaret.  
 
Avgifterna för slamtömning regleras enligt avfallsindex A12:3MD och årligen fr.o.m. 1 januari med 
oktober 2021 som basmånad. 
 
Renhållningsavgiften är uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift.  
 
Grundavgiften finansierar kostnader för markarrende, drift och underhåll av kommunens 
återvinningscentraler, hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, 
kommunikation, planering, utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär. Nytt är att 
grundavgiften även ska finansiera inlämnat bygg- och rivningsavfall från privathushållen.  
 
Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av insamlat 
avfall, kärlkostnader för privathushållen samt andra kostnader som insamlingen av det kommunala 
avfallet genererar. Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl eller hyr av Rambo.  
 
Avgifterna för slamtömning regleras enligt avfallsindex A12:3MD. Då index för insamling av avfall 
(A12:1MD) skiljer sig markant från index för slamtömning (A12:3MD) bör de olika tjänsterna 
regleras med två separata index. Risken är stor att man inte får täckning för egna kostnadsökningar. 
 
Returpapper/tidningar som från och med 1 januari 2022 är kommunalt avfall läggs från och med 
2023-01-01 in i taxan. Flerbostadshus och verksamheter kan beställa hämtning i kärl mot avgift 
enligt bifogat taxedokument. En- och tvåbostadshus hänvisas till insamlingssystem som återfinns på 
återvinningsstationerna.  
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Forts. KSTU § 60 

Framkörningsavgift (bomavgift) när man inte har kunnat utföra tömning av enskilt avlopp trots 
aviseringsbrev, föreslås höjas från 488 kr – 700 kr. Det har skett en ökning av fastighetsägare (115 
st, 2021) som har satt i system att hellre betala en framkörningsavgift då den är billigare än en 
ordinarie tömning. En bomkörning ger en negativ miljöpåverkan och bör undvikas. Enligt 
Avfallsföreskrifterna ska ett enskilt avlopp (med toalett kopplad) tömmas minst en gång per år.  
 
Bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid egen renovering blir ett kommunalt ansvar 2023-01-
01. Bygg- och rivningsavfall som uppkommer i en yrkesmässig verksamhet faller inte under det 
kommunala ansvaret. Privatpersoner med avfallsabonnemang kan lämna bygg- och rivningsavfall 
avgiftsfritt på återvinningscentralen, inom ramen för de fria besöken. Privathushåll kan beställa 
hämtning av bygg- och rivningsavfall vid fastigheten mot avgift enligt bifogat taxedokument. 
 
Kyl och frys lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling 
täcks av taxans grundavgift. Kyl och frys kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift 
enligt förslag i bifogat taxedokument. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Med föreslagna justeringar samt införande av det nya insamlingssystemet har budgeterats med ett 
underskott på 800 tkr. Det ackumulerade överskottet beräknas till 1,1 mnkr vid 2023 års slut.  
 
Utöver föreslagna höjningar kommer samtliga avgifter i renhållningstaxan att justeras med 
avfallsindex.  

Organisation och personal 
Berör Rambo AB enbart. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-08-03 
Förslag till justering Renhållningstaxor 2023 
Förslag till justering Renhållningstaxor 2023 med jämförelse. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att:  
- Anta föreslagna justeringar daterade 2022-09-20 i den renhållningstaxan som antogs 2018-

12-13 inför nytt insamlingssystem och som kommer att börja gälla från 1 januari 2023.  
- Anta föreslagna justeringar daterade 2022-09-20 i den renhållningstaxan som antogs 2021-

11-11 inför 2022 och som gäller i sin helhet tills nytt insamlingssystem är infört i hela 
kommunen.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-08-03 KA 2022/000738 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fredrik Torstensson 
Drift- och Projektchef 

 

Renhållningstaxa 2023 

Sammanfattning 
Taxan som antogs av kommunfullmäktige 2018-12-13, avseende det nya 
insamlingssystemet, som gäller från 2019 har årligen justerats med index. Taxan 
behöver nu revideras dels på grund av att utsortering av matavfall kommer att bli 
obligatoriskt och eftersom abonnemang med blandat mat- och restavfall inte längre blir 
valbart för hushållen. Det har också tillkommit nya tjänster som ingår i det kommunala 
ansvaret. 

Beskrivning av ärendet 
 
Förändringar och tillägg till denna taxa är gulmarkerade och vid höjda avgifter är 
dagens avgifter rödmarkerade. 
 
Taxan som antogs av kommunfullmäktige 2018-12-13, avseende det nya 
insamlingssystemet, som gäller från 2019 har årligen justerats med index. Taxan 
behöver nu revideras dels på grund av att utsortering av matavfall kommer att bli 
obligatoriskt och eftersom abonnemang med blandat mat- och restavfall inte längre blir 
valbart för hushållen. Det har också tillkommit nya tjänster som ingår i det kommunala 
ansvaret.  
 
Avgifterna för slamtömning regleras enligt avfallsindex A12:3MD och årligen fr.o.m. 1 
januari med oktober 2021 som basmånad. 
 
Renhållningsavgiften är uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift.  
 
Grundavgiften finansierar kostnader för markarrende, drift och underhåll av 
kommunens återvinningscentraler, hantering och behandling av hushållens farliga avfall 
samt administration, kommunikation, planering, utveckling och andra kostnader av 
övergripande karaktär. Nytt är att grundavgiften även ska finansiera inlämnat bygg- och 
rivningsavfall från privathushållen.  
 
Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av 
insamlat avfall, kärlkostnader för privathushållen samt andra kostnader som 
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insamlingen av det kommunala avfallet genererar. Flerfamiljshus och verksamheter 
köper kärl eller hyr av Rambo.  
 
Avgifterna för slamtömning regleras enligt avfallsindex A12:3MD. Då index för 
insamling av avfall (A12:1MD) skiljer sig markant från index för slamtömning 
(A12:3MD) bör de olika tjänsterna regleras med två separata index. Risken är stor att 
man inte får täckning för egna kostnadsökningar. 
 
Returpapper/tidningar som från och med 1 januari 2022 är kommunalt avfall läggs från 
och med 2023-01-01 in i taxan. Flerbostadshus och verksamheter kan beställa hämtning 
i kärl mot avgift enligt bifogat taxedokument. En- och tvåbostadshus hänvisas till 
insamlingssystem som återfinns på återvinningsstationerna.  
 
Framkörningsavgift (bomavgift) när man inte har kunnat utföra tömning av enskilt 
avlopp trots aviseringsbrev, föreslås höjas från 488 kr – 700 kr. Det har skett en ökning 
av fastighetsägare (115 st, 2021) som har satt i system att hellre betala en 
framkörningsavgift då den är billigare än en ordinarie tömning. En bomkörning ger en 
negativ miljöpåverkan och bör undvikas. Enligt Avfallsföreskrifterna ska ett enskilt 
avlopp (med toalett kopplad) tömmas minst en gång per år.  
 
Bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid egen renovering blir ett kommunalt 
ansvar 2023-01-01. Bygg- och rivningsavfall som uppkommer i en yrkesmässig 
verksamhet faller inte under det kommunala ansvaret. Privatpersoner med 
avfallsabonnemang kan lämna bygg- och rivningsavfall avgiftsfritt på 
återvinningscentralen, inom ramen för de fria besöken. Privathushåll kan beställa 
hämtning av bygg- och rivningsavfall vid fastigheten mot avgift enligt bifogat 
taxedokument. 
 
Kyl och frys lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och 
behandling täcks av taxans grundavgift. Kyl och frys kan även hämtas genom 
beställning mot en särskild avgift enligt förslag i bifogat taxedokument. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Med föreslagna justeringar samt införande av det nya insamlingssystemet har 
budgeterats med ett underskott på 800 tkr. Det ackumulerade överskottet beräknas till 
1,1 mnkr vid 2023 års slut.  
 
Utöver föreslagna höjningar kommer samtliga avgifter i renhållningstaxan att justeras 
med avfallsindex.  

Organisation och personal 

Berör Rambo AB enbart. 



 

 

 

 

 
 
 
 
Sotenäs kommun  
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

Sida 3 av 3 

Anslutande beslut 

Förutsättning för att den föreslagna taxan kan tas är att beslut om införande 
passagesystem på ÅVC Hogenäs och Malmön tagits. I annat fall måste taxeförslaget 
återemitteras för justering.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att:  
- Anta föreslagna justeringar i den renhållningstaxan som antogs inför nytt 
insamlingssystem och som kommer att börja gälla från 1 januari 2023.  
- Anta föreslagna justeringar i den renhållningstaxan som antogs inför 2022 och som 
gäller i sin helhet tills nytt insamlingssystem är infört i hela kommunen.  
 

Bilagor 
Renhållningstaxor 2023 
Renhållningstaxor 2023 med jämförelse med dagens avgifter. 
 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Rambo 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

  
Fredrik Torstensson Eveline Karlsson 
Drift och Projektchef Samhällsbyggnadschef 

 



 Förslag 2022-09-20 - justering av nuvarande taxa till 1 januari 2023 

Renhållningstaxa för Sotenäs 
kommun
För kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

Renhållningstaxan antogs av kommunfullmäktige 2021-11-11, §114 
och gäller från 1 januari 2022.  

Taxan gäller i sin helhet tills nytt insamlingssystem införs i 
kommunen. 
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1. Kommunalt avfall – Fast avfall 

 

Grundavgift  
Grundavgiften finansierar markarrende, drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, 
hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, kommunikation, planering, 
utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen.  
  
Grundavgift (fast avgift) tas ut för alla fastigheter som nyttjas eller som kan nyttjas på ett sådant sätt 
att kommunalt avfall uppstår eller kan uppstå.  
 
En grundavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning. I grundavgiften ingår 12 fria besök per år på Återvinningscentralen, därefter tas 
avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en grundavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, betalar de en grundavgift var.  
 
En grundavgift tas ut per lägenhet i flerfamiljshus samt per verksamhet. I grundavgiften ingår 8 fria 
besök per år på Återvinningscentralen, därefter tas avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Grundavgift ska betalas även vid uppehåll i hämtning och för bostadshus och lägenheter som ska 
eller håller på att renoveras, såvida inte särskilt uppehåll beviljats av miljönämnden i enlighet med 
lokala avfallsföreskrifter.  
 
Hämtningsavgift  
Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av insamlat 
avfall samt andra kostnader som insamlingen av hushållsavfallet (kommunala avfallet) genererar. 
  
Hämtningsavgift (rörlig avgift) tas ut för varje sophämtningsabonnemang.  
 
En hämtningsavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning.  
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en hämtningsavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, delas hämtningsavgiften mellan dem. 
  
I hämtningsavgiften ingår normalt kärl, utrustning för matavfall samt eventuell annan 
källsorteringsutrustning som ingår i respektive abonnemangstyp, så vida inget annat anges.  
 
Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl och utrustning, eller hyr detta, av Rambo.  
 
Samlad renhållningsavgift  
I den samlade renhållningsavgiften ska tillämplig grundavgift och hämtningsavgift för aktuellt 
abonnemang summeras.  
 
Alla priser som anges är inklusive lagstadgad moms, om inget annat anges. 
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1.1. En- och tvåbostadshus - Helårsboende  
Abonnemangstyp 
 
Blandat mat- och restavfall  

Kärl* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Från helårsboende i tätort sker  
hämtning varje vecka 1/5-30/9, och 
övrig tid varannan vecka 

140 liter    1 103 1 721 2 824 
 

 190 liter    1 103 2 047 3 150 
 

 240 liter    1 103 2 712 3 815 

 370 liter    1 103 3 528 4 631 

Från helårsboende i glesbygd sker 
hämtning varannan vecka året runt 

140 liter    1 103 1 341 2 444 

 190 liter    1 103 1 721 2 824 
 240 liter    1 103 2 266 3 369 

 370 liter    1 103 2 657 3 760 

Hämtning var fjärde vecka** 140 liter    1 103    671 1 774 

Delat abonnemang I enlighet 
med beviljat 
beslut om 
undantag 

   1 103 Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 
 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
Vid hemkompostering minskar avgiften med 300 kr per år. ** För förlängt hämtningsintervall krävs en anmälan till Rambo 
enligt § 42 i Avfallsförskrifterna. 
 

1.2. En- och tvåbostadshus – Fritidsboende 
 

Från fritidsboende i tätort sker  
hämtning varje vecka 1/5-30/9, och 
övrig tid var fjärde vecka 

140 liter    1 103 1 482 2 585 
 

 190 liter    1 103 1 842 2 945 
 

 240 liter    1 103 2 344 3 447 

 370 liter    1 103 2 886 3 989 

Från fritidsboende i glesbygd sker 
hämtning varannan vecka 1/5-30/9, 
och övrig tid var fjärde vecka 

140 liter    1 103 1 146 2 249 

 190 liter    1 103 1 462 2 565 

 240 liter    1 103 1 918 3 021 

 370 liter    1 103 2 375 3 478 

Delat abonnemang I enlighet 
med 
beviljat 
beslut om 
undantag 

   1 103 Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
Vid hemkompostering minskar avgiften med 300 kr per år.  
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1.3. Del i Gemensamt kärl  
Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, året runt.  

Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Helårsboende i 
tätort 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 
 

 1 103 1 047 2 150 

Helårsboende i 
glesbygd 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 1 103    819 1 922 

Fritidsboende i 
tätort 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 1 103    926 2 029 

Fritidsboende i 
glesbygd 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 1 103    699 1 802  

I områden där kommunen bekostar avfallsskåp uttas en årlig avgift för att täcka Renhållningskollektivets kostnader. En 
årlig kostnad på 221 kr tillkommer på ovanstående priser. Vid hemkompostering minskar avgiften med 300 kr per år. 
 

1.4. Flerfamiljshus - Helårsboende 
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka, året runt. 
Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.6, Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning. 

Grundavgift om 737 kr debiteras varje lägenhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

 

Abonnemang  Kärl* Avgift vid 
hämtning 
varannan 
vecka (kr 
per kärl 
och år) 

Avgift vid 
hämtning 
varje/varannan 
vecka (kr per 
kärl och år) 

Avgift vid 
hämtning 
varje vecka 
(kr per kärl 
och år) 

Avgift vid 
hämtning  
2 ggr/vecka 
(kr per kärl och år) 

Blandat mat- 
och restavfall 

240 liter  2 380   2 840 4 560    9 000 

370 liter  
 

2 790   3 700 5 200  10 400 

660 liter  
 

4 560   6 560 8 500  17 000 
 

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris 
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1.5. Flerfamiljshus - Fritidsboende 
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka under perioden 
maj-september. 
Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.6, Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning. 

Grundavgift om 737 kr debiteras varje lägenhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

 
Abonnemang  Kärl* Avgift vid 

hämtning 
varannan/var 
fjärde vecka 
(kr per kärl 
och år) 

Avgift vid 
hämtning 
varje/var 
fjärde vecka 
(kr per kärl 
och år) 

Blandat mat- 
och restavfall 

240 liter  2 010   2 460 

370 liter  
 

2 620   3 030 

660 liter  
 

3 790   5 900 
 

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris 
 

1.6. Verksamheter med avfall som är jämförligt med kommunalt avfall  
Alla verksamhetspriser anges exklusive moms.  

Grundavgift om 600 kr/år (750 kr inkl. moms) debiteras varje verksamhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

Kärl Vid schemalagt hämtningsintervall, 
som regel minst varannan vecka, 
året runt eller per säsong 

Vid enstaka hämtning 

 Hämtningsavgift (kr per kärl och 
hämtningstillfälle) 

Hämtningsavgift (kr per kärl och 
hämtningstillfälle) 

140 liters kärl 50 100 
190 liters kärl 70 120 
240 liters kärl 90 140 

370 liters kärl 110 160 

660 liters kärl 
 

160 210 

*Verksamheter köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris. 

Större 
Behållare 

Hämtningsavgift  Behandlingsavgift 

Container* Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

Djupbehållare Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

*Verksamheter hyr container av Rambo till självkostnadspris.  
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1.7 Tilläggstjänster för kommunalt avfall – Fast avfall   
Tjänst Avgift (kr) 
Extra hämtning av kommunalt avfall vid 
ordinarie hämtningstur* 

88 per tillfälle 

Extra hämtning av kommunalt avfall utanför 
ordinarie hämtningstur* 

560 per tillfälle 

Hämtning av grovavfall inkl. vitvaror och 
trädgårdsavfall med mindre flakbil 

700 per hämtningstillfälle upp till 2 m3 

Extra hämtningsfordon med personal Pris per timma enligt självkostnad 

Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 

Behandling av lämnat avfall Pris per ton eller m3, enligt självkostnad för respektive 
avfallsslag 

Byte eller hämtning av kärl 407 per bytestillfälle 

Tvätt av kärl Pris enligt självkostnad 

Nytt kärl Pris enligt självkostnad 
*Kan beställas hela året.  
  

1.8 Hämtning av bygg- och rivningsavfall 
Behållare Hämtningsavgift Dygns 

hyra 
Utsättnings 
kostnad 

Behandlingsavgift 

Container 
8-10 m3 

2 400 kr  90 kr 850 kr Pris per ton eller m3 enligt självkostnad 
för respektive avfallsslag 

Storsäck* 2 400 kr upp till 6 
säckar per 
tömningstillfälle 

  0 kr     0 kr Pris per ton eller m3 enligt självkostnad 
för respektive avfallsslag 

*Finns att köpa på återvinningscentralen till självkostnadspris 

1.9 Hämtning av returpapper i kärl 
Denna tjänst gäller inte för en- och tvåbostadshus 

 Kärl* Avgift vid 
Hämtning  
2 ggr/vecka 

Avgift vid 
Hämtning  
Varje vecka 

Avgift vid 
Hämtning  
Varannan 
vecka  

Avgift vid 
Hämtning  
1 g/månad  

Avgift vid 
Hämtning  
Varannan månad 

370 l kärl 
 

15 601   7 404 3 408   2 328 1 620 

660 l kärl 20 209 10 696 5 348   3 778 
 

-- 

      
*Kärlhyran ingår i abonnemangsavgiften. Kärl kan även tömmas vid enbart budning men då tillkommer kärlhyra med 48 kr/ 
månad för 370 l kärl och 90 kr/månad för 660 l kärl. Kostnad per tömning oavsett kärlsstorlek är 184 kr. 
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1.10 Latrin 
Abonnenten hämtar själv kärl på Hogenäs återvinningscentral. Hämtning för borttransport beställs hos 
Rambo.  

Abonnemangstyp  Kärl á 23 liter Hämtningsavgift (kr) 
Hämtning av latrin 10 stycken    8 662 per abonnemang per år 

Tilläggstjänst: Hämtning av extra kärl 
för latrin 

Enstaka       868 per kärl   

2. Kommunalt avfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar och andra slamsugningstjänster 

 

2.1. Slamsugning  
Slamsugningsavgift per tömning och tillkommande behandlingskostnad per påbörjad kubikmeter, m3.   
 
Slamavskiljare töms enligt renhållarens schemaläggning till ordinarie hämtningsavgift.  
Sluten tank töms efter beställning till ordinarie avgift tills Rambo beslutar om schemalagd tömning, se 
utförligare villkor i avfallsföreskrifterna 32 §, under rubriken Hämtningsintervall.  
 
Återkommande tätare tömning än schemaläggning kan beställas och utförs då inom ramen för 
schemaläggning och till ordinarie hämtningsavgift. Enstaka kompletterande tömning eller önskad tömning 
vid annan tidpunkt kan beställas till särskild avgift enligt gällande taxa. 
 
I tömningarna ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. 
Erfordras kompletterande utrustning, extra personal eller specialfordon/transport för att kunna utföra 
tömning debiteras extra avgift. 

Avloppsanläggning Hämtningsavgift* (kr per tömningstillfälle) Behandlingsavgift  
Vid schemalagd 
tömning 

Vid enstaka tömning  

Slamavskiljare** 
 

1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Sluten tank** 1 301 1 301 *** Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Minireningsverk** 1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Fettavskiljare 1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

Hämtningsavgift 
Hämtningsavgift utgör betalning för framkörning och tömning/slamsugning av avloppsanläggning. I 
denna avgift ingår även planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra 
kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen. 

Behandlingsavgift 
Behandlingsavgiften utgör kostnaden för behandlingen av slam. Avgiften är enligt självkostnad, via 
kommunalt reningsverk eller annan mottagare. Vid förändringar får Rambo justera pris till kund i 
motsvarade grad. 
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Fosforfällor Pris per timma för 
aktuellt hämtnings-
fordon 

Pris per timma för aktuellt 
hämtningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

*Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren att åtgärda inför 
tömning debiteras framkörningsavgift om 700 kr.  
** Vid samtidig tömning av ytterligare en enhet debiteras en reducerad hämtningsavgift om 488 kr. Ordinarie behandlings-
avgift per m3 tillkommer.   
*** Gäller tills beslut om schemalagd tömning – därefter pris per timma. 

2.2 Tilläggstjänster för kommunalt avfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar 
Tjänst Avgift (kr) 
Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under ordinarie arbetstid 

1 003 

Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under jourtid och helgdag  

3 006 

Beställning av tömning vid annan tidpunkt – tömningsdatum, 
tillkommande avgift utöver ordinarie hämtningsavgift  

   706 

Extra slang 223 per påbörjat 10-tal meter 
Slamsugningsbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Spolbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra åtgärd utöver ordinarie tömningsarbete, kompletterande 
utrustning, specialfordon/transport, extra personal, etc. 

Pris enligt självkostnad  

3. Administrativa avgifter 

Tjänst  Avgift (kr) 
Månadsfakturering*  50 per faktura  

Handläggning av undantag 
från avfallsföreskrifterna som 
handläggs av Rambo** 

218 per ärende 

*Fakturahantering är kostnadsfri vid ordinarie faktureringsfrekvens. 
** Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift enligt kommunens taxa.   
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4. Allmänna bestämmelser  

4.1. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 
Rambo AB, Regional avfallsanläggning mellersta Bohuslän AB, (nedan kallad Rambo) har på uppdrag av 
Sotenäs kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Sotenäs kommun. 

Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar 
utfärdade med stöd av Miljöbalken samt i Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. Kommunfullmäktige i 
Sotenäs beslutar om Avfallsföreskrifter och denna Renhållningstaxa.  

4.2. Ikraftträdande 
Taxan träder i kraft 2022-01-01 och ersätter tidigare renhållningstaxa beslutad 2011-11-14 §126. Denna 
taxa gäller tills nytt insamlingssystem för fast kommunalt avfall för en- och tvåbostadshus är infört i hela 
kommunen. 

4.3. Index 
Avgifterna i denna taxa regleras enligt avfallsindex A12:1MD. För slamtömning regleras taxan enligt 
avfallsindex A12:3MD. 
  
Avgifterna justeras årligen fr.o.m. 1 januari med oktober 2021 som basmånad 

Första indexjustering av taxans priser sker från 1 januari 2023 

4.4. Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 
Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4-6 §§ Miljöbalken (SFS 1998:808) för den avfallshantering som utförs 
genom kommunens försorg.  

§ 5 i miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 

Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella mål och Sotenäs kommuns mål inom avfalls- och 
arbetsmiljöområdet.  

Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret. 

Avgift faktureras av och ska betalas till Rambo. 

Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka 
tillfälle tas avgiften ut vid varje särskilt tillfälle. 

Rambo beslutar om och anpassar avgiftsperioder och fakturering. Vid månadsfakturering tillkommer 
faktureringsavgift.  

I de fall en fastighet eller verksamhet har flera ägare, faktureras en ägare för fastighetens eller 
verksamhetens renhållningskostnader. Val av abonnent- och fakturamottagare sker utifrån ägarandel 
eller enligt överenskommelse. Om betalning uteblir kan Rambo överföra alla abonnemang, fakturerings- 
och betalningskrav till annan delägare.  

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum lämnas skriftligt till Rambo. 

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, 
inte använts eller då den inte varit placerad på överenskommen/anvisad plats. 

Betalningsvillkor och kravhantering sker enligt Rambos fastställda rutiner. 
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4.5. Handläggningsavgift 
För handläggning av undantag från avfallsföreskrifterna som handläggs av Rambo, debiteras 
handläggningsavgift. Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift 
enligt kommunens taxa.   

4.6. Sortering av Kommunalt avfall 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som framgår av 
Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, bilaga 1 Sorteringsanvisningar för hushållsavfall.  

Avfallsslagen ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall om inget annat anges i föreskrifterna. 

Fastighetsinnehavare i en- och tvåbostadshus för helårs- och fritidsboende kan, efter skriftlig anmälan till 
Miljönämnden, kompostera matavfall enligt bestämmelser i Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun.  

4.7 Undantag från Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, Kap 7 
Kortfattat utdrag från Avfallsföreskrifternas 42 – 51 §§: 

Längre hämtningsintervall för restavfall (42§) 
Fastighetsinnehavare till en- och tvåbostadshus, som sorterar ut och komposterar allt sitt matavfall på 
den egna fastigheten, eller lämnar allt matavfall till insamling i brunt kärl, kan efter anmälan till Rambo få 
sitt restavfall hämtat var fjärde vecka.  
 
Delat abonnemang för kommunalt avfall (43§) 
Fastighetsinnehavare av upp till tre närbelägna fastigheter kan, efter anmälan till Rambo, dela ett 
avfallsabonnemang under förutsättning att fastigheternas samlade avfall bedöms kunna rymmas i det/de 
kärl som ingår i det aktuella avfallsabonnemanget, med ordinarie hämtningsintervall. 
 
Varje fastighetsinnehavare är skyldig att betala hel grundavgift och delad hämtningsavgift, i enlighet med 
beviljat beslut om undantag  

Gemensamma kärl för flera fastigheters kommunala avfall (44§) 
Gemensamma kärl för flera fastigheter än tre, kan efter gemensam anmälan från samfällighetsförening, 
vägförening eller liknande prövas av Rambo.  

För grupper av fastigheter utmed vägar som inte är farbar för hämtningsfordon kan kommunen komma att 
anvisa plats för hämtning av kommunalt avfall i gemensamma kärl för flera fastigheter. 

Vid gemensamma kärl utgår en grundavgift per hushåll samt hämtningsavgift, se renhållningsavgift för 
Del i Gemensamt kärl. 

Övriga undantag (45-51§§)  
Övriga undantag befriar inte fastighetsinnehavaren från skyldighet att betala renhållningstaxans 
grundavgift, såvida inget annat anges under respektive § i Avfallsföreskrifterna eller anges i beviljat 
beslut. 

4.8. Grovavfall inkl. Trädgårdsavfall 
Hushållens grovavfall, som är sorterat enligt Rambos anvisningar, lämnas avgiftsfritt till 
återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

Grovavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift.  

Hämtning beställs hos Rambo och sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för fastighetens 
kommunala avfall vid farbar väg. Grovavfall ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt 
emballage. Trädgårdsavfall ska förpackas i säckar om max 15 kg, eller vid lös volym hanteras via 
container. Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning kan 
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erbjudas.  
 

4.9. Bygg- och rivningsavfall  
Bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid egen renovering och inte uppkommer i en yrkesmässig 
verksamhet faller in under kommunens ansvar.  

Bygg- och rivningsavfall lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och 
behandling täcks av taxans grundavgift. 

Sorterat bygg- och rivningsavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift. 

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens kommunala avfall vid farbar väg. Avfallet skall sorteras per fraktion och får inte blandas. 

4.10. Kyl och frys  
Kyl och frys lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av 
taxans grundavgift. 

Kyl och frys kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift.  

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens hushållsavfall vid farbar väg. 

4.11. Returpapper/tidningar 
Tidningar, tidskrifter, direktreklam och liknande produkter av papper som kan materialåtervinnas omfattas 
av kommunalt avfall. Flerbostadshus och verksamheter kan beställa hämtning i kärl, en- och 
tvåbostadshus hänvisas till insamlingssystem som återfinns på återvinningsstationerna. 

4.12. Farligt avfall från hushåll 
Farligt avfall från hushåll lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral enligt Rambos sorteringsanvisningar. 
Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

4.13. Slam/avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare 
Villkor för avloppsanläggningar och framkomlighet för tömning av avloppsanläggning framgår av 
avfallsföreskrifterna kap. 4. 

Tömning sker i enlighet med avfallsföreskrifternas tömningsintervall, eller enligt miljönämndens beslut. 

När tömning sker enligt schemaläggning utförs tömning enligt schema till ordinarie pris. 
Fastighetsinnehavare kan beställa återkommande tätare tömning inom ramen för schemalagda tömning.  
När tömning sker enligt beställning utförs tömning till ordinarie pris, inom fem arbetsdagar, 
beställningsdagen inräknad. 
 
Akuttömning, enstaka kompletterande tömning utanför schema och tömning vid tidpunkt utanför schema 
kan beställas och utförs mot extra avgift enligt gällande taxa. 

När tömning kräver extra personal, utrustning eller specialtransport, såsom traktor, båt etc., för att kunna 
utföras, tas extra avgift ut. 
 
I tömningarna ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. Vid 
avstånd därutöver och upp till 50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa.  
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I avfallsföreskrifterna 30 § ”Allmänna regler” står att. ”Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon 
och avloppsanläggning som ska tömmas bör inte överstiga 10 meter. Vid avstånd därutöver och upp till 
50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa. 
Maximal sughöjd mellan slamfordon och avloppsanläggningens botten är 6 meter. 
Vid avstånd över 50 meter mellan uppställningsplats för slamfordonet och avloppsanläggning, sughöjd 
över 6 meter eller andra förhållanden som kräver extra personal, särskild utrustning och/eller 
specialtransport såsom traktor, båt etc. för att kunna utföra slamsugningen, tas särskild avgift ut enligt 
gällande taxa”. 

För att undvika extra avgift vid tömning kan fastighetsinnehavaren, på egen bekostnad, tillhandahålla 
kompletterande tömningsutrustning. Slangtyp och kopplingar ska då godkännas av Rambo. 

Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren 
att åtgärda inför tömning debiteras framkörningsavgift enligt gällande taxa. 

4.14. Extra hämtning av kommunalt avfall  
Då större mängder restavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten, ska detta 
hämtas genom extra hämtning mot särskild avgift. 

Extrahämtning beställs hos Rambo och kan ske i samband med områdets nästa ordinarie hämtning av 
kommunalt avfall eller vid särskild beställning på annan tid. Hämtning sker vid ordinarie hämtningsplats 
vid farbar väg.  

4.15. Försvårad hämtning 
Om hämtning kräver andra åtgärder än ordinarie metoder och/eller undantag får Rambo besluta om 
särskilda avgifter i enlighet med de grunder som anges i 27 kap 4 – 6 §§ miljöbalken. 

4.16. Definitioner  
Termer och begrepp som används är lika med Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. 

De vanligaste begreppen har följande betydelser: 

Med kommunalt avfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

Med därmed jämförligt avfall från annan verksamhet menas avfall från industrier, affärsrörelser och 
annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det 
är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, 
uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, 
restaurangavfall och toalettavfall. 

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (SFS1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt 
att bruka eller nyttja fastighet för verksamhet. 

Med den renhållningsansvarige avses Sotenäs kommun, Kommunstyrelsen. 

Med den verksamhetsansvarige avses Rambo AB. 

Med miljönämnden avses den nämnd som ansvarar för tillsyn av miljöfrågor i kommunen. 

I Avfallsföreskrifternas Bilaga 3 Definitioner förklaras termer och begrepp som används i föreskrifterna. 
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4.17 Övergångsbestämmelser 
Avfallsföreskrifternas bestämmelser, antagna av kommunfullmäktige 2017-02-16 §7, om nya 
abonnemangsformer och hämtningsintervall (25-26§§) börjar gälla först efter att nytt insamlingssystem för 
fast kommunalt avfall för en- och tvåbostadshus införs i kommunen. 

Fram till att fastighetsinnehavare för villa och fritidshus fått erbjudande att välja nytt 
sophämtningsabonnemang i enlighet med avfallsföreskrifterna, gäller abonnemangsform och 
hämtningsintervall enligt tidigare beslutade avfallsföreskrifter från 2008-11-13.  



                                                                                                               

 

 
 

 
Förslag till justering av nuvarande taxa till 1 januari 2023 

Förändringar och tillägg till denna taxa är gulmarkerade och vid höjda avgifter är dagens avgifter 
rödmarkerade  

 

Renhållningstaxa för Sotenäs 
kommun 
För kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renhållningstaxan antogs av kommunfullmäktige 2021-11-11, §114 
och gäller från 1 januari 2022.  
 
Taxan gäller i sin helhet tills nytt insamlingssystem införs i 
kommunen. 
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1. Kommunalt avfall – Fast avfall 

 

Grundavgift  
Grundavgiften finansierar markarrende, drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, 
hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, kommunikation, planering, 
utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen.  
  
Grundavgift (fast avgift) tas ut för alla fastigheter som nyttjas eller som kan nyttjas på ett sådant sätt 
att kommunalt avfall uppstår eller kan uppstå.  
 
En grundavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning. I grundavgiften ingår 12 fria besök per år på Återvinningscentralen, därefter tas 
avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en grundavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, betalar de en grundavgift var.  
 
En grundavgift tas ut per lägenhet i flerfamiljshus samt per verksamhet. I grundavgiften ingår 8 fria 
besök per år på Återvinningscentralen, därefter tas avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Grundavgift ska betalas även vid uppehåll i hämtning och för bostadshus och lägenheter som ska 
eller håller på att renoveras, såvida inte särskilt uppehåll beviljats av miljönämnden i enlighet med 
lokala avfallsföreskrifter.  
 
Hämtningsavgift  
Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av insamlat 
avfall samt andra kostnader som insamlingen av hushållsavfallet (kommunala avfallet) genererar. 
  
Hämtningsavgift (rörlig avgift) tas ut för varje sophämtningsabonnemang.  
 
En hämtningsavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning.  
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en hämtningsavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, delas hämtningsavgiften mellan dem. 
  
I hämtningsavgiften ingår normalt kärl, utrustning för matavfall samt eventuell annan 
källsorteringsutrustning som ingår i respektive abonnemangstyp, så vida inget annat anges.  
 
Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl och utrustning, eller hyr detta, av Rambo.  
 
Samlad renhållningsavgift  
I den samlade renhållningsavgiften ska tillämplig grundavgift och hämtningsavgift för aktuellt 
abonnemang summeras.  
 
Alla priser som anges är inklusive lagstadgad moms, om inget annat anges. 
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1.1. En- och tvåbostadshus - Helårsboende  
Abonnemangstyp 
 
Blandat mat- och restavfall  

Kärl* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Från helårsboende i tätort sker  
hämtning varje vecka 1/5-30/9, och 
övrig tid varannan vecka 

140 liter    1 103 1 721 2 824 
 

 190 liter    1 103 2 047 3 150 
 

 240 liter    1 103 2 712 3 815 

 370 liter    1 103 3 528 4 631 

Från helårsboende i glesbygd sker 
hämtning varannan vecka året runt 

140 liter    1 103 1 341 2 444 

 190 liter    1 103 1 721 2 824 
 240 liter    1 103 2 266 3 369 

 370 liter    1 103 2 657 3 760 

Hämtning var fjärde vecka** 140 liter    1 103    671 1 774 

Delat abonnemang I enlighet 
med beviljat 
beslut om 
undantag 

   1 103 Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 
 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
Vid hemkompostering minskar avgiften med 300 kr per år. ** För förlängt hämtningsintervall krävs en anmälan till Rambo 
enligt § 42 i Avfallsförskrifterna. 
 

1.2. En- och tvåbostadshus – Fritidsboende 
 

Från fritidsboende i tätort sker  
hämtning varje vecka 1/5-30/9, och 
övrig tid var fjärde vecka 

140 liter    1 103 1 482 2 585 
 

 190 liter    1 103 1 842 2 945 
 

 240 liter    1 103 2 344 3 447 

 370 liter    1 103 2 886 3 989 

Från fritidsboende i glesbygd sker 
hämtning varannan vecka 1/5-30/9, 
och övrig tid var fjärde vecka 

140 liter    1 103 1 146 2 249 

 190 liter    1 103 1 462 2 565 

 240 liter    1 103 1 918 3 021 

 370 liter    1 103 2 375 3 478 

Delat abonnemang I enlighet 
med 
beviljat 
beslut om 
undantag 

   1 103 Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
Vid hemkompostering minskar avgiften med 300 kr per år.  
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1.3. Del i Gemensamt kärl  
Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, året runt.  

Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Helårsboende i 
tätort 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 
 

 1 103 1 047 2 150 

Helårsboende i 
glesbygd 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 1 103    819 1 922 

Fritidsboende i 
tätort 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 1 103    926 2 029 

Fritidsboende i 
glesbygd 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 1 103    699 1 802  

I områden där kommunen bekostar avfallsskåp uttas en årlig avgift för att täcka Renhållningskollektivets kostnader. En 
årlig kostnad på 221 kr tillkommer på ovanstående priser. Vid hemkompostering minskar avgiften med 300 kr per år. 
 

1.4. Flerfamiljshus - Helårsboende 
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka, året runt. 
Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.6, Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning. 

Grundavgift om 737 kr debiteras varje lägenhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

 

Abonnemang  Kärl* Avgift vid 
hämtning 
varannan 
vecka (kr 
per kärl 
och år) 

Avgift vid 
hämtning 
varje/varannan 
vecka (kr per 
kärl och år) 

Avgift vid 
hämtning 
varje vecka 
(kr per kärl 
och år) 

Avgift vid 
hämtning  
2 ggr/vecka 
(kr per kärl och år) 

Blandat mat- 
och restavfall 

240 liter  2 380   2 840 4 560    9 000 

370 liter  
 

2 790   3 700 5 200  10 400 

660 liter  
 

4 560   6 560 8 500  17 000 
 

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris 
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1.5. Flerfamiljshus - Fritidsboende 
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka under perioden 
maj-september. 
Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.6, Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning. 

Grundavgift om 737 kr debiteras varje lägenhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

 
Abonnemang  Kärl* Avgift vid 

hämtning 
varannan/var 
fjärde vecka 
(kr per kärl 
och år) 

Avgift vid 
hämtning 
varje/var 
fjärde vecka 
(kr per kärl 
och år) 

Blandat mat- 
och restavfall 

240 liter  2 010   2 460 

370 liter  
 

2 620   3 030 

660 liter  
 

3 790   5 900 
 

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris 
 

1.6. Verksamheter med avfall som är jämförligt med kommunalt avfall  
Alla verksamhetspriser anges exklusive moms.  

Grundavgift om 600 kr/år (750 kr inkl. moms) debiteras varje verksamhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

Kärl Vid schemalagt hämtningsintervall, 
som regel minst varannan vecka, 
året runt eller per säsong 

Vid enstaka hämtning 

 Hämtningsavgift (kr per kärl och 
hämtningstillfälle) 

Hämtningsavgift (kr per kärl och 
hämtningstillfälle) 

140 liters kärl 50 100 
190 liters kärl 70 120 
240 liters kärl 90 140 

370 liters kärl 110 160 

660 liters kärl 
 

160 210 

*Verksamheter köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris. 

Större 
Behållare 

Hämtningsavgift  Behandlingsavgift 

Container* Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

Djupbehållare Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

*Verksamheter hyr container av Rambo till självkostnadspris.  
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1.7 Tilläggstjänster för kommunalt avfall – Fast avfall   
Tjänst Avgift (kr) 
Extra hämtning av kommunalt avfall vid 
ordinarie hämtningstur* 

88 per tillfälle 

Extra hämtning av kommunalt avfall utanför 
ordinarie hämtningstur* 

560 per tillfälle 

Hämtning av grovavfall inkl. vitvaror och 
trädgårdsavfall med mindre flakbil 

700 per hämtningstillfälle upp till 2 m3 

Pris per timma enligt självkostnad upp till 2 m3 

Extra hämtningsfordon med personal Pris per timma enligt självkostnad 

Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 

Behandling av lämnat avfall Pris per ton eller m3, enligt självkostnad för respektive 
avfallsslag 

Byte eller hämtning av kärl 407 per bytestillfälle 

Tvätt av kärl Pris enligt självkostnad 

Nytt kärl Pris enligt självkostnad 
*Kan beställas hela året.  
  

1.8 Hämtning av bygg- och rivningsavfall 
Behållare Hämtningsavgift Dygns 

hyra 
Utsättnings 
kostnad 

Behandlingsavgift 

Container 
8-10 m3 

2 400 kr  90 kr 850 kr Pris per ton eller m3 enligt självkostnad 
för respektive avfallsslag 

Storsäck* 2 400 kr upp till 6 
säckar per 
tömningstillfälle 

  0 kr     0 kr Pris per ton eller m3 enligt självkostnad 
för respektive avfallsslag 

*Finns att köpa på återvinningscentralen till självkostnadspris 

1.9 Hämtning av returpapper i kärl 
Denna tjänst gäller inte för en- och tvåbostadshus 

 Kärl* Avgift vid 
Hämtning  
2 ggr/vecka 

Avgift vid 
Hämtning  
Varje vecka 

Avgift vid 
Hämtning  
Varannan 
vecka  

Avgift vid 
Hämtning  
1 g/månad  

Avgift vid 
Hämtning  
Varannan månad 

370 l kärl 
 

15 601   7 404 3 408   2 328 1 620 

660 l kärl 20 209 10 696 5 348   3 778 
 

-- 

      
*Kärlhyran ingår i abonnemangsavgiften. Kärl kan även tömmas vid enbart budning men då tillkommer kärlhyra med 48 kr/ 
månad för 370 l kärl och 90 kr/månad för 660 l kärl. Kostnad per tömning oavsett kärlsstorlek är 184 kr. 
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1.10 Latrin 
Abonnenten hämtar själv kärl på Hogenäs återvinningscentral. Hämtning för borttransport beställs hos 
Rambo.  

Abonnemangstyp  Kärl á 23 liter Hämtningsavgift (kr) 
Hämtning av latrin 10 stycken    8 662 per abonnemang per år 

Tilläggstjänst: Hämtning av extra kärl 
för latrin 

Enstaka       868 per kärl   

2. Kommunalt avfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar och andra slamsugningstjänster 

 

2.1. Slamsugning  
Slamsugningsavgift per tömning och tillkommande behandlingskostnad per påbörjad kubikmeter, m3.   
 
Slamavskiljare töms enligt renhållarens schemaläggning till ordinarie hämtningsavgift.  
Sluten tank töms efter beställning till ordinarie avgift tills Rambo beslutar om schemalagd tömning, se 
utförligare villkor i avfallsföreskrifterna 32 §, under rubriken Hämtningsintervall.  
 
Återkommande tätare tömning än schemaläggning kan beställas och utförs då inom ramen för 
schemaläggning och till ordinarie hämtningsavgift. Enstaka kompletterande tömning eller önskad tömning 
vid annan tidpunkt kan beställas till särskild avgift enligt gällande taxa. 
 
I tömningarna ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. 
Erfordras kompletterande utrustning, extra personal eller specialfordon/transport för att kunna utföra 
tömning debiteras extra avgift. 

Avloppsanläggning Hämtningsavgift* (kr per tömningstillfälle) Behandlingsavgift  
Vid schemalagd 
tömning 

Vid enstaka tömning  

Slamavskiljare** 
 

1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Sluten tank** 1 301 1 301 *** Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Minireningsverk** 1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Fettavskiljare 1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

Hämtningsavgift 
Hämtningsavgift utgör betalning för framkörning och tömning/slamsugning av avloppsanläggning. I 
denna avgift ingår även planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra 
kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen. 

Behandlingsavgift 
Behandlingsavgiften utgör kostnaden för behandlingen av slam. Avgiften är enligt självkostnad, via 
kommunalt reningsverk eller annan mottagare. Vid förändringar får Rambo justera pris till kund i 
motsvarade grad. 
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Fosforfällor Pris per timma för 
aktuellt hämtnings-
fordon 

Pris per timma för aktuellt 
hämtningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

*Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren att åtgärda inför 
tömning debiteras framkörningsavgift om 700 kr. 488 kr 
** Vid samtidig tömning av ytterligare en enhet debiteras en reducerad hämtningsavgift om 488 kr. Ordinarie behandlings-
avgift per m3 tillkommer.   
*** Gäller tills beslut om schemalagd tömning – därefter pris per timma. 

2.2 Tilläggstjänster för kommunalt avfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar 
Tjänst Avgift (kr) 
Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under ordinarie arbetstid 

1 003 

Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under jourtid och helgdag  

3 006 

Beställning av tömning vid annan tidpunkt – tömningsdatum, 
tillkommande avgift utöver ordinarie hämtningsavgift  

   706 

Extra slang 223/212 per påbörjat 10-tal meter  
Slamsugningsbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Spolbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra åtgärd utöver ordinarie tömningsarbete, kompletterande 
utrustning, specialfordon/transport, extra personal, etc. 

Pris enligt självkostnad  

3. Administrativa avgifter 

Tjänst  Avgift (kr) 
Månadsfakturering*  50 per faktura  

Handläggning av undantag 
från avfallsföreskrifterna som 
handläggs av Rambo** 

218 per ärende 

*Fakturahantering är kostnadsfri vid ordinarie faktureringsfrekvens. 
** Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift enligt kommunens taxa.   
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4. Allmänna bestämmelser  

4.1. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 
Rambo AB, Regional avfallsanläggning mellersta Bohuslän AB, (nedan kallad Rambo) har på uppdrag av 
Sotenäs kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Sotenäs kommun. 

Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar 
utfärdade med stöd av Miljöbalken samt i Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. Kommunfullmäktige i 
Sotenäs beslutar om Avfallsföreskrifter och denna Renhållningstaxa.  

4.2. Ikraftträdande 
Taxan träder i kraft 2022-01-01 och ersätter tidigare renhållningstaxa beslutad 2011-11-14 §126. Denna 
taxa gäller tills nytt insamlingssystem för fast kommunalt avfall för en- och tvåbostadshus är infört i hela 
kommunen. 

4.3. Index 
Avgifterna i denna taxa regleras enligt avfallsindex A12:1MD. För slamtömning regleras taxan enligt 
avfallsindex A12:3MD. 
  
Avgifterna justeras årligen fr.o.m. 1 januari med oktober 2021 som basmånad 

Första indexjustering av taxans priser sker från 1 januari 2023 

Taxan justeras, en gång per år, med Avfallsindex A12:1MD, avrundat till närmst högre tal, med oktober 
2020 som basmånad.  

Första indexjustering av taxans priser sker från 1 januari 2022. 

4.4. Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 
Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4-6 §§ Miljöbalken (SFS 1998:808) för den avfallshantering som utförs 
genom kommunens försorg.  

§ 5 i miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 

Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella mål och Sotenäs kommuns mål inom avfalls- och 
arbetsmiljöområdet.  

Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret. 

Avgift faktureras av och ska betalas till Rambo. 

Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka 
tillfälle tas avgiften ut vid varje särskilt tillfälle. 

Rambo beslutar om och anpassar avgiftsperioder och fakturering. Vid månadsfakturering tillkommer 
faktureringsavgift.  

I de fall en fastighet eller verksamhet har flera ägare, faktureras en ägare för fastighetens eller 
verksamhetens renhållningskostnader. Val av abonnent- och fakturamottagare sker utifrån ägarandel 
eller enligt överenskommelse. Om betalning uteblir kan Rambo överföra alla abonnemang, fakturerings- 
och betalningskrav till annan delägare.  

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum lämnas skriftligt till Rambo. 
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Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, 
inte använts eller då den inte varit placerad på överenskommen/anvisad plats. 

Betalningsvillkor och kravhantering sker enligt Rambos fastställda rutiner. 

4.5. Handläggningsavgift 
För handläggning av undantag från avfallsföreskrifterna som handläggs av Rambo, debiteras 
handläggningsavgift. Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift 
enligt kommunens taxa.   

4.6. Sortering av Kommunalt avfall 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som framgår av 
Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, bilaga 1 Sorteringsanvisningar för kommunalt avfall.  

Avfallsslagen ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall om inget annat anges i föreskrifterna. 

Fastighetsinnehavare i en- och tvåbostadshus för helårs- och fritidsboende kan, efter skriftlig anmälan till 
Miljönämnden, kompostera matavfall enligt bestämmelser i Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun.  

4.7 Undantag från Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, Kap 7 
Kortfattat utdrag från Avfallsföreskrifternas 42 – 51 §§: 

Längre hämtningsintervall för restavfall (42§) 
Fastighetsinnehavare till en- och tvåbostadshus, som sorterar ut och komposterar allt sitt matavfall på 
den egna fastigheten, eller lämnar allt matavfall till insamling i brunt kärl, kan efter anmälan till Rambo få 
sitt restavfall hämtat var fjärde vecka.  
 
Delat abonnemang för kommunalt avfall (43§) 
Fastighetsinnehavare av upp till tre närbelägna fastigheter kan, efter anmälan till Rambo, dela ett 
avfallsabonnemang under förutsättning att fastigheternas samlade avfall bedöms kunna rymmas i det/de 
kärl som ingår i det aktuella avfallsabonnemanget, med ordinarie hämtningsintervall. 
 
Varje fastighetsinnehavare är skyldig att betala hel grundavgift och delad hämtningsavgift, i enlighet med 
beviljat beslut om undantag  

Gemensamma kärl för flera fastigheters kommunala avfall (44§) 
Gemensamma kärl för flera fastigheter än tre, kan efter gemensam anmälan från samfällighetsförening, 
vägförening eller liknande prövas av Rambo.  

För grupper av fastigheter utmed vägar som inte är farbar för hämtningsfordon kan kommunen komma att 
anvisa plats för hämtning av hushållsavfall i gemensamma kärl för flera fastigheter. 

Vid gemensamma kärl utgår en grundavgift per hushåll samt hämtningsavgift, se renhållningsavgift för 
Del i Gemensamt kärl. 

Övriga undantag (45-51§§)  
Övriga undantag befriar inte fastighetsinnehavaren från skyldighet att betala renhållningstaxans 
grundavgift, såvida inget annat anges under respektive § i Avfallsföreskrifterna eller anges i beviljat 
beslut. 

4.8. Grovavfall inkl. Trädgårdsavfall 
Hushållens grovavfall, som är sorterat enligt Rambos anvisningar, lämnas avgiftsfritt till 
återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

Grovavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift.  
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Hämtning beställs hos Rambo och sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för fastighetens 
kommunala avfall vid farbar väg. Grovavfall ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt 
emballage. Trädgårdsavfall ska förpackas i säckar om max 15 kg, eller vid lös volym hanteras via 
container. Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning kan 
erbjudas.  
 

4.9. Bygg- och rivningsavfall  
Bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid egen renovering och inte uppkommer i en yrkesmässig 
verksamhet faller in under kommunens ansvar.  

Bygg- och rivningsavfall lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och 
behandling täcks av taxans grundavgift. 

Sorterat bygg- och rivningsavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift. 

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens kommunala avfall vid farbar väg. Avfallet skall sorteras per fraktion och får inte blandas. 

4.10. Kyl och frys  
Kyl och frys lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av 
taxans grundavgift. 

Kyl och frys kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift.  

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens kommunala avfall vid farbar väg. 

4.11. Returpapper/tidningar 
Tidningar, tidskrifter, direktreklam och liknande produkter av papper som kan materialåtervinnas omfattas 
av kommunalt avfall. Flerbostadshus och verksamheter kan beställa hämtning i kärl, en- och 
tvåbostadshus hänvisas till insamlingssystem som återfinns på återvinningsstationerna. 

4.12. Farligt avfall från hushåll 
Farligt avfall från hushåll lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral enligt Rambos sorteringsanvisningar. 
Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

4.13. Slam/avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare 
Villkor för avloppsanläggningar och framkomlighet för tömning av avloppsanläggning framgår av 
avfallsföreskrifterna kap. 4. 

Tömning sker i enlighet med avfallsföreskrifternas tömningsintervall, eller enligt miljönämndens beslut. 

När tömning sker enligt schemaläggning utförs tömning enligt schema till ordinarie pris. 
Fastighetsinnehavare kan beställa återkommande tätare tömning inom ramen för schemalagda tömning.  
När tömning sker enligt beställning utförs tömning till ordinarie pris, inom fem arbetsdagar, 
beställningsdagen inräknad. 
 
Akuttömning, enstaka kompletterande tömning utanför schema och tömning vid tidpunkt utanför schema 
kan beställas och utförs mot extra avgift enligt gällande taxa. 

När tömning kräver extra personal, utrustning eller specialtransport, såsom traktor, båt etc., för att kunna 
utföras, tas extra avgift ut. 
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I tömningarna ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. Vid 
avstånd därutöver och upp till 50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa.  

I avfallsföreskrifterna 30 § ”Allmänna regler” står att. ”Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon 
och avloppsanläggning som ska tömmas bör inte överstiga 10 meter. Vid avstånd därutöver och upp till 
50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa. 
Maximal sughöjd mellan slamfordon och avloppsanläggningens botten är 6 meter. 
Vid avstånd över 50 meter mellan uppställningsplats för slamfordonet och avloppsanläggning, sughöjd 
över 6 meter eller andra förhållanden som kräver extra personal, särskild utrustning och/eller 
specialtransport såsom traktor, båt etc. för att kunna utföra slamsugningen, tas särskild avgift ut enligt 
gällande taxa”. 

För att undvika extra avgift vid tömning kan fastighetsinnehavaren, på egen bekostnad, tillhandahålla 
kompletterande tömningsutrustning. Slangtyp och kopplingar ska då godkännas av Rambo. 

Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren 
att åtgärda inför tömning debiteras framkörningsavgift enligt gällande taxa. 

4.14. Extra hämtning av kommunalt avfall  
Då större mängder restavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten, ska detta 
hämtas genom extra hämtning mot särskild avgift. 

Extrahämtning beställs hos Rambo och kan ske i samband med områdets nästa ordinarie hämtning av 
kommunalt avfall eller vid särskild beställning på annan tid. Hämtning sker vid ordinarie hämtningsplats 
vid farbar väg.  

4.15. Försvårad hämtning 
Om hämtning kräver andra åtgärder än ordinarie metoder och/eller undantag får Rambo besluta om 
särskilda avgifter i enlighet med de grunder som anges i 27 kap 4 – 6 §§ miljöbalken. 

4.16. Definitioner  
Termer och begrepp som används är lika med Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. 

De vanligaste begreppen har följande betydelser: 

Med kommunalt avfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

Med därmed jämförligt avfall från annan verksamhet menas avfall från industrier, affärsrörelser och 
annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det 
är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, 
uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, 
restaurangavfall och toalettavfall. 

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (SFS1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt 
att bruka eller nyttja fastighet för verksamhet. 

Med den renhållningsansvarige avses Sotenäs kommun, Kommunstyrelsen. 

Med den verksamhetsansvarige avses Rambo AB. 

Med miljönämnden avses den nämnd som ansvarar för tillsyn av miljöfrågor i kommunen. 
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I Avfallsföreskrifternas Bilaga 3 Definitioner förklaras termer och begrepp som används i föreskrifterna. 

4.17 Övergångsbestämmelser 
Avfallsföreskrifternas bestämmelser, antagna av kommunfullmäktige 2017-02-16 §7, om nya 
abonnemangsformer och hämtningsintervall (25-26§§) börjar gälla först efter att nytt insamlingssystem för 
fast kommunalt avfall för en- och tvåbostadshus införs i kommunen. 

Fram till att fastighetsinnehavare för villa och fritidshus fått erbjudande att välja nytt 
sophämtningsabonnemang i enlighet med avfallsföreskrifterna, gäller abonnemangsform och 
hämtningsintervall enligt tidigare beslutade avfallsföreskrifter från 2008-11-13.  



Renhållningstaxa för Sotenäs 
kommun
För kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

Antagna av kommunfullmäktige 2018-12-13 §216 

Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2019. 

Renhållningstaxan höjdes med avfallsindex 2,21% 2020-01-01 

Renhållningstaxan höjdes med avfallsindex 0,78% 2021-01-01 

Renhållningstaxan höjdes med avfallsindex 5,1% 2022-01-01  

Förslag 2022-09-20
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1. Kommunalt avfall – Fast avfall 

 

Grundavgift  
Grundavgiften finansierar markarrende, drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, 
hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, kommunikation, planering, 
utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen.  
  
Grundavgift (fast avgift) tas ut för alla fastigheter som nyttjas eller som kan nyttjas på ett sådant sätt 
att kommunalt avfall uppstår eller kan uppstå.  
 
En grundavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning. I grundavgiften ingår 12 fria besök per år på Återvinningscentralen, därefter tas 
avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en grundavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, betalar de en grundavgift var.  
 
En grundavgift tas ut per lägenhet i flerfamiljshus samt per verksamhet. I grundavgiften ingår 8 fria 
besök per år på Återvinningscentralen, därefter tas avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Grundavgift ska betalas även vid uppehåll i hämtning och för bostadshus och lägenheter som ska 
eller håller på att renoveras, såvida inte särskilt uppehåll beviljats av miljönämnden i enlighet med 
lokala avfallsföreskrifter.  
 
Hämtningsavgift  
Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av insamlat 
avfall samt andra kostnader som insamlingen av det kommunala avfallet genererar. 
  
Hämtningsavgift (rörlig avgift) tas ut för varje sophämtningsabonnemang.  
 
En hämtningsavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning.  
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en hämtningsavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, delas hämtningsavgiften mellan dem. 
  
I hämtningsavgiften ingår normalt kärl, utrustning för matavfall samt eventuell annan 
källsorteringsutrustning som ingår i respektive abonnemangstyp, så vida inget annat anges.  
 
Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl och utrustning, eller hyr detta, av Rambo.  
 
Samlad renhållningsavgift  
I den samlade renhållningsavgiften ska tillämplig grundavgift och hämtningsavgift för aktuellt 
abonnemang summeras.  
 
Alla priser som anges är inklusive lagstadgad moms, om inget annat anges. 
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1.1. En- och tvåbostadshus – Helårsboende    

Vid abonnemang Hemsortering i 4-fackskärl hämtas avfallet i kärl 1 varannan vecka respektive kärl 2 var 
fjärde vecka, året runt.  

Vid abonnemang Sorterat matavfall och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, året runt. 

Vid delat abonnemang sker hämtning i enlighet med beviljat beslut om undantag.  

Längre hämtningsintervall till var 4:e vecka för restavfall, beviljat enligt avfallsföreskrifternas undantag 
(42§), ger reduktion av hämtningsavgiften med 300 kr per år. 

Extra hämtning kan beställas mot avgift, se kapitel 1.9. 
Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift 

(kr) 
Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Hemsortering i  
4-fackskärl 

370 liter, kärl 1 
 
370 liter, kärl 2 

 
1 733 

 
1 950 

 
3 683 
 

Sorterat matavfall 
och restavfall  

140 liter för 
matavfall ** 
140 liters för 
restavfall ** 

 
1 733 
 

 
1 950 
 

 
3 683 

Större kärlstorlek för restavfall - Hämtningsavgiften ökas med 500 kr per varje 
steg/kärlstorlek för 190, 240 eller 370 liters kärl  

Delat abonnemang I enlighet med 
beviljat beslut om 
undantag 

1 733 Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
**Ordinarie kärlstorlek 
 

1.2. Del i Gemensamt kärl – Helårsboende  
Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, året runt.  

Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 
 

 
1 733 

400 kr lägre avgift 
än vid enskilt kärl  
( 1 550 ) 

 
3 283 

*När samfällighet, fastighetsförening etc. bekostar markarbeten och sophus/kärlskåp och kärl samt ansvarar för tillsyn och 
skötsel reduceras hämtningsavgiften per hushåll med 300 kr. 
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1.3. En- och tvåbostadshus – Fritidsboende   
Vid abonnemang Hemsortering i 4-fackskärl hämtas avfallet i kärl 1 varannan vecka respektive kärl 2 var 
fjärde vecka, under perioden april-september (vecka 14-39).  

Vid abonnemang Sorterat matavfall och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, under perioden april-
september (vecka 14-39).  

Vid delat abonnemang sker hämtning i enlighet med beviljat beslut om undantag.  

Längre hämtningsintervall till var 4:e vecka för restavfall, beviljat enligt avfallsföreskrifternas undantag 
(42§), ger reduktion av hämtningsavgiften med 150 kr per år. 

Extra hämtning, liksom hämtning under perioden oktober-mars, kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.9.  

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Hemsortering i  
4-fackskärl 

370 liter Kärl 1 
 
370 liter Kärl 2 
 

 
1 733 

 
1 517 

 
3 250 

Sorterat matavfall 
och restavfall  

140 liter för 
matavfall ** 
140 liters för 
restavfall ** 

 
1 733 
 

 
1 517 
 

 
3 250 
 

Större kärlstorlek för restavfall - Hämtningsavgiften ökas med 500 kr per varje 
steg/kärlstorlek för 190, 240 eller 370 liters kärl 

Delat abonnemang I enlighet med 
beviljat beslut om 
undantag 

 
1 733 

 
Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
**Ordinarie kärlstorlek 
 

1.4. Del i Gemensamt kärl – Fritidsboende  
Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, under 
perioden april-september (vecka 14-39). 
Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 

(kr) 
Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift  
(kr per år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 
1 733 

200 kr lägre avgift 
än vid enskilt kärl  
(1 317 ) 

 
3 050 

*När samfällighet, fastighetsförening etc. bekostar markarbeten och sophus/kärlskåp samt ansvarar för tillsyn och skötsel 
reduceras hämtningsavgiften per hushåll med 300 kr. 
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1.5. Gynnande förvaltningsbeslut 

Beslut om undantag från avfallsföreskrifter innan gällande avfallsföreskrifter från 2017-02-16.  
Abonnemang med egen transportskyldighet enligt beslut om undantag från tidigare avfallsföreskrifter, är 
personliga och fortsätter att gälla tills de förhållande som gällde vid beslutningstillfället förändras. 
Exempel på förändring är ägarbyte eller annan ändring som förändrar det underlag som låg till grund för 
beslutet. Kan inte nytecknas. 

Helårsboende  
 

Abonnemangstyp  
 

Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift  
(kr per år) 

Egen 
transportskyldighet 
av kommunalt avfall 
till Hogenäs 
avfallsanläggning  

  
1 733 

500 kr lägre avgift 
än vid ordinarie 
abonnemangs 
hämtningsavgift, 
se p 1.1 
(1 450 ) 

 
3 183 

 
 
Fritidsboende  

 
Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 

(kr) 
Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift  
(kr per år) 

Egen 
transportskyldighet 
av kommunalt avfall 
till Hogenäs 
avfallsanläggning 

  
1 733 

250 kr lägre avgift 
än vid ordinarie 
abonnemangs 
hämtningsavgift, 
se p 1.3 
(1 267 ) 

 
3 000 
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1.6. Flerfamiljshus - Helårsboende  
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka, året runt. 
Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.8, Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning. 

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift  
(kr per lägenhet 
och år) 

Hämtningsavgift vid 
hämtning varannan 
vecka (kr per kärl 
och år) 

Hämtningsavgift 
vid hämtning 
varje vecka (kr 
per kärl och år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

140 liter för 
matavfall 
 
240 liter för 
restavfall 

 
 
867 
 

 
 
2 436 

 
 
4 872 

140 liter för 
matavfall 
 
370 liter för 
restavfall 

 
 
867 

 
 
2 707 

 
 
5 414 

190 liter för 
matavfall 
 
660 liter för 
restavfall 

 
 
867 

 
 
3 249 

 
 
6 498 

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris. 

1.7. Flerfamiljshus - Fritidsboende  
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka, under 
perioden april-september (vecka 14-39). 
Extra hämtning, liksom hämtning under perioden oktober-mars, kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.8, 
Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning.  

Hämtningsavgiften för flerbostadshus för fritidsboende är 1 000 kr lägre för hämtningsintervall varje vecka och 
500 kr lägre för hämtningsintervall varannan vecka, än motsvarande kärlstorlek och hämtningsintervall året runt.  

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift  
(kr per lägenhet 
och år) 

Hämtningsavgift vid 
hämtning varannan 
vecka (kr per kärl 
och år) 

Hämtningsavgift 
vid hämtning 
varje vecka (kr 
per kärl och år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

 

140 liter för 
matavfall 
 

240 liter för 
restavfall 

 
 
867 

 
  
(1 936) 

 
 
(3 872) 

140 liter för 
matavfall 
 

370 liter för 
restavfall 

 
 
867 

 
 
(2 207) 

 
 
(4 414) 

190 liter för 
matavfall 
 

660 liter för 
restavfall 

 
 
867 

 
 
(2 749) 

 
 
(5 498) 

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris 
 



 

10 
 

1.8. Verksamheter med avfall som är jämförligt med kommunalt avfall  
Alla verksamhetspriser anges exklusive moms.  

Grundavgift om 688 kr/år (860 kr inkl. moms) debiteras varje verksamhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

Kärl* Hämtningsavgift (kr per kärl och hämtningstillfälle, exkl. moms) 

vid schemalagd hämtningsintervall, 
som regel minst varannan vecka, 

året runt eller per säsong 

vid enstaka hämtning 
 

  
Matavfall 

Restavfall/Blandat 
avfall 

 
Matavfall 

Restavfall/Blandat 
avfall 

140 liters kärl 39 66 92 120 
190 liters kärl 49 87 104 141 
240 liters kärl - 104 - 159 

370 liters kärl - 130 - 185 

660 liters kärl 
 

- 218 - 250 

*Verksamheter köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris. 

Större 
Behållare 

Hämtningsavgift  Behandlingsavgift 

Container* Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

Djupbehållare Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

*Verksamheter hyr container av Rambo till självkostnadspris.  
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1.9 Tilläggstjänster för kommunalt avfall – Fast avfall   
Tjänst Avgift (kr) 
Extra hämtning av kommunalt avfall vid 
ordinarie hämtningstur* 

88 per tillfälle 

Extra hämtning av kommunalt avfall 
utanför ordinarie hämtningstur* 

560 per tillfälle 

Framdragning av kärl 2,5-5 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – helårsboende 

1 083 per abonnemang och år 

Framdragning av kärl 5-10 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – helårsboende 

2 707 per abonnemang och år 

Framdragning av kärl 2,5-5 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – fritidsboende 

541 per abonnemang och år 

Framdragning av kärl 5-10 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – fritidsboende 

1 354 per abonnemang och år 

Hämtning av grovavfall inkl. vitvaror och 
trädgårdsavfall med mindre flakbil 

700 per hämtningstillfälle upp till 2 m3   

Extra hämtningsfordon med personal Pris per timma enligt självkostnad 

Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 

Behandling av lämnat avfall Pris per ton eller m3, enligt självkostnad för respektive 
avfallsslag 

Byte av kärl 407 per bytestillfälle 

Tvätt av kärl Pris enligt självkostnad 

Nytt kärl Pris enligt självkostnad 
*Kan beställas hela året.  
  

1.10 Hämtning av bygg- och rivningsavfall   
Behållare Hämtningsavgift Dygns 

hyra 
Utsättnings 
kostnad 

Behandlingsavgift 

Container 8-
10 m3 

2 400 kr  90 kr 850 kr Pris per ton eller m3 enligt självkostnad 
för respektive avfallsslag 

Storsäck* 2 400 kr upp till 6 
säckar per 
tömningstillfälle 

  0 kr     0 kr Pris per ton eller m3 enligt självkostnad 
för respektive avfallsslag 

*Finns att köpa på återvinningscentralen till självkostnadspris 
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1.11 Hämtning av returpapper i kärl   
Denna tjänst gäller inte för en- och tvåbostadshus 

 Kärl* Avgift vid 
Hämtning  
2 ggr/vecka 

Avgift vid 
Hämtning  
Varje vecka 

Avgift vid 
Hämtning  
Varannan 
vecka  

Avgift vid 
Hämtning  
1 g/månad  

Avgift vid 
Hämtning  
Varannan månad 

370 l kärl 
 

15 601   7 404 3 408   2 328 1 620 

660 l kärl 20 209 10 696 5 348   3 778 
 

-- 

*Kärlhyran ingår i abonnemangsavgiften. Kärl kan även tömmas vid enbart budning men då tillkommer kärlhyra med 48 kr/ 
månad för 370 l kärl och 90 kr/månad för 660 l kärl. Kostnad per tömning oavsett kärlsstorlek är 184 kr. 

1.12 Latrin 
Abonnenten hämtar själv kärl på Hogenäs återvinningscentral. Hämtning för borttransport beställs hos 
Rambo.  

Abonnemangstyp  Kärl á 23 liter Hämtningsavgift (kr) 
Hämtning av latrin 10 st 8 662 per abonnemang per år 

Tilläggstjänst: Hämtning av extra kärl 
för latrin 

Enstaka    868 per kärl   

 
 

2. Kommunalt avfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar och andra slamsugningstjänster 

 

  

Hämtningsavgift 
Hämtningsavgift utgör betalning för framkörning och tömning/slamsugning av avloppsanläggning. I 
denna avgift ingår även planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra 
kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen. 

Behandlingsavgift 
Behandlingsavgiften utgör kostnaden för behandlingen av slam. Avgiften är enligt självkostnad, via 
kommunalt reningsverk eller annan mottagare. Vid förändringar får Rambo justera pris till kund i 
motsvarade grad. 
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2.1. Slamsugning  
Slamsugningsavgift per tömning och tillkommande behandlingskostnad per påbörjad kubikmeter, m3.   
 
Slamavskiljare töms enligt renhållarens schemaläggning till ordinarie hämtningsavgift.  
Sluten tank töms efter beställning till ordinarie avgift tills Rambo beslutar om schemalagd tömning, se 
utförligare villkor i avfallsföreskrifterna 32 §, under rubriken Hämtningsintervall.  
 
Återkommande tätare tömning än schemaläggning kan beställas och utförs då inom ramen för 
schemaläggning och till ordinarie hämtningsavgift. Enstaka kompletterande tömning eller önskad tömning 
vid annan tidpunkt kan beställas till särskild avgift enligt gällande taxa. 
  
I tömningarna ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. 
Erfordras kompletterande utrustning, extra personal eller specialfordon/transport för att kunna utföra 
tömning debiteras extra avgift. 

Avloppsanläggning Hämtningsavgift* (kr per tömningstillfälle) Behandlingsavgift  
Vid schemalagd 
tömning 

Vid enstaka tömning  

Slamavskiljare** 
 

1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Sluten tank** 1 301 1 301 *** Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Minireningsverk** 1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Fettavskiljare 1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad 
 

Fosforfällor Pris per timma för 
aktuellt hämtnings-
fordon 

Pris per timma för aktuellt 
hämtningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
 

*Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren att åtgärda inför 
tömning debiteras framkörningsavgift om 700 kr.  
** Vid samtidig tömning av ytterligare en enhet debiteras en reducerad hämtningsavgift om 488 kr. Ordinarie behandlings-
avgift per m3 tillkommer.   
*** Gäller tills beslut om schemalagd tömning – därefter pris per timma.  
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2.2 Tilläggstjänster för kommunalt avfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar 
Tjänst Avgift (kr) 
Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under ordinarie arbetstid 

1 003 

Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under jourtid och helgdag  

3 006 

Beställning av tömning vid annan tidpunkt – tömningsdatum, 
tillkommande avgift utöver ordinarie hämtningsavgift  

706 

Extra slang 223 per påbörjat 10-tal meter 
Slamsugningsbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Spolbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra åtgärd utöver ordinarie tömningsarbete, kompletterande 
utrustning, specialfordon/transport, extra personal, etc. 

Pris enligt självkostnad  

3. Administrativa avgifter 

Tjänst  Avgift (kr) 
Månadsfakturering*  50 per faktura  

Handläggning av undantag 
från avfallsföreskrifterna som 
handläggs av Rambo** 

218 per ärende 

*Fakturahantering är kostnadsfri vid ordinarie faktureringsfrekvens. 
** Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift enligt kommunens taxa.   
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4. Allmänna bestämmelser  

4.1. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 
Rambo AB, Regional avfallsanläggning mellersta Bohuslän AB, (nedan kallad Rambo) har på uppdrag av 
Sotenäs kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Sotenäs kommun. 

Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar 
utfärdade med stöd av Miljöbalken samt i Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. Kommunfullmäktige i 
Munkedal beslutar om Avfallsföreskrifter och denna Renhållningstaxa.  

4.2. Ikraftträdande 
Taxan träder i kraft 2023-01-01. 

4.3. Index 
Avgifterna i denna taxa regleras enligt avfallsindex A12:1MD. För slamtömning regleras taxan enligt 
avfallsindex A12:3MD.  
 
Avgifterna justeras årligen fr.o.m. 1 januari med oktober 2021 som basmånad. 

Första indexjustering av taxans priser sker från 1 januari 2023 

4.4. Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 
Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4-6 §§ Miljöbalken (SFS 1998:808) för den avfallshantering som utförs 
genom kommunens försorg.  

§ 5 i miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 

Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella mål och Sotenäs kommuns mål inom avfalls- och 
arbetsmiljöområdet.  

Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret. 

Avgift faktureras av och ska betalas till Rambo. 

Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka 
tillfälle tas avgiften ut vid varje särskilt tillfälle. 

Rambo beslutar om och anpassar avgiftsperioder och fakturering. Vid månadsfakturering tillkommer 
faktureringsavgift.  

I de fall en fastighet eller verksamhet har flera ägare, faktureras en ägare för fastighetens eller 
verksamhetens renhållningskostnader. Val av abonnent- och fakturamottagare sker utifrån ägarandel 
eller enligt överenskommelse. Om betalning uteblir kan Rambo överföra alla abonnemang, fakturerings- 
och betalningskrav till annan delägare.  

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum lämnas skriftligt till Rambo. 

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, 
inte använts eller då den inte varit placerad på överenskommen/anvisad plats. 

Betalningsvillkor och kravhantering sker enligt Rambos fastställda rutiner. 
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4.5. Handläggningsavgift 
För handläggning av undantag från avfallsföreskrifterna som handläggs av Rambo, debiteras 
handläggningsavgift. Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift 
enligt kommunens taxa.   

4.6. Sortering av Kommunalt avfall 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som framgår av 
Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, bilaga 1 Sorteringsanvisningar för kommunalt avfall.  

Avfallsslagen ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall om inget annat anges i föreskrifterna. 

Fastighetsinnehavare i en- och tvåbostadshus för helårs- och fritidsboende kan, efter skriftlig anmälan till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän, kompostera matavfall enligt bestämmelser i Avfallsföreskrifter för 
Sotenäs kommun.  

Kompostering av matavfall medger ingen reducering av renhållningsavgift.  

4.7 Undantag från Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, Kap 7 
Kortfattat utdrag från Avfallsföreskrifternas 42 – 51 §§: 

Längre hämtningsintervall för restavfall (42§) 
Fastighetsinnehavare till en- och tvåbostadshus, som sorterar ut och komposterar allt sitt matavfall på 
den egna fastigheten, eller lämnar allt matavfall till insamling i brunt kärl, kan efter anmälan till Rambo få 
sitt restavfall hämtat var fjärde vecka.  
 
Beviljat längre hämtningsintervall medger reducering av hämtningsavgift, se renhållningsavgift för en- och 
tvåbostadshus. 

Delat abonnemang för kommunalt avfall (43§) 
Fastighetsinnehavare av upp till tre närbelägna fastigheter kan, efter anmälan till Rambo, dela ett 
avfallsabonnemang under förutsättning att fastigheternas samlade avfall bedöms kunna rymmas i det/de 
kärl som ingår i det aktuella avfallsabonnemanget, med ordinarie hämtningsintervall. 
 
Varje fastighetsinnehavare är skyldig att betala hel grundavgift och delad hämtningsavgift, i enlighet med 
beviljat beslut om undantag  

Gemensamma kärl för flera fastigheters kommunala avfall (44§) 
Gemensamma kärl för flera fastigheter än tre, kan efter gemensam anmälan från samfällighetsförening, 
vägförening eller liknande prövas av Rambo.  
För grupper av fastigheter utmed vägar som inte är farbar för hämtningsfordon kan kommunen komma att 
anvisa plats för hämtning av kommunalt avfall i gemensamma kärl för flera fastigheter. 

Vid gemensamma kärl utgår en grundavgift per hushåll samt hämtningsavgift enligt taxa Del i 
Gemensamt kärl. 

Övriga undantag (45-51§§)  
Övriga undantag befriar inte fastighetsinnehavaren från skyldighet att betala renhållningstaxans 
grundavgift, såvida inget annat anges under respektive § i Avfallsföreskrifterna eller anges i beviljat 
beslut. 

4.8. Grovavfall inkl. Trädgårdsavfall 
Hushållens grovavfall, som är sorterat enligt Rambos anvisningar, lämnas avgiftsfritt till 
återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

Grovavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift.  
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Hämtning beställs hos Rambo och sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för fastighetens 
kommunala avfall vid farbar väg. Grovavfall ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt 
emballage. Trädgårdsavfall ska förpackas i säckar om max 15 kg, eller vid lös volym hanteras via 
container. Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning kan 
erbjudas.  
 

4.9. Bygg- och rivningsavfall 
Bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid egen renovering och inte uppkommer i en yrkesmässig 
verksamhet faller in under kommunens ansvar.  

Bygg- och rivningsavfall lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och 
behandling täcks av taxans grundavgift. 

Sorterat bygg- och rivningsavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift. 

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens kommunala avfall vid farbar väg. Avfallet skall sorteras per fraktion och får inte blandas 

4.10. Kyl och frys  
Kyl och frys lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av 
taxans grundavgift.  
 
Kyl och frys kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift. 

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens kommunala avfall vid farbar väg. 

4.11. Returpapper/tidningar 
Tidningar, tidskrifter, direktreklam och liknande produkter av papper som kan materialåtervinnas omfattas 
av kommunalt avfall. Flerbostadshus och verksamheter kan beställa hämtning i kärl, en- och 
tvåbostadshus hänvisas till insamlingssystem som återfinns på återvinningsstationerna. 

4.12. Farligt avfall från hushåll 
Farligt avfall från hushåll lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral enligt Rambos sorteringsanvisningar. 
Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

4.13. Slam/avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare 
Villkor för avloppsanläggningar och framkomlighet för tömning av avloppsanläggning framgår av 
avfallsföreskrifterna kap. 4. 

Tömning sker i enlighet med avfallsföreskrifternas tömningsintervall, eller enligt miljönämndens beslut. 

När tömning sker enligt schemaläggning utförs tömning enligt schema till ordinarie pris. 
Fastighetsinnehavare kan beställa återkommande tätare tömning inom ramen för schemalagda tömning.  
När tömning sker enligt beställning utförs tömning till ordinarie pris, inom fem arbetsdagar, 
beställningsdagen inräknad. 
 
Akuttömning, enstaka kompletterande tömning utanför schema och tömning vid tidpunkt utanför schema 
kan beställas och utförs mot extra avgift enligt gällande taxa. 

När tömning kräver extra personal, utrustning eller specialtransport, såsom traktor, båt etc., för att kunna 
utföras, tas extra avgift ut. 
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I slamsugningsavgiften ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. 
Vid avstånd därutöver och upp till 50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa.  

I avfallsföreskrifterna 30 § ”Allmänna regler” står att. ”Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon 
och avloppsanläggning som ska tömmas bör inte överstiga 10 meter. Vid avstånd därutöver och upp till 
50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa. 
Maximal sughöjd mellan slamfordon och avloppsanläggningens botten är 6 meter. 
Vid avstånd över 50 meter mellan uppställningsplats för slamfordonet och avloppsanläggning, sughöjd 
över 6 meter eller andra förhållanden som kräver extra personal, särskild utrustning och/eller 
specialtransport såsom traktor, båt etc. för att kunna utföra slamsugningen, tas särskild avgift ut enligt 
gällande taxa”. 

För att undvika extra avgift vid tömning kan fastighetsinnehavaren, på egen bekostnad, tillhandahålla 
kompletterande tömningsutrustning. Slangtyp och kopplingar ska då godkännas av Rambo. 

Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren 
att åtgärda inför tömning debiteras framkörningsavgift enligt gällande taxa. 

4.14. Extra hämtning av kommunalt avfall  
Då större mängder restavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten eller vid 
behov av hämtning från fritidsfastighet under ej ordinarie hämtningsperiod, oktober – mars (vecka 40 – 
13) ska detta hämtas genom extra hämtning mot särskild avgift. 

Extrahämtning beställs hos Rambo och kan ske i samband med områdets nästa ordinarie hämtning av 
kommunaltavfall eller vid särskild beställning på annan tid. Hämtning sker vid ordinarie hämtningsplats 
vid farbar väg.  

4.15. Försvårad hämtning 
Om hämtning kräver andra åtgärder än ordinarie metoder och/eller undantag får Rambo besluta om 
särskilda avgifter i enlighet med de grunder som anges i 27 kap 4 – 6 §§ miljöbalken. 

4.16. Definitioner  
Termer och begrepp som används är lika med Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. 

De vanligaste begreppen har följande betydelser: 

Med kommunalt avfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

Med därmed jämförligt avfall från annan verksamhet menas avfall från industrier, affärsrörelser och 
annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det 
är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, 
uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, 
restaurangavfall och toalettavfall. 

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (SFS1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt 
att bruka eller nyttja fastighet för verksamhet. 

Med den renhållningsansvarige avses Sotenäs kommun, Kommunstyrelsen. 

Med den verksamhetsansvarige avses Rambo AB. 

Med miljönämnden avses den nämnd som ansvarar för tillsyn av miljöfrågor i kommunen. 
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I Avfallsföreskrifternas Bilaga 3 Definitioner förklaras termer och begrepp som används i föreskrifterna. 

4.17 Övergångsbestämmelser 
Kommunfullmäktiges beslut om denna renhållningstaxa börjar gälla fr.o.m. 2023-01-01, samt enligt 
övergångsbestämmelserna nedan. 

Övergångsbestämmelser tills nytt insamlingssystem för fast kommunalt avfall för en- och tvåbostadshus 
införts i hela kommunen: 

Kommunfullmäktiges beslut om denna renhållningstaxa börjar gälla fr.o.m. 2023-01-01 för etappvis 
införande av nytt insamlingssystem för villa och fritidshushåll. Även de nya avfallsföreskrifternas 
bestämmelser om nya abonnemangsformer och hämtningsintervall (25-26§§) börjar gälla etappvis. 

Fram till att fastighetsinnehavare för villa och fritidshus fått erbjudande att välja nytt 
sophämtningsabonnemang i enlighet med avfallsföreskrifterna, gäller abonnemangsform och 
hämtningsintervall enligt tidigare beslutade avfallsföreskrifter från 2008-11-13, samt därtill gällande 
renhållningstaxa.  

När nytt insamlingssystem är infört i hela kommunen upphör tidigare renhållningstaxa från 2021-11-11 att 
gälla i sin helhet. 



                                                                                                                

 
 

Förslag till justering av nuvarande taxa till 1 januari 2023 

Förändringar och tillägg till denna taxa är gulmarkerade  

För höjda eller borttagna avgifter är dagens avgifter rödmarkerade  

 

Renhållningstaxa för Sotenäs 
kommun 
För kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagna av kommunfullmäktige 2018-12-13 §216 

Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2019. 

Renhållningstaxan höjdes med avfallsindex 2,21% 2020-01-01  

Renhållningstaxan höjdes med avfallsindex 0,78% 2021-01-01  

Renhållningstaxan höjdes med avfallsindex 5,1% 2022-01-01  
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1. Kommunalt avfall – Fast avfall 

 

Grundavgift  
Grundavgiften finansierar markarrende, drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, 
hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, kommunikation, planering, 
utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen.  
  
Grundavgift (fast avgift) tas ut för alla fastigheter som nyttjas eller som kan nyttjas på ett sådant sätt 
att kommunalt avfall uppstår eller kan uppstå.  
 
En grundavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning. I grundavgiften ingår 12 fria besök per år på Återvinningscentralen, därefter tas 
avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en grundavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, betalar de en grundavgift var.  
 
En grundavgift tas ut per lägenhet i flerfamiljshus samt per verksamhet. I grundavgiften ingår 8 fria 
besök per år på Återvinningscentralen, därefter tas avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Grundavgift ska betalas även vid uppehåll i hämtning och för bostadshus och lägenheter som ska 
eller håller på att renoveras, såvida inte särskilt uppehåll beviljats av miljönämnden i enlighet med 
lokala avfallsföreskrifter.  
 
Hämtningsavgift  
Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av insamlat 
avfall samt andra kostnader som insamlingen av det kommunala avfallet genererar. 
  
Hämtningsavgift (rörlig avgift) tas ut för varje sophämtningsabonnemang.  
 
En hämtningsavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning.  
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en hämtningsavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, delas hämtningsavgiften mellan dem. 
  
I hämtningsavgiften ingår normalt kärl, utrustning för matavfall samt eventuell annan 
källsorteringsutrustning som ingår i respektive abonnemangstyp, så vida inget annat anges.  
 
Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl och utrustning, eller hyr detta, av Rambo.  
 
Samlad renhållningsavgift  
I den samlade renhållningsavgiften ska tillämplig grundavgift och hämtningsavgift för aktuellt 
abonnemang summeras.  
 
Alla priser som anges är inklusive lagstadgad moms, om inget annat anges. 
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1.1. En- och tvåbostadshus – Helårsboende    

Vid abonnemang Hemsortering i 4-fackskärl hämtas avfallet i kärl 1 varannan vecka respektive kärl 2 var 
fjärde vecka, året runt.  

Vid abonnemang Sorterat matavfall och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, året runt. 

Vid delat abonnemang sker hämtning i enlighet med beviljat beslut om undantag.  

Längre hämtningsintervall till var 4:e vecka för restavfall, beviljat enligt avfallsföreskrifternas undantag 
(42§), ger reduktion av hämtningsavgiften med 300 kr per år. 

Extra hämtning kan beställas mot avgift, se kapitel 1.9. 

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Hemsortering i  
4-fackskärl 

370 liter, kärl 1 
 
370 liter, kärl 2 

 
1 733 

 
1 950 

 
3 683 
 

Sorterat matavfall 
och restavfall  

140 liter för 
matavfall ** 
140 liters för 
restavfall ** 

 
1 733 
 

 
1 950 
 

 
3 683 

Större kärlstorlek för restavfall - Hämtningsavgiften ökas med 500 kr per varje 
steg/kärlstorlek för 190, 240 eller 370 liters kärl  

Blandat mat- och 
restavfall 

 

190 liter ** 1 733 3 573 5 306 
Större kärlstorlek för blandat mat- och restavfall - Hämtningsavgiften ökas med 
500 kr per varje steg/kärlstorlek för 240 eller 370 liters kärl 

Delat abonnemang I enlighet med 
beviljat beslut om 
undantag 

1 733 Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 

 
*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
**Ordinarie kärlstorlek 
 

1.2. Del i Gemensamt kärl – Helårsboende  
Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, året runt.  

Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 
 

 
1 733 

400 kr lägre avgift 
än vid enskilt kärl  
( 1 550 ) 

 
3 283 

Blandat mat- och 
restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 
1 733 

400 kr lägre avgift 
än vid enskilt kärl  
( 3 173 ) 

 
4 906 

 
*När samfällighet, fastighetsförening etc. bekostar markarbeten och sophus/kärlskåp och kärl samt ansvarar för tillsyn och 
skötsel reduceras hämtningsavgiften per hushåll med 300 kr. 
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1.3. En- och tvåbostadshus – Fritidsboende   
Vid abonnemang Hemsortering i 4-fackskärl hämtas avfallet i kärl 1 varannan vecka respektive kärl 2 var 
fjärde vecka, under perioden april-september (vecka 14-39).  

Vid abonnemang Sorterat matavfall och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, under perioden april-
september (vecka 14-39).  

Vid delat abonnemang sker hämtning i enlighet med beviljat beslut om undantag.  

Längre hämtningsintervall till var 4:e vecka för restavfall, beviljat enligt avfallsföreskrifternas undantag 
(42§), ger reduktion av hämtningsavgiften med 150 kr per år. 

Extra hämtning, liksom hämtning under perioden oktober-mars, kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.9.  

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Hemsortering i  
4-fackskärl 

370 liter Kärl 1 
 
370 liter Kärl 2 
 

 
1 733 

 
1 517 

 
3 250 

Sorterat matavfall 
och restavfall  

140 liter för 
matavfall ** 
140 liters för 
restavfall ** 

 
1 733 
 

 
1 517 
 

 
3 250 
 

Större kärlstorlek för restavfall - Hämtningsavgiften ökas med 500 kr per varje 
steg/kärlstorlek för 190, 240 eller 370 liters kärl 

Blandat mat- och 
restavfall 

 

190 liter ** 1 733 3 141 4 874 
Större kärlstorlek för blandat mat- och restavfall - Hämtningsavgiften ökas med 
500 kr per varje steg/kärlstorlek för 240 eller 370 liters kärl 

Delat abonnemang I enlighet med 
beviljat beslut om 
undantag 

 
1 733 

 
Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
**Ordinarie kärlstorlek 
 

1.4. Del i Gemensamt kärl – Fritidsboende  
Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, under 
perioden april-september (vecka 14-39). 
Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 

(kr) 
Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift  
(kr per år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 
1 733 

200 kr lägre avgift 
än vid enskilt kärl  
(1 317 ) 

 
3 050 

Blandat mat- och 
restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 
1 733 

200 kr lägre avgift 
än vid enskilt kärl  
(2 941 ) 

 
4 674 

 
*När samfällighet, fastighetsförening etc. bekostar markarbeten och sophus/kärlskåp samt ansvarar för tillsyn och skötsel 
reduceras hämtningsavgiften per hushåll med 300 kr. 
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1.5. Gynnande förvaltningsbeslut 

Beslut om undantag från avfallsföreskrifter innan gällande avfallsföreskrifter från 2017-02-16.  
Abonnemang med egen transportskyldighet enligt beslut om undantag från tidigare avfallsföreskrifter, är 
personliga och fortsätter att gälla tills de förhållande som gällde vid beslutningstillfället förändras. 
Exempel på förändring är ägarbyte eller annan ändring som förändrar det underlag som låg till grund för 
beslutet. Kan inte nytecknas. 

Helårsboende  
 

Abonnemangstyp  
 

Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift  
(kr per år) 

Egen 
transportskyldighet 
av kommunalt avfall 
till Hogenäs 
avfallsanläggning  

  
1 733 

500 kr lägre avgift 
än vid ordinarie 
abonnemangs 
hämtningsavgift, 
se p 1.1 
(1 450 ) 

 
3 183 

 
 
Fritidsboende  

 
Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 

(kr) 
Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift  
(kr per år) 

Egen 
transportskyldighet 
av kommunalt avfall 
till Hogenäs 
avfallsanläggning 

  
1 733 

250 kr lägre avgift 
än vid ordinarie 
abonnemangs 
hämtningsavgift, 
se p 1.3 
(1 267 ) 

 
3 000 
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1.6. Flerfamiljshus - Helårsboende  
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka, året runt. 
Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.8, Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning. 

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift  
(kr per lägenhet 
och år) 

Hämtningsavgift vid 
hämtning varannan 
vecka (kr per kärl 
och år) 

Hämtningsavgift 
vid hämtning 
varje vecka (kr 
per kärl och år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

140 liter för 
matavfall 
 
240 liter för 
restavfall 

 
 
867 
 

 
 
2 436 

 
 
4 872 

140 liter för 
matavfall 
 
370 liter för 
restavfall 

 
 
867 

 
 
2 707 

 
 
5 414 

190 liter för 
matavfall 
 
660 liter för 
restavfall 

 
 
867 

 
 
3 249 

 
 
6 498 

Blandat mat- och 
restavfall 

240 liter  867 3 249 6 498 
370 liter  867 3 519 7 038 
660 liter  867 4 331 8 662 

 

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris. 

1.7. Flerfamiljshus - Fritidsboende  
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka, under 
perioden april-september (vecka 14-39). 
Extra hämtning, liksom hämtning under perioden oktober-mars, kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.8, 
Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning.  

Hämtningsavgiften för flerbostadshus för fritidsboende är 1 000 kr lägre för hämtningsintervall varje vecka och 
500 kr lägre för hämtningsintervall varannan vecka, än motsvarande kärlstorlek och hämtningsintervall året runt. 

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift  
(kr per lägenhet 
och år) 

Hämtningsavgift vid 
hämtning varannan 
vecka (kr per kärl 
och år) 

Hämtningsavgift 
vid hämtning 
varje vecka (kr 
per kärl och år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

 

140 liter för 
matavfall 
 

240 liter för 
restavfall 

 
 
867 

 
  
(1 936) 

 
 
(3 872) 

140 liter för 
matavfall 
 

370 liter för 
restavfall 

 
 
867 

 
 
(2 207) 

 
 
(4 414) 

190 liter för 
matavfall 
 

 
 
867 

 
 
(2 749) 

 
 
(5 498) 
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660 liter för 
restavfall 

Blandat mat- och 
restavfall 

240 liter  867 (2 749) (5 498) 
370 liter  867 (3 019) (6 038) 
660 liter  867 (3 831) (7 662) 

 *Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris 

1.8. Verksamheter med avfall som är jämförligt med kommunalt avfall  
Alla verksamhetspriser anges exklusive moms.  

Grundavgift om 688 kr/år (860 kr inkl. moms) debiteras varje verksamhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

Kärl* Hämtningsavgift (kr per kärl och hämtningstillfälle, exkl. moms) 

vid schemalagd hämtningsintervall, 
som regel minst varannan vecka, 

året runt eller per säsong 

vid enstaka hämtning 
 

  
Matavfall 

Restavfall/Blandat 
avfall 

 
Matavfall 

Restavfall/Blandat 
avfall 

140 liters kärl 39 66 92 120 
190 liters kärl 49 87 104 141 
240 liters kärl - 104 - 159 

370 liters kärl - 130 - 185 

660 liters kärl 
 

- 218 - 250 

*Verksamheter köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris. 

Större 
Behållare 

Hämtningsavgift  Behandlingsavgift 

Container* Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

Djupbehållare Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

*Verksamheter hyr container av Rambo till självkostnadspris.  
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1.9 Tilläggstjänster för kommunalt avfall – Fast avfall   
Tjänst Avgift (kr) 
Extra hämtning av kommunalt avfall vid 
ordinarie hämtningstur* 

88 per tillfälle 

Extra hämtning av kommunalt avfall 
utanför ordinarie hämtningstur* 

560 per tillfälle 

Framdragning av kärl 3-5 m 2,5-5 m 
(dragväg tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – helårsboende 

1 083 per abonnemang och år 

Framdragning av kärl 5-10 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – helårsboende 

2 707 per abonnemang och år 

Framdragning av kärl 3-5 m 2,5-5 m 
(dragväg tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – fritidsboende 

541 per abonnemang och år 

Framdragning av kärl 5-10 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – fritidsboende 

1 354 per abonnemang och år 

Hämtning av grovavfall inkl. vitvaror och 
trädgårdsavfall med mindre flakbil 

700 per hämtningstillfälle upp till 2 m3 

Pris per timma enligt självkostnad upp till 2 m3 

Extra hämtningsfordon med personal Pris per timma enligt självkostnad 

Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 

Behandling av lämnat avfall Pris per ton eller m3, enligt självkostnad för respektive 
avfallsslag 

Byte av kärl 407 per bytestillfälle 

Tvätt av kärl Pris enligt självkostnad 

Nytt kärl Pris enligt självkostnad 
*Kan beställas hela året.  
  

1.10 Hämtning av bygg- och rivningsavfall   
Behållare Hämtningsavgift Dygns 

hyra 
Utsättnings 
kostnad 

Behandlingsavgift 

Container 8-
10 m3 

2 400 kr  90 kr 850 kr Pris per ton eller m3 enligt självkostnad 
för respektive avfallsslag 

Storsäck* 2 400 kr upp till 6 
säckar per 
tömningstillfälle 

  0 kr     0 kr Pris per ton eller m3 enligt självkostnad 
för respektive avfallsslag 

*Finns att köpa på återvinningscentralen till självkostnadspris 
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1.11 Hämtning av returpapper i kärl   
Denna tjänst gäller inte för en- och tvåbostadshus 

 Kärl* Avgift vid 
Hämtning  
2 ggr/vecka 

Avgift vid 
Hämtning  
Varje vecka 

Avgift vid 
Hämtning  
Varannan 
vecka  

Avgift vid 
Hämtning  
1 g/månad  

Avgift vid 
Hämtning  
Varannan månad 

370 l kärl 
 

15 601   7 404 3 408   2 328 1 620 

660 l kärl 20 209 10 696 5 348   3 778 
 

-- 

*Kärlhyran ingår i abonnemangsavgiften. Kärl kan även tömmas vid enbart budning men då tillkommer kärlhyra med 48 kr/ 
månad för 370 l kärl och 90 kr/månad för 660 l kärl. Kostnad per tömning oavsett kärlsstorlek är 184 kr. 

1.12 Latrin 
Abonnenten hämtar själv kärl på Hogenäs återvinningscentral. Hämtning för borttransport beställs hos 
Rambo.  

Abonnemangstyp  Kärl á 23 liter Hämtningsavgift (kr) 
Hämtning av latrin 10 st 8 662 per abonnemang per år 

Tilläggstjänst: Hämtning av extra kärl 
för latrin 

Enstaka    868 per kärl   

 
 

2. Kommunalt avfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar och andra slamsugningstjänster 

 

  

Hämtningsavgift 
Hämtningsavgift utgör betalning för framkörning och tömning/slamsugning av avloppsanläggning. I 
denna avgift ingår även planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra 
kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen. 

Behandlingsavgift 
Behandlingsavgiften utgör kostnaden för behandlingen av slam. Avgiften är enligt självkostnad, via 
kommunalt reningsverk eller annan mottagare. Vid förändringar får Rambo justera pris till kund i 
motsvarade grad. 
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2.1. Slamsugning  
Slamsugningsavgift per tömning och tillkommande behandlingskostnad per påbörjad kubikmeter, m3.   
 
Slamavskiljare töms enligt renhållarens schemaläggning till ordinarie hämtningsavgift.  
Sluten tank töms efter beställning till ordinarie avgift tills Rambo beslutar om schemalagd tömning, se 
utförligare villkor i avfallsföreskrifterna 32 §, under rubriken Hämtningsintervall.  
 
Återkommande tätare tömning än schemaläggning kan beställas och utförs då inom ramen för 
schemaläggning och till ordinarie hämtningsavgift. Enstaka kompletterande tömning eller önskad tömning 
vid annan tidpunkt kan beställas till särskild avgift enligt gällande taxa. 
  
I tömningarna ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. 
Erfordras kompletterande utrustning, extra personal eller specialfordon/transport för att kunna utföra 
tömning debiteras extra avgift. 

Avloppsanläggning Hämtningsavgift* (kr per tömningstillfälle) Behandlingsavgift  
Vid schemalagd 
tömning 

Vid enstaka tömning  

Slamavskiljare** 
 

1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Sluten tank** 1 301 1 301 *** Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Minireningsverk** 1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Fettavskiljare 1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad 
 

Fosforfällor Pris per timma för 
aktuellt hämtnings-
fordon 

Pris per timma för aktuellt 
hämtningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
 

*Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren att åtgärda inför 
tömning debiteras framkörningsavgift om 700 kr. 488 kr 
** Vid samtidig tömning av ytterligare en enhet debiteras en reducerad hämtningsavgift om 488 kr. Ordinarie behandlings-
avgift per m3 tillkommer.   
*** Gäller tills beslut om schemalagd tömning – därefter pris per timma.  
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2.2 Tilläggstjänster för kommunalt avfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar 
Tjänst Avgift (kr) 
Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under ordinarie arbetstid 

1 003 

Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under jourtid och helgdag  

3 006 

Beställning av tömning vid annan tidpunkt – tömningsdatum, 
tillkommande avgift utöver ordinarie hämtningsavgift  

706 

Extra slang 223/212 per påbörjat 10-tal meter 
Slamsugningsbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Spolbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra åtgärd utöver ordinarie tömningsarbete, kompletterande 
utrustning, specialfordon/transport, extra personal, etc. 

Pris enligt självkostnad  

3. Administrativa avgifter 

Tjänst  Avgift (kr) 
Månadsfakturering*  50 per faktura  

Handläggning av undantag 
från avfallsföreskrifterna som 
handläggs av Rambo** 

218 per ärende 

*Fakturahantering är kostnadsfri vid ordinarie faktureringsfrekvens. 
** Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift enligt kommunens taxa.   
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4. Allmänna bestämmelser  

4.1. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 
Rambo AB, Regional avfallsanläggning mellersta Bohuslän AB, (nedan kallad Rambo) har på uppdrag av 
Sotenäs kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Sotenäs kommun. 

Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar 
utfärdade med stöd av Miljöbalken samt i Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. Kommunfullmäktige i 
Munkedal beslutar om Avfallsföreskrifter och denna Renhållningstaxa.  

4.2. Ikraftträdande 
Taxan träder i kraft 2023-01-01. 

4.3. Index 
Avgifterna i denna taxa regleras enligt avfallsindex A12:1MD. För slamtömning regleras taxan enligt 
avfallsindex A12:3MD.  
 
Avgifterna justeras årligen fr.o.m. 1 januari med oktober 2021 som basmånad. 

Första indexjustering av taxans priser sker från 1 januari 2023 

Kommunfullmäktige ger Rambo rätt till att, en gång per år, justera taxan med Avfallsindex A12:1MD, 
avrundat till närmst högre tal, med oktober 2018 som basmånad.  

4.4. Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 
Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4-6 §§ Miljöbalken (SFS 1998:808) för den avfallshantering som utförs 
genom kommunens försorg.  

§ 5 i miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 

Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella mål och Sotenäs kommuns mål inom avfalls- och 
arbetsmiljöområdet.  

Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret. 

Avgift faktureras av och ska betalas till Rambo. 

Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka 
tillfälle tas avgiften ut vid varje särskilt tillfälle. 

Rambo beslutar om och anpassar avgiftsperioder och fakturering. Vid månadsfakturering tillkommer 
faktureringsavgift.  

I de fall en fastighet eller verksamhet har flera ägare, faktureras en ägare för fastighetens eller 
verksamhetens renhållningskostnader. Val av abonnent- och fakturamottagare sker utifrån ägarandel 
eller enligt överenskommelse. Om betalning uteblir kan Rambo överföra alla abonnemang, fakturerings- 
och betalningskrav till annan delägare.  

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum lämnas skriftligt till Rambo. 

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, 
inte använts eller då den inte varit placerad på överenskommen/anvisad plats. 

Betalningsvillkor och kravhantering sker enligt Rambos fastställda rutiner. 
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4.5. Handläggningsavgift 
För handläggning av undantag från avfallsföreskrifterna som handläggs av Rambo, debiteras 
handläggningsavgift. Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift 
enligt kommunens taxa.   

4.6. Sortering av Kommunalt avfall 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som framgår av 
Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, bilaga 1 Sorteringsanvisningar för kommunalt avfall.  

Avfallsslagen ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall om inget annat anges i föreskrifterna. 

Fastighetsinnehavare i en- och tvåbostadshus för helårs- och fritidsboende kan, efter skriftlig anmälan till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän, kompostera matavfall enligt bestämmelser i Avfallsföreskrifter för 
Sotenäs kommun.  

Kompostering av matavfall medger ingen reducering av renhållningsavgift.  

4.7 Undantag från Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, Kap 7 
Kortfattat utdrag från Avfallsföreskrifternas 42 – 51 §§: 

Längre hämtningsintervall för restavfall (42§) 
Fastighetsinnehavare till en- och tvåbostadshus, som sorterar ut och komposterar allt sitt matavfall på 
den egna fastigheten, eller lämnar allt matavfall till insamling i brunt kärl, kan efter anmälan till Rambo få 
sitt restavfall hämtat var fjärde vecka.  
 
Beviljat längre hämtningsintervall medger reducering av hämtningsavgift, se renhållningsavgift för en- och 
tvåbostadshus. 

Delat abonnemang för kommunalt avfall (43§) 
Fastighetsinnehavare av upp till tre närbelägna fastigheter kan, efter anmälan till Rambo, dela ett 
avfallsabonnemang under förutsättning att fastigheternas samlade avfall bedöms kunna rymmas i det/de 
kärl som ingår i det aktuella avfallsabonnemanget, med ordinarie hämtningsintervall. 
 
Varje fastighetsinnehavare är skyldig att betala hel grundavgift och delad hämtningsavgift, i enlighet med 
beviljat beslut om undantag  

Gemensamma kärl för flera fastigheters kommunala avfall (44§) 
Gemensamma kärl för flera fastigheter än tre, kan efter gemensam anmälan från samfällighetsförening, 
vägförening eller liknande prövas av Rambo.  
För grupper av fastigheter utmed vägar som inte är farbar för hämtningsfordon kan kommunen komma att 
anvisa plats för hämtning av kommunalt avfall i gemensamma kärl för flera fastigheter. 

Vid gemensamma kärl utgår en grundavgift per hushåll samt hämtningsavgift enligt taxa Del i 
Gemensamt kärl. 

Övriga undantag (45-51§§)  
Övriga undantag befriar inte fastighetsinnehavaren från skyldighet att betala renhållningstaxans 
grundavgift, såvida inget annat anges under respektive § i Avfallsföreskrifterna eller anges i beviljat 
beslut. 

4.8. Grovavfall inkl. Trädgårdsavfall 
Hushållens grovavfall, som är sorterat enligt Rambos anvisningar, lämnas avgiftsfritt till 
återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 
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Grovavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift.  

Hämtning beställs hos Rambo och sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för fastighetens 
kommunala avfall vid farbar väg. Grovavfall ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt 
emballage. Trädgårdsavfall ska förpackas i säckar om max 15 kg, eller vid lös volym hanteras via 
container. Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning kan 
erbjudas.  
 

4.9. Bygg- och rivningsavfall 
Bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid egen renovering och inte uppkommer i en yrkesmässig 
verksamhet faller in under kommunens ansvar.  

Bygg- och rivningsavfall lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och 
behandling täcks av taxans grundavgift. 

Sorterat bygg- och rivningsavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift. 

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens kommunala avfall vid farbar väg. Avfallet skall sorteras per fraktion och får inte blandas 

4.10. Kyl och frys  
Kyl och frys lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av 
taxans grundavgift.  
 
Kyl och frys kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift. 

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens kommunala avfall vid farbar väg. 

4.11. Returpapper/tidningar 
Tidningar, tidskrifter, direktreklam och liknande produkter av papper som kan materialåtervinnas omfattas 
av kommunalt avfall. Flerbostadshus och verksamheter kan beställa hämtning i kärl, en- och 
tvåbostadshus hänvisas till insamlingssystem som återfinns på återvinningsstationerna. 

4.12. Farligt avfall från hushåll 
Farligt avfall från hushåll lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral enligt Rambos sorteringsanvisningar. 
Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

4.13. Slam/avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare 
Villkor för avloppsanläggningar och framkomlighet för tömning av avloppsanläggning framgår av 
avfallsföreskrifterna kap. 4. 

Tömning sker i enlighet med avfallsföreskrifternas tömningsintervall, eller enligt miljönämndens beslut. 

När tömning sker enligt schemaläggning utförs tömning enligt schema till ordinarie pris. 
Fastighetsinnehavare kan beställa återkommande tätare tömning inom ramen för schemalagda tömning.  
När tömning sker enligt beställning utförs tömning till ordinarie pris, inom fem arbetsdagar, 
beställningsdagen inräknad. 
 
Akuttömning, enstaka kompletterande tömning utanför schema och tömning vid tidpunkt utanför schema 
kan beställas och utförs mot extra avgift enligt gällande taxa. 
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När tömning kräver extra personal, utrustning eller specialtransport, såsom traktor, båt etc., för att kunna 
utföras, tas extra avgift ut. 
 
I slamsugningsavgiften ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. 
Vid avstånd därutöver och upp till 50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa.  

I avfallsföreskrifterna 30 § ”Allmänna regler” står att. ”Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon 
och avloppsanläggning som ska tömmas bör inte överstiga 10 meter. Vid avstånd därutöver och upp till 
50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa. 
Maximal sughöjd mellan slamfordon och avloppsanläggningens botten är 6 meter. 
Vid avstånd över 50 meter mellan uppställningsplats för slamfordonet och avloppsanläggning, sughöjd 
över 6 meter eller andra förhållanden som kräver extra personal, särskild utrustning och/eller 
specialtransport såsom traktor, båt etc. för att kunna utföra slamsugningen, tas särskild avgift ut enligt 
gällande taxa”. 

För att undvika extra avgift vid tömning kan fastighetsinnehavaren, på egen bekostnad, tillhandahålla 
kompletterande tömningsutrustning. Slangtyp och kopplingar ska då godkännas av Rambo. 

Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren 
att åtgärda inför tömning debiteras framkörningsavgift enligt gällande taxa. 

4.14. Extra hämtning av kommunalt avfall  
Då större mängder restavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten eller vid 
behov av hämtning från fritidsfastighet under ej ordinarie hämtningsperiod, oktober – mars (vecka 40 – 
13) ska detta hämtas genom extra hämtning mot särskild avgift. 

Extrahämtning beställs hos Rambo och kan ske i samband med områdets nästa ordinarie hämtning av 
kommunaltavfall eller vid särskild beställning på annan tid. Hämtning sker vid ordinarie hämtningsplats 
vid farbar väg.  

4.15. Försvårad hämtning 
Om hämtning kräver andra åtgärder än ordinarie metoder och/eller undantag får Rambo besluta om 
särskilda avgifter i enlighet med de grunder som anges i 27 kap 4 – 6 §§ miljöbalken. 

4.16. Definitioner  
Termer och begrepp som används är lika med Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. 

De vanligaste begreppen har följande betydelser: 

Med kommunalt avfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

Med därmed jämförligt avfall från annan verksamhet menas avfall från industrier, affärsrörelser och 
annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det 
är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, 
uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, 
restaurangavfall och toalettavfall. 

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (SFS1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt 
att bruka eller nyttja fastighet för verksamhet. 

Med den renhållningsansvarige avses Sotenäs kommun, Kommunstyrelsen. 

Med den verksamhetsansvarige avses Rambo AB. 



 

19 
 

Med miljönämnden avses den nämnd som ansvarar för tillsyn av miljöfrågor i kommunen. 

I Avfallsföreskrifternas Bilaga 3 Definitioner förklaras termer och begrepp som används i föreskrifterna. 

4.17 Övergångsbestämmelser 
Kommunfullmäktiges beslut om denna renhållningstaxa börjar gälla fr.o.m. 2023-01-01, samt enligt 
övergångsbestämmelserna nedan. 

Övergångsbestämmelser tills nytt insamlingssystem för fast kommunalt avfall för en- och tvåbostadshus 
införts i hela kommunen: 

Kommunfullmäktiges beslut om denna renhållningstaxa börjar gälla fr.o.m. 2023-01-01 för etappvis 
införande av nytt insamlingssystem för villa och fritidshushåll. Även de nya avfallsföreskrifternas 
bestämmelser om nya abonnemangsformer och hämtningsintervall (25-26§§) börjar gälla etappvis. 

Fram till att fastighetsinnehavare för villa och fritidshus fått erbjudande att välja nytt 
sophämtningsabonnemang i enlighet med avfallsföreskrifterna, gäller abonnemangsform och 
hämtningsintervall enligt tidigare beslutade avfallsföreskrifter från 2008-11-13, samt därtill gällande 
renhållningstaxa.  

När nytt insamlingssystem är infört i hela kommunen upphör tidigare renhållningstaxa från 2021-11-11 att 
gälla i sin helhet. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 6(33)
 

 
 
 
 
 

KS § 155   Dnr 2021/001042 

Motion - Höj friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S), Sanna L Gustafsson (S) och Annica Erlandsson (S) föreslår i en motion att 
1. Att friskvårdsbidraget höjs till samtliga anställda inom Sotenäs kommun.  
2. Att vi möjliggör detta utan kostnad för arbetstagaren.  
3. Att det görs en utredning för att detta kan ske utan egna utlägg 

 
Friskvårdsbidraget har höjts för samtliga medarbetare från och med 1 januari 2022.  

Beskrivning av ärendet 

Friskvårdsbidraget har höjts för samtliga medarbetare från och med 1 januari 2022.  
I nuläget med befintligt lönesystem och de tjänster som erbjuds på marknaden anser inte kommunen 
att möjligheten att hantera friskvårdsbidrag utan utlägg är aktuellt. 
Frågan tas med i implementeringen av nytt HR- och lönesystem. 
 
Nytt HR- och lönesystem 
SML- kommunerna har nyligen genomfört en upphandling av nytt HR- och lönesystem 
tillsammans. Detta är under implementering. I och med byta av system kommer frågan om 
hantering av förmåner tas med i den nya uppsättningen av systemet.  
 
Svar på ovan förslag: 

1) Från och med januari 2022 har friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun höjts från 1000 kr per 
anställd och år till 1500 kr per anställd och år.  

 
2 och 3) Enligt nuvarande rutin gör medarbetaren ett val av aktivitet, betalar kostnaden och får mot 
inlämnande av kvitto tillbaka summan vid nästa lön. Det finns inga begränsningar på hur många 
gånger man som medarbetare kan lämna in kvitto vilket gör att kostnaden kan delas upp på flera 
månader om leverantören av friskvårdstjänsten kan erbjuda det. 
 
Om man ska hantera köp av friskvårdstjänst utan att behöva själv betala krävs någon form av 
funktionstjänst. På marknaden finns olika aktörer som agerar mellanhand mellan leverantör av 
friskvårdstjänst och arbetsgivaren som ska bekosta friskvårdstjänsten.  
 
Exempel på två leverantörer är E-passi och actiway. Dessa tar då en avgift för att agera mellanhand. 
I en nyligen framtagen offert skulle det kosta kommunen cirka 40-50 000 kr per år.  
 
I dagsläget har Löneenheten inte sett att den administration som hanteringen av ansökan i befintligt 
lönesystem innebär genererar någon merkostnad för kommunen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 7(33)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 155 

 
Avseende hanteringen av mellanhand likt ePassi har kommunen även mottagit mail från 
representanter för Kroppsterapeuterna, Yrkesmassörerna och Svensk massage där de påtalar en del 
problem med denna typ av mellanhantering, bland annat:  
 

• Kommunens småföretagare måste avsätta 10% av sina inkomster till en 
tredjepartsleverantör, när de redan har svårt att få sina verksamheter att gå runt då det kostar 
att vara ansluten 

• Att kommunens småföretagare får vänta upp till 90 dagar för att få betalt för sina tjänster 

Konsekvensbeskrivning 

Konsekvensen av höjt friskvårdsbidrag förväntas bli en positiv syn på Sotenäs kommun som 
arbetsgivare som erbjuder goda förmåner för anställda och som tydligt visar att kommunen 
värdesätter god hälsa och månar om medarbetares möjligheter till att kunna bekosta hälsofrämjande 
aktiviteter på fritiden. Dock kommer inte ett ökat friskvårdsbidrag få så stor påverkan på sjuktalet 
då forskning visar att det är svårt att få de som inte motionerar att börja motionera på grund av 
friskvårdsbidrag.  
Att medarbetaren först måste göra ett eget utlägg kan ha en dämpande effekt på att kunna eller vilja 
ta del av bidraget och är något som kommunen hoppas kunna lösa genom det nya HR-och 
lönesystemet.  

Ekonomi  
Ökningen av friskvårdsbidraget har inneburit en ökning av budgeten med cirka 200 tkr per år. 
Ökningen är beroende av hur många som väljer att använda bidraget.  

Regelverk  
Skattefria förmåner i form av friskvårdsbidrag får ges till medarbetare av ett sammanlagt belopp av 
5000 kr per år. För att det ska räknas som skattefri förmån måste följande kriterier vara uppfyllda: 

• förmånen ska vara av mindre värde 
rikta sig till hela personalen 
inte gå att byta mot kontanter 

Beslutsunderlag 

Motion  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-12-08 § 142  
HR-chefens tjänsteutlåtande 2022-08-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-09-21 § 147 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Jan-Olof Larsson (S) och Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 8(33)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 155 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 
 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 15(19)
 

 
 

KSAU § 147 Dnr 2021/001042 

Motion - Höj friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S), Sanna L Gustafsson (S) och Annica Erlandsson (S) föreslår i en motion att 
1. Att friskvårdsbidraget höjs till samtliga anställda inom Sotenäs kommun.  
2. Att vi möjliggör detta utan kostnad för arbetstagaren.  
3. Att det görs en utredning för att detta kan ske utan egna utlägg 

 
Friskvårdsbidraget har höjts för samtliga medarbetare från och med 1 januari 2022.  

Beskrivning av ärendet 

Friskvårdsbidraget har höjts för samtliga medarbetare från och med 1 januari 2022.  
I nuläget med befintligt lönesystem och de tjänster som erbjuds på marknaden anser inte kommunen 
att möjligheten att hantera friskvårdsbidrag utan utlägg är aktuellt. 
Frågan tas med i implementeringen av nytt HR- och lönesystem. 
 
Nytt HR- och lönesystem 
SML- kommunerna har nyligen genomfört en upphandling av nytt HR- och lönesystem 
tillsammans. Detta är under implementering. I och med byta av system kommer frågan om 
hantering av förmåner tas med i den nya uppsättningen av systemet.  
 
Svar på ovan förslag: 

1) Från och med januari 2022 har friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun höjts från 1000 kr per 
anställd och år till 1500 kr per anställd och år.  

 
2 och 3) Enligt nuvarande rutin gör medarbetaren ett val av aktivitet, betalar kostnaden och får mot 
inlämnande av kvitto tillbaka summan vid nästa lön. Det finns inga begränsningar på hur många 
gånger man som medarbetare kan lämna in kvitto vilket gör att kostnaden kan delas upp på flera 
månader om leverantören av friskvårdstjänsten kan erbjuda det. 
 
Om man ska hantera köp av friskvårdstjänst utan att behöva själv betala krävs någon form av 
funktionstjänst. På marknaden finns olika aktörer som agerar mellanhand mellan leverantör av 
friskvårdstjänst och arbetsgivaren som ska bekosta friskvårdstjänsten.  
 
Exempel på två leverantörer är E-passi och actiway. Dessa tar då en avgift för att agera mellanhand. 
I en nyligen framtagen offert skulle det kosta kommunen cirka 40-50 000 kr per år.  
 
I dagsläget har Löneenheten inte sett att den administration som hanteringen av ansökan i befintligt 
lönesystem innebär genererar någon merkostnad för kommunen. 
 
Avseende hanteringen av mellanhand likt ePassi har kommunen även mottagit mail från 
representanter för Kroppsterapeuterna, Yrkesmassörerna och Svensk massage där de påtalar en del 
problem med denna typ av mellanhantering, bland annat:  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 16(19)
 

 
 

Forts. KSAU § 147 

• Kommunens småföretagare måste avsätta 10% av sina inkomster till en 
tredjepartsleverantör, när de redan har svårt att få sina verksamheter att gå runt då det kostar 
att vara ansluten 

• Att kommunens småföretagare får vänta upp till 90 dagar för att få betalt för sina tjänster 

Konsekvensbeskrivning 

Konsekvensen av höjt friskvårdsbidrag förväntas bli en positiv syn på Sotenäs kommun som 
arbetsgivare som erbjuder goda förmåner för anställda och som tydligt visar att kommunen 
värdesätter god hälsa och månar om medarbetares möjligheter till att kunna bekosta hälsofrämjande 
aktiviteter på fritiden. Dock kommer inte ett ökat friskvårdsbidrag få så stor påverkan på sjuktalet 
då forskning visar att det är svårt att få de som inte motionerar att börja motionera på grund av 
friskvårdsbidrag.  
Att medarbetaren först måste göra ett eget utlägg kan ha en dämpande effekt på att kunna eller vilja 
ta del av bidraget och är något som kommunen hoppas kunna lösa genom det nya HR-och 
lönesystemet.  

Ekonomi  
Ökningen av friskvårdsbidraget har inneburit en ökning av budgeten med cirka 200 tkr per år. 
Ökningen är beroende av hur många som väljer att använda bidraget.  

Regelverk  
Skattefria förmåner i form av friskvårdsbidrag får ges till medarbetare av ett sammanlagt belopp av 
5000 kr per år. För att det ska räknas som skattefri förmån måste följande kriterier vara uppfyllda: 

• förmånen ska vara av mindre värde 
rikta sig till hela personalen 
inte gå att byta mot kontanter 

Beslutsunderlag 

Motion  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-12-08 § 142  
HR-chefens tjänsteutlåtande 2022-08-18 

Yrkande 

Therése Mancini (S), Roland Mattsson (M) och Olof Börjesson (C) föreslår att motionen ska anses 
besvarad. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancini (S) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 
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Forts. KSAU § 147 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-09-11 KA 2021/001042 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Erika Hassellöv 
erika.hassellov@sotenas.se 
HR-chef 
 

Motion - Höj friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 
Therése Mancini (S), Sanna L Gustafsson (S) och Annica Erlandsson (S) föreslår i en 
motion att 

1. Att friskvårdsbidraget höjs till samtliga anställda inom Sotenäs kommun.  
2. Att vi möjliggör detta utan kostnad för arbetstagaren.  
3. Att det görs en utredning för att detta kan ske utan egna utlägg 

 
Friskvårdsbidraget har höjts för samtliga medarbetare från och med 1 januari 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Friskvårdsbidraget har höjts för samtliga medarbetare från och med 1 januari 2022.  
I nuläget med befintligt lönesystem och de tjänster som erbjuds på marknaden anser inte 
kommunen att möjligheten att hantera friskvårdsbidrag utan utlägg är aktuellt. 
Frågan tas med i implementeringen av nytt HR- och lönesystem. 
 
Nytt HR- och lönesystem 
SML- kommunerna har nyligen genomfört en upphandling av nytt HR- och lönesystem 
tillsammans. Detta är under implementering. I och med byta av system kommer frågan om 
hantering av förmåner tas med i den nya uppsättningen av systemet.  
 
Svar på ovan förslag: 

1) Från och med januari 2022 har friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun höjts från 
1000 kr per anställd och år till 1500 kr per anställd och år.  

 
2 och 3) Enligt nuvarande rutin gör medarbetaren ett val av aktivitet, betalar kostnaden och 
får mot inlämnande av kvitto tillbaka summan vid nästa lön. Det finns inga begränsningar 
på hur många gånger man som medarbetare kan lämna in kvitto vilket gör att kostnaden 
kan delas upp på flera månader om leverantören av friskvårdstjänsten kan erbjuda det. 
 
Om man ska hantera köp av friskvårdstjänst utan att behöva själv betala krävs någon form 
av funktionstjänst. På marknaden finns olika aktörer som agerar mellanhand mellan 
leverantör av friskvårdstjänst och arbetsgivaren som ska bekosta friskvårdstjänsten.  
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Exempel på två leverantörer är E-passi och actiway. Dessa tar då en avgift för att agera 
mellanhand. I en nyligen framtagen offert skulle det kosta kommunen cirka 40-50 000 kr 
per år.  
 
I dagsläget har Löneenheten inte sett att den administration som hanteringen av ansökan i 
befintligt lönesystem innebär genererar någon merkostnad för kommunen. 
 
Avseende hanteringen av mellanhand likt ePassi har kommunen även mottagit mail från 
representanter för Kroppsterapeuterna, Yrkesmassörerna och Svensk massage där de 
påtalar en del problem med denna typ av mellanhantering, bland annat:  

• Kommunens småföretagare måste avsätta 10% av sina inkomster till en 
tredjepartsleverantör, när de redan har svårt att få sina verksamheter att gå runt då 
det kostar att vara ansluten 

• Att kommunens småföretagare får vänta upp till 90 dagar för att få betalt för sina 
tjänster 

 

Konsekvensbeskrivning 
Konsekvensen av höjt friskvårdsbidrag förväntas bli en positiv syn på Sotenäs kommun 
som arbetsgivare som erbjuder goda förmåner för anställda och som tydligt visar att 
kommunen värdesätter god hälsa och månar om medarbetares möjligheter till att kunna 
bekosta hälsofrämjande aktiviteter på fritiden. Dock kommer inte ett ökat friskvårdsbidrag 
få så stor påverkan på sjuktalet då forskning visar att det är svårt att få de som inte 
motionerar att börja motionera på grund av friskvårdsbidrag.  
Att medarbetaren först måste göra ett eget utlägg kan ha en dämpande effekt på att kunna 
eller vilja ta del av bidraget och är något som kommunen hoppas kunna lösa genom det nya 
HR-och lönesystemet.  

Ekonomi  

Ökningen av friskvårdsbidraget har inneburit en ökning av budgeten med cirka 200 tkr per 
år. Ökningen är beroende av hur många som väljer att använda bidraget.  

Regelverk  

Skattefria förmåner i form av friskvårdsbidrag får ges till medarbetare av ett sammanlagt 
belopp av 5000 kr per år. För att det ska räknas som skattefri förmån måste följande 
kriterier vara uppfyllda: 

• förmånen ska vara av mindre värde 
rikta sig till hela personalen 
inte gå att byta mot kontanter 

 

Hållbar utveckling 

Ekonomiska konsekvenser om kommunen inte skulle höjt friskvårdsbidraget är att 
medarbetare kan uppfatta arbetsgivaren negativt i jämförelse med likvärdiga arbetsgivare 
som erbjuder ett högre bidrag. Om kommunen kan få fler att använda bidraget och på så 
vis förbättra sin hälsa får det positiva konsekvenser på sikt.  
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har redan tagit beslut om höjt friskvårdsbidrag för samtliga anställda 
från den 1 januari 2022. Vidare avvaktar kommunen införande av nytt HR_ och 
lönesystem för möjligheten att hantera kostnad för friskvårdsbidrag utan utlägg av 
medarbetaren själv.  
 
   

Beslutsunderlag 
Motion  

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
 

  
Erika Hassellöv Anna Liedholm 
HR-chef Kommundirektör 
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KF § 142 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Medborgarförslag ang Förbjuda vedeldning i våra samhällen. 
2. Motion från Ewa Ryberg (V) om insynsplats i budgetberedningen. 
3. Motion från Veronica Johansson (SD) och Sebastian Andersson (SD) Översyn av policy, 

planering och praktik för hemtjänsten 
4. Motion från Therése Mancini (S), Sanna L Gustafsson (S) och Annica Erlandsson (S) Höj 

friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 1 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 2 och 4 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 3 till Omsorgsnämnden för beredning. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Omsorgsnämnden 
 
 

 

  



	
	
Höj friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun  
 
Inom kommunens förvaltningar dras vi med höga sjuktal. I vår arbetsmiljö brottas vi 
med såväl fysisk som psykisk belastning och återhämtningen är svår att uppnå. I 
Sotenäs måste medarbetare först lägga ut kostnaden för friskvården för att sedan 
mot uppvisande av kvitto få tillbaka pengarna. Vi vet att med friskvård främjar vi 
hälsan och bidrar till ett ökat och friskare välbefinnande hos våra medarbetare.  
 
Det finns olika sätt att främja att medarbetarna använder friskvårdsbidraget, ett av 
dem skulle kunna vara att hitta en annan lösning till hur de ska kunna ta del av 
bidraget utan att behöva göra egna utlägg. Genom att vi möjliggör detta för samtliga 
så suddar vi ut att endast de med högre inkomst har möjlighet att unyttja 
friskvårdsbidraget. 
 
 
Ökad användningen av friskvårdsbidraget genererar i friskare och mer hållbar 
personal. I Tanums kommun höjde de friskvårdsbidraget nyligen. Vi behöver höja 
vårt friskvårdsbidrag i Sotenäs kommun för att bli den attraktiva arbetsgivare vi vill 
vara och få en friskare personal.  
 
Därför föreslår Socialdemokraterna  
 
Att friskvårdsbidraget höjs till samtliga anställda inom Sotenäs kommun. 
 
Att vi möjliggör detta utan kostnad för arbetstagaren. 
 
Att det görs en utredning för att detta kan ske utan egna utlägg 
 
Motionärer  
Therése Mancini (S) 
Sanna L Gustafsson (S) 
Annica Erlandsson (S) 
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KS § 157   Dnr 2021/000968 

Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska 
sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen  

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Sanna Gustafsson (S). Motionen innehåller två förslag; 
1) att ge omsorgsnämnden i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut Att skapa en 
attraktiv arbetsplats, minska sjukfrånvaro och personalomsättningen genom att se över 
arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen.  
2) att återkomma till fullmäktige med redovisning av hur man jobbar med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att få ned sjukskrivningarna samt redovisa vilka åtgärder som vidtagits.  
 
2019 togs beslut gällande höjning av arbetstidsmåttet för nattarbetande personal i 
omsorgsförvaltningen som en åtgärd för att anpassa verksamheten till en minskad budgetram. Efter 
förhandling med facket beslutades att enbart nyanställda skulle omfattas av det nya arbetstidsmåttet. 
Det finns nu tre medarbetare som är tillsvidareanställda utifrån dessa nya förutsättningar. Det är för 
få, och det har gått för kort tid, för att dra några slutsatser kring hur det nya arbetstidsmåttet 
påverkar faktorer som sjukfrånvaro eller personalomsättning.  
 
Sotenäs kommun kommer från och med 2023 att ha en process där det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) som förvaltningarna bedriver kommer att sammanställas och redovisas 
årligen till Kommunstyrelsen (KS) som har arbetsmiljöansvar. Tidigare har det inte funnits en sådan 
process i kommunen. Eftersom förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete fortsatt kommer att 
redovisas till KS görs bedömningen att ingen separat redovisning för en separat arbetsgrupp 
behöver göras till Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag  

Motion  
Protokollsutdrag KF 2021-11-11 § 124  
Utredarens tjänsteutlåtande 2022-02-02 
Protokollsutdrag ON 2022-08-25 § 86 
Utredarens tjänsteutlåtande 2022-09-13 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) och Jeanette Loy (M) föreslår bifall till Omsorgsnämndens förslag.  
Jan-Olof Larsson (S), Sebastian Andersson (SD) och Mikael Sternemar (L) föreslår att motionen 
ska bifallas. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag mot Jan-Olof 
Larssons (S) med fleras förslag och finner att Kommunstyrelsen antar Nils Olof Bengtsons (M) med 
fleras förslag. 
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Forts. KS § 157  

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition, den som bifaller omsorgsnämndens 
och Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag röstar JA, den som bifaller Jan-Olof Larssons (S) 
med fleras förslag röstar NEJ. 
Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster. Se omröstningsbilaga. 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen till den del som avser att se över arbetstidsmåttet 
och arbetstidsförläggningen samt bifalla motionen till de delar som avser att redovisa hur 
Omsorgsförvaltningen jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 

Reservation  

Jan-Olof Larsson (S), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta Albertsson(S) och Bengt Sörensson (S) 
reserverar sig skriftligt mot beslutet. Se bilaga. 
 
Mikael Sternemar (L) och Sebastian Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Protokollsanteckning 

Mikael Andersson (-) ställer sig bakom ett bifall till motionen. 
 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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Forts. KS § 157 Omröstningsbilaga 

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Helene Stranne  M X   
Roland Mattsson M X   
Nils Olof Bengtson M X   
Jeanette Loy M X   
Pär Eriksson  C X   
Stig-Arne Helmersson C X   
Robert Yngve KD X   
Jan-Olof Larsson  S  X  
Lars-Erik Knutsson S  X  
Birgitta Albertsson S  X  
Bengt Sörensson  S  X  
Sebastian Andersson SD  X  
     
Mikael Sternemar, ordförande L  X  

Summa (13)  7 6  
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Forts. KS § 157 Skriftlig reservation 
 
Jan-Olof Larsson (S), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta Albertsson(S) och Bengt Sörensson (S) 
reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande; 
 
Den Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot majoritetens beslut i KS om att avslå motionen 
om att se över arbetstidsmåttet som idag innebär att två personer inom samma 
kollektivavtalsområde har olika arbetstidsmått. 
 
Ett sådant system stimulerar till dålig arbetsmiljö genom ständiga diskussioner och osämja på 
arbetsplatsen. Den eventuella besparing som majoriteten räknad med genom att öka arbetstidsmåttet 
för nyanställda utan kompensation lönemässigt, försvinner med råge genom skapad ineffektivitet. 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-09-13 ON 2021/152  
  KA 2021/000968  
 
Omsorgsförvaltningen 
Anna Jansson   
Verksamhetsutvecklare 
 

Svar på Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att 
minska sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen    

Beskrivning av ärendet 
Motion har inkommit från Sanna Gustafsson (S). Motionen innehåller två förslag; 
1) att ge omsorgsnämnden i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut Att 
skapa en attraktiv arbetsplats, minska sjukfrånvaro och personalomsättningen genom att 
se över arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen.  
2) att återkomma till fullmäktige med redovisning av hur man jobbar med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för att få ned sjukskrivningarna samt redovisa vilka 
åtgärder som vidtagits.  
 
2019 togs beslut gällande höjning av arbetstidsmåttet för nattarbetande personal i 
omsorgsförvaltningen som en åtgärd för att anpassa verksamheten till en minskad 
budgetram. Efter förhandling med facket beslutades att enbart nyanställda skulle 
omfattas av det nya arbetstidsmåttet. Det finns nu tre medarbetare som är 
tillsvidareanställda utifrån dessa nya förutsättningar. Det är för få, och det har gått för 
kort tid, för att dra några slutsatser kring hur det nya arbetstidsmåttet påverkar faktorer 
som sjukfrånvaro eller personalomsättning.  
 
Sotenäs kommun kommer från och med 2023 att ha en process där det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) som förvaltningarna bedriver kommer att sammanställas och 
redovisas årligen till kommunstyrelsen (KS) som har arbetsmiljöansvar. Tidigare har det 
inte funnits en sådan process i kommunen. Eftersom förvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete fortsatt kommer att redovisas till KS görs bedömningen att ingen 
separat redovisning för en separat arbetsgrupp behöver göras till KF.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska sjukfrånvaron 
för nattpersonalen inom äldreomsorgen. 
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Beslutet skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
Sanna Gustafsson (S) 
 
 

  
Anna Jansson  Lisbeth Olsson 
Verksamhetsutvecklare Förvaltningschef 
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ON § 86    ON 2021/000152 

Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska 
sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen.  

Beskrivning av ärendet  

Motion har inkommit med förslag insatser för att förbättra arbetsmiljön för nattpersonal inom 
äldreomsorgen. Motionen hade två förslag  
1) Ge omsorgsnämnden i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut  
Att skapa en attraktiv arbetsplats, minska sjukfrånvaro och personalomsättningen  
genom att se över arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen.  
2) Återkomma till fullmäktige med redovisning av hur man jobbar med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att få ned sjukskrivningarna samt redovisa vilka åtgärder som vidtagits.  
2019 togs beslut gällande höjning av nattmåttet som ett sätt att hantera en minskad budgetram. Det 
finns nu tre medarbetare som är tillsvidareanställda med det nya arbetstidsmåttet. Det är för få, och 
det har gått för kort tid, för att dra några slutsatser kring hur arbetstidsmåttet påverkar sjukfrånvaron 
för dessa. Förvaltningen har däremot uppmärksammat ett behov av att se över 
arbetstidsförläggningen, med främsta anledning att skapa bättre förutsättningar för att erbjuda alla 
medarbetare heltidstjänster.  
 
Förvaltningen kan redovisa sitt systematiska arbetsmiljöarbete till kommunfullmäktige om det anses 
som information som kommunfullmäktige bör och vill ta del av. Om ett sådant beslut tas behöver 
förvaltningen tydligare information om en sådan redovisning skulle omfatta hela förvaltningen eller 
enbart specifik/a enhet/er.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-06-09 §87 
Tjänsteutlåtande 2022-02-02 
Protokollsutdrag KF 2021-11-11 § 124  
Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska sjukfrånvaron för nattpersonalen 
inom äldreomsorgen.  

Yrkande  

Kajsa Åkesson (M), Rosita Holmström (M) och Britt Lindgren (C) yrkar på att Omsorgsnämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Sanna Gustafsson (S) och Mikael Sternemar (L) yrkar på att Omsorgsnämnden ska föreslå 
Kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Propositionsordning  

Ordförande ställer proposition på Kajsa Åkessons (M) m.fl yrkande mot Sanna Gustafssons (S) m.fl 
yrkande och finner att Omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Forts. ONAU § 86  

Omröstning 

Omröstning begärs. 
 
Nämnden godkänner följande propositionsordning:  

• Ja-röst för omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
• Nej-röst för Sanna Gustafssons (S) förslag till beslut. 

 

Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster för Kajsa Åkessons (M) m.fl förslag mot 3 nej-röster för Sanna Gustafssons (S) 
förslag antar nämnden Kajsa Åkessons (M) m.fl förslag. Se omröstningsbilaga. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen till den del som avser att se över 
arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen samt bifalla motionen till de delar som avser att 
redovisa hur Omsorgsförvaltningen jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Reservation  

Sanna Gustafsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Protokollsanteckning 

Lena Linke (MP) och Ewa Ryberg (V) ställer sig bakom ett bifall till motionen. 

Omröstningsbilaga 
 
Beslutande Parti Ja Nej  Avstår  
Nils Olof Bengtsson M 1   
Kajsa Åkesson M 1   
Britt Lindgren C 1   
Mikael Sternemar L 

 
1  

Sanna Gustafsson S  1  
Jan-Olof Larsson S  1  
Rosita Holmström M 1 

 
 

Omröstningsresultat  4 3  

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
Motionär 
Förvaltningschef 
Utredare   
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-02-02 ON 2021/152 
  KA 2021/000968 
Omsorgsförvaltningen  
Anna Jansson 
Utredare 
 

Svar på Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för 
att minska sjukfrånvaron för nattpersonalen inom 
äldreomsorgen 

Beskrivning av ärendet 
Motion har inkommit med förslag insatser för att förbättra arbetsmiljön för nattpersonal 
inom äldreomsorgen. Motionen hade två förslag  
1) Ge omsorgsnämnden i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut 
Att skapa en attraktiv arbetsplats, minska sjukfrånvaro och personalomsättningen 
genom att se över arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen. 
2) Återkomma till fullmäktige med redovisning av hur man jobbar med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för att få ned sjukskrivningarna samt redovisa 
vilka åtgärder som vidtagits. 
 
2019 togs beslut gällande höjning av nattmåttet som ett sätt att hantera en minskad 
budgetram. Det finns nu tre medarbetare som är tillsvidareanställda med det nya 
arbetstidsmåttet. Det är för få, och det har gått för kort tid, för att dra några slutsatser 
kring hur arbetstidsmåttet påverkar sjukfrånvaron för dessa. Förvaltningen har däremot 
uppmärksammat ett behov av att se över arbetstidsförläggningen, med främsta 
anledning att skapa bättre förutsättningar för att erbjuda alla medarbetare heltidstjänster.  
 
Förvaltningen kan redovisa sitt systematiska arbetsmiljöarbete till kommunfullmäktige 
om det anses som information som kommunfullmäktige bör och vill ta del av. Om ett 
sådant beslut tas behöver förvaltningen tydligare information om en sådan redovisning 
skulle omfatta hela förvaltningen eller enbart specifik/a enhet/er. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen till den del som avser 
att se över arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen samt bifalla motionen till de 
delar som avser att redovisa hur förvaltningen jobbar med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Beslutsunderlag 
Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska sjukfrånvaron 
för nattpersonalen inom äldreomsorgen. 
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Beslutet skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
Motionär 
 
 

  
Anna Jansson Lisbeth Olsson 
Utredare Chef Omsorgsförvaltningen 
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    21-11-10 
 
 
Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska sjukfrånvaron 
för nattpersonalen inom äldreomsorgen. 
 
Omsorgen i Sotenäs brottas med höga sjuktal. Sjuktalen kan ses som en post 
pandemi effekt men vi kunde se en ökning redan innan pandemin. Idag har vi ett 

sjuktal som är tvåsiffrigt och som fortsätter att skena iväg. 

 

För att citera ett utdrag av tjänsteutlåtande från förvaltningschefen 20211007: 
”Sjuktalen bland de nattanställda är hög och då det är svårt att få tag på 

vikarier på natten är även de nattanställdas ersättning för övertid hög då de 

ofta täcker för varandra. Verksamheten är inne i en ond spiral där personalen 
mår dåligt och ofta är sjuka samtidigt som de ofta beordras in med kort varsel 

på övertid vilket ytterligare försämrar arbetsmiljön och måendet” slut citat. 

 
Vi ska också komma ihåg att Alliansen dessutom beslutat att det endast ska vara en 

nattpersonal. Denna åtgärd har inte genomförts under pandemin men arbetstagarna 

hade detta hängande över sig. Åtgärden har nu strukits utifrån ett bra 

oppositionsarbete och allmänhetens reaktioner. Vad som kommer i stället från 
alliansen återstår att se. Dessutom har förvaltningen lyft åtgärder så som att lägga ut 

nattpersonalens arbetstid på fler arbetspass vilket de vet skulle skapa än mer 

irritation hos personalen.  
 

För att sänka sjuktalen är det dags att vi satsar på personalens arbetsmiljö! 

Att arbeta natt sliter på kroppen och stör kroppens biologiska dygnsrytm. En stor 
arbetsmiljörisk med att arbeta natt är att inte få tillräckligt med återhämtning och vila. 

Det kan i sin tur leda till hälsoproblem som stress, sömnproblem och en ökad risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar. 



I stället för som alliansen gör, konstant försämra arbetsförhållandena genom olika 

åtgärder för att på papperet åstadkomma ekonomiska förbättringar men som i 
realiteten skapar otrivsel och ökar sjukskrivningarna och spär på 

personalomsättningen. 

 
Det verkar uppenbart att vi måste vidta motsatta åtgärder. Se över arbetstidsmåttet, 

istället för att höja så borde vi sänka arbetstiden, i stället för att minska resurserna så 

borde vi öka dem. Om vi genomför förbättringar och skapar en bättre arbetsmiljö så 
kanske vi kan skapa en attraktivare arbetsplats vilket genererar mindre 

personalomsättning och minska sjukfrånvaro. 

Detta leder i sin tur Ell ett lägre sjuktal, ger positiva effekter på ekonomin och för 

Sotenäs kommun ett steg i rätt riktning att uppfylla kommunfullmäktiges beslut att bli 
en attraktiv arbetsgivare. Inte minst leder detta till att vårdtagaren behöver träffa färre 

vårdgivare och därmed kan känna större trygghet. 

 
Därför föreslår vi fullmäktige besluta att: 
- Ge omsorgsnämnden i uppdrag att genomföra Kommunfullmäktiges beslut 
att 
skapa en attraktiv arbetsplats, minska sjukfrånvaro och personalomsättningen 
genom att se över arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen. 
- Återkomma till fullmäktige med redovisning av hur man jobbar med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för att få ned sjukskrivningarna samt redovisa 
vilka åtgärder som vidtagits. 
 
Sanna Gustafsson (S) 
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KS § 159   Dnr 2022/000304 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 2022 

Sammanfattning 

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt 
kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid 
beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare 
handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat införa en motionsbalans som visar status för bifallna motioner, 
vilket redovisas vid dagens sammanträde.  
 
Vid genomgång finns för närvarande 24 motioner och 13 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Pågående motioner 2022-09-08 
Pågående medborgarförslag 2022-09-08 
Uppdrag efter bifallna motioner  
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-09-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-09-21 § 148 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
hösten 2022, och tar del av motionsbalans för bifallna motioner. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige   



 

 

 

 
Sida 1 av 1 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-10-10 KA 2022/000304 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund 
anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 2022 

Sammanfattning 
Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen 
ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad 
som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då 
avskriva motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för 
medborgarförslag.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat införa en motionsbalans som visar status för bifallna 
motioner, vilket redovisas vid dagens sammanträde.  
 
Vid genomgång finns för närvarande 20 motioner och 22 medborgarförslag.  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag 
under hösten 2022, och tar del av motionsbalans för bifallna motioner. 
   

Beslutsunderlag 
Pågående motioner 
Pågående medborgarförslag 
Motionsbalans bifallna motioner 
 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Anna Liedholm 
Administrativ chef Kommundirektör 

 



Pågående motioner 2022-10-10
Diarienr Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Enhet Beredning

1 2022/000871 2022-09-19
Eva Abrahamsson (M), Nils Olof Bengtson (M) 
och Ronald Hagbert (M) Motion - ökade möjligheter till installation av solceller SBF

2 2022/000623 2022-06-14 Mikael Andersson (-) Motion - Utreda förutsättningarna för P-zoner samt P-tillstånd för komSBF
3 2022/000622 2022-06-14 Mikael Andersson (-) Motion - Slopad kommunal avgift för ideella föreningar SBF
4 2022/000618 2022-06-13 Olof Börjesson (C) och Britt Lindgren (C) Motion - förbered platser för vindkraftverk och batteripark i Sotenäs SBF

5 2022/000469 2022-04-26 Therése Mancini (S) och Lotta Johansson (S) Motion - Ungdomsforum UN
6 2022/000467 2022-04-26 Gerardo Alas (S) och Therése Mancini (S) Motion - Invasiva arter SBF
7 2022/000428 2022-04-18 Yngve Johansson (MP) Motion - Energiplan SBF

8 2022/000303 2022-03-17 Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) Motion - handlingsplan för att förebygga Hedersvåld och förtryck KS
9 2022/000187 2022-02-15 Yngve Johansson (MP) Motion - Bomässa KS

10 2022/000155 2022-02-07 Mikael Andersson (-) Motion - Ändrad delegation för avslag inom bygglovshantering SBF

11 2021/000969 2021-11-10 Lars-Erik Knutsson (S) och Therése Mancini (S) Motion - aktiv markpolitik i Sotenäs kommun SBF
12 2021/000963 2021-11-08 Lotta Johansson (S) Motion - Trafiksituationen på Kyrkogatan i Kungshamn SBF

13 2021/000962 2021-11-08 Lotta Johansson (S)
Motion - Genomlysning och utredning om förskolornas framtida 
organisation UN UNAU 22-10-04

14 2021/000956 2021-11-08 Yngve Johansson (MP) Motion - Invasiva arter SBF

15 2021/000928 2021-10-29 Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) Motion - Lös trafiksituationen på Smögen SBF
16 2021/000805 2021-09-20 Lars Kinnmalm (M) och Mathias Bruno (M) Motion - sophantering Ringareskärstorget Smögen SBF

17 2021/000803 2021-09-20
Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och 
Thérese Mancini (S) Motion - arbetsskor i kommunens verksamheter KS

18 2021/000389 2021-04-28 Therese Mancini (S) och Jan-Olof Larsson (S) Motion - angående djurkyrkogård SBF

19 2021/000185 2021-02-17 Mikael Andersson (-) Motion - Utred finansieringsalternativ för Sotenäs Bostäder AB KS KSAU 2022-10-26

20 2020/000586 2020-05-28 Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) Motion - angående bättre utnyttjande av kommunala båtplatser SBF KSTU 2020-10-13

Till KF 2022-10-19

2021/001042 2021-12-07
Therése Mancini (S), Sanna L Gustafsson (S) och 
Annica Erlandsson (S) Motion - Höj friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun KS KSAU 2022-09-21

2021/000968 2021-11-10 Sanna Gustafsson (S)
Motion - förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska 
sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen ON ON 2022-08-25



Beredning Beredning

Återremitterad 
KS 2020-10-28

KS 2022-10-05 KF 2022-10-19

KS 2022-09-14 KF 2022-10-19



Pågående medborgarförslag 2022-10-10
Diarienr Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Enhet Beredning Beredning 

1 2022/000874 2022-09-19 Carl-Johan Starck
Medborgarförslag - Behov av riktlinjer för informationsskyltning vid infarterna till 
kommunen och våra samhällen SBF

2 2022/000867 2022-09-19 Carl-Johan Starck Medborgarförslag - Skapa förutsättningar för torghandel SBF

3 2022/000836 2022-09-06 Carl-Johan Starck Medborgarförslag - Släck gatubelysningen och därmed öka säkerheten och spar el SBF
4 2022/000774 2022-08-17 Gunilla Andreasson Medborgarförslag - Begränsa trafiken gamla Hunnebostrand SBF
5 2022/000751 2022-08-16 Elisabeth Johansson Medborgarförslag - Greta Mattssons önskan avseende Döviks badplats SBF
6 2022/000746 2022-07-29 Privatperson Medborgarförslag - Västtrafikspensionärskort KS
7 2022/000673 2022-06-29 Annette E Rönnblom Medborgarförslag - Luftpumpstationer för cykel SBF
8 2022/000663 2022-06-29 Annette E Rönnblom Medborgarförslag - QR kod för badtemperatur SBF
9 2022/000523 2022-05-16 Privatperson Medborgarförslag - Parkeringsdekal båtplatsägare SBF

10 2022/000522 2022-05-16 Monica Kjellson Medborgarförslag - Översyn skyddsrum SBF KSAU 22-10-26
11 2022/000454 2022-05-20 Monica Kjellson Medborgarförslag - Hundbadplats i Dövik, Kungshamn SBF
12 2022/000451 2022-04-21 Jan Brügge Medborgarförslag - Förtur på Bohus-Malmönleden SBF
13 2022/000321 2022-03-22 Jette Gustafsson Medborgarförslag - Kajakbryggor i Kungshamn och Smögen SBF

14 2022/000207 2022-02-21 Peter Wallin
Medborgarförslag - inför sommaren 2022 i Smögen med anledning av det tilltagande 
stöket, kriminaliteten o miljöpåverkan SBF

15 2022/000137 2022-01-31 Tony Åkesson Medborgarförslag - husbilsuppställning och parkeringar i Hunnebostrand SBF
16 2021/000971 2021-11-11 Privatperson Medborgarförslag - Förbjuda vedeldning i våra samhällen SBF MN 22-10-12
17 2021/000880 2021-10-12 Maria Bark Ivarsson Medborgarförslag - elektrisk cykelpump på Smögen SBF
18 2021/000771 2021-09-13 Lars Gunnar Sandberg Medborgarförslag - Strandpromenaden i Kungshamn SBF
19 2021/000748 2021-09-06 Hunnebostrands Samhällsförening Medborgarförslag - Hästedalens badplats SBF

20 2021/000406 2021-05-04 Britt Wall Medborgarförslag - angående åtgärder för bostadsförsörjning och detaljplanering SBF

21 2021/000098 2021-01-27 Britt Wall och Olle Törnquist
Medborgarförslag om ett digitalt forum där medborgarna kan följa och vara delaktiga i 
kommunens planprocesser KS

KSAU 2021-06-09     
Återremiss till BN BNAU 22-10-06

22 2020/001171 2020-12-02 Privatpersoner
Medborgarförslag - önskemål om att belägga ytan med betong eller liknande på 
ishockeyrinken i Hunnebostrand UN



Uppdrag efter bifallna motioner - Motionsbalans 2022-10-10

Diarienr Datum i KF Avsändare/Mottagare Beskrivning Enhet Remitterat till Instans Beslut Lägesrapport
2022/000222 2022-02-28 Kommunfullmäktige Uppdrag - Anhörigstöd vid psykisk 

ohälsa
ON KS 2022-04-13 § 60 Kommunstyrelsen ställer sig bakom handlingsplanen med tillägg av att alla delar av kommunen inkluderas och 

uppdrar åt kommundirektören att arbeta med ”Handlingsplan för ett renare Sotenäs” utifrån 
kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling, samt uppdrar åt kommundirektören att komplettera ägardirektiv 
till Rambo med uppgifter som utifrån handlingsplanen ankommer på Rambo.

2021/001024 2021-11-11 Kommunfullmäktige Uppdrag - samverkan fristadsansvar KS KF 2021-11-11 § 116 Ärendet är överlämnat till Fyrbodals Direktion 2022-01-01 

2021/001023 2021-12-02 Kommunfullmäktige Uppdrag - Utredning införande av 
miljözon i Sotenäs kommun

KS Mimb, Drift & Projektenheten Ekonomiska och personalresurser saknas för att kunna genomföra detta 
uppdrag, medel kommer därför äskas i budget.

2021/000607 2021-07-06 Kommunfullmäktige Utredning - översyn av 
trafikregleringen sommartid i 
Hunnebostrands äldre delar

SBF KF 2021-06-17 § 80 Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att en 
utredning ska genomföras av förvaltningen med befintliga resurser, i samråd med Hunnebostrands 
samhällsförening, åtgärderna ska vara på plats i god tid före sommarsäsongen 2022

2021/000369 2021-04-21 Kommunfullmäktige Uppdrag - Arbeta för att Sotenäs 
kommun blir en Fairtrade-certifierad 
kommun

KS KF 2016-09-22 § 90 Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att ett 
arbete påbörjas mot en diplomering enligt Fairtrade.

Till Hållbarhetsrådet höst -22, KSAU höst 22

2021/000302 2021-03-26 Kommunstyrelsen Uppdrag - Välkomstskyltar och 
välkomstkalas Sotenäs kommun

KS KS 2021-06-02 § 74 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på nya aktuella 
välkomst/informationsskyltar och att platsen där de ska stå är attraktiva samt redovisa kostnaderna för 
framtagandet och underhåll av dem. Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med välkomstkalas. 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att under tiden skicka ut välkomstbrev, två gånger 
per år till nyinflyttade, där kommunledningen välkomnar de nyinflyttade

Den första delen i uppdraget är ej utfört. Välkomstbrev utsända sedan 
beslutet i KS med uppehåll under sommaren 2022.  

2020/001202 2020-11-26 Kommunfullmäktige Uppdrag - förslag på åtgärds- och 
tidsplan för genomförande av 
avfallshanteringens olika delar

KS KF 2020-11-26 § 127 Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad med beaktande att utvecklingsarbetet med 
sopsortering redan pågår och att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en åtgärds- och tidsplan för 
genomförande av avfallshanteringens olika delar.

Dnr 2021/000409 Utredning insamling av organiskt avfall från 
kommunens verksamheter - Beslut KS 2022-03-09 Kommunstyrelsen 
beslutar uppdra åt Samhällsbyggnadschefen att inför 2023, med 
utredningen som underlag, bereda budget, mål och indikatorer för 
insamling av matavfall från kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen 
beslutar att utreda finansiering av slurryanläggning i Sotenäs, antingen i 
egen regi eller gemensamt med RAMBO.

2020/001201 2020-11-26 Kommunfullmäktige Uppdrag - ökad tillgänglighet till 
motionsspåret, Kungshamn

UN KF 2020-11-26 § 127 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att finansiering, totalt 75 000 kronor, sker via 
investeringsbudget för 2021 för Kommunstyrelsen. (KF § 126 2020-11-26)

Ej utförd p.g.a. entreprenörsproblem. Dessa kvarstår tyvärr än idag, och 
t.o.m. konsultupphandlingen som skulle lösa problemen fungerade inte. 
Trolig lösning i november 2022 gällande Kvarnbergshemmet.

2020/001200 2020-11-26 Kommunfullmäktige Uppdrag - restaurera Sandöslingan 
och närområdet

KS KS 2021-06-02 § 21 Kommunstyrelsen beslutar att genomföra föreslagna åtgärder för att restaurera motionsspåret på Sandö, senast 
1 juni 2022 ska åtgärderna vara slutförda. Totalt avsätts 350 tkr i investeringsmedel för år 2022

Sandöslingan är åtgärdad och klar.

2020/000683 2020-06-11 Kommunfullmäktige Uppdrag - införande av lånecyklar i 
Sotenäs kommun

KS KF 2020-06-11 § 85 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, att frågan ska utredas, utifrån såväl hållbarhetsperspektiv som 
besöksnäringsutvecklingsperspektiv.

Ingår i mobilietsutredningen

2020/000681 2020-06-11 Kommunfullmäktige Uppdrag - ökad demokrati KS KF 2020-06-11 § 81 Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad genom att motionärens förslag får utvärderas i 
samband med den översyn av hela arbetsordningen som är planerad i syfte att anpassa den till SKR:s 
rekommendationer.

ArbO hanterad av KSAU 2022-06-08, på väg till KS 2022-09-14

2020/000334 2020-03-12 Kommunfullmäktige Uppdrag - Planera för, exploatera 
och försälja kommunala villatomter 
via Sotenäsbostäder AB

SBF KF 2020-03-12 § 21 Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda 
möjligheterna att ge Sotenäsbostäder AB utökat uppdrag och ägardirektiv avseende planering, exploatering och 
försäljning av kommunala småhustomter.

Hör ihop med ärende om översyn av tomtkön, vilket återremitterats av 
KSAU 2021-10-13. Frågan om Sotenäsbostäder eller Sotenäs kommun har 
behandlats i bostadsdialog med styrelsens i Sotenäsbostäders presidium 
och BNAU.

2019/001306 2019-10-03 Kommunfullmäktige Uppdrag - Solenergi i Sotenäs 
kommun

SBF KF 2019-10-03 § 87 Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag -  att utreda 
lönsamheten i att installera solceller i full skala på kommunägda fastigheter, samt -  att utreda de miljövinster 
som går att åstadkomma med installation i full skala av solceller.

En solstudie har gjorts och mest lönsamma byggnader har idenifierats.

2019/000876 2019-07-02 Kommunfullmäktige Uppdrag - Trottoar på Köpmansgatan 
i Hunnebostrand

SBF KF 2019-04-25 § 37 Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med motivering att den kommer att handläggas i 
det pågående infrastrukturarbetet. Dnr 2018/212

2018/000924 2018-09-27 Kommunfullmäktige Uppdrag - Nya tomter för 
bostadsbebyggelse, Smögen

SBF KF 2018-09-27 § 104 Kommunfullmäktige bifaller motionen. att undersöka möjligheten att detaljplanelägga och exploatera området 
ovanför Vattenvägen och området kring tennishallen (Smögen) med syfte att i första hand skapa tomter för egna 
hem men även i andra upplåtelseformer.

ÖP pågår.



2018/000631 2018-06-14 Kommunfullmäktige Uppdrag - Strategiskt arbete för att 
minimera utsläpp av mikroplaster

KS KF 2018-06-14 § 82 Dnr 2017/000656 - Motion - handlingsplan för minskad tillförsel av mikroplaster i våra vattenmiljöer  - 
Motionärerna föreslår att Sotenäs kommun ska ta fram en handlingsplan mot spridning av mikroplaster och 
samverka med andra kommuner samt med RAMBO, Västvatten, KIMO och det lokala näringslivet. KF beslut 2018-
06-14 § 82 - Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Det strategiska arbetet ska göras genom målarbetet. Ett arbete för att 
samla förvaltningarna i frågan kommer ske innan årsskiftet.

2017/000681 2017-04-20 Kommunfullmäktige Uppdrag - Utredning av framtida 
modell för en ökad och organiserad 
samverkan med det lokala 
föreningslivet

UN KF 2017-04-20 § 45 Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda en framtida 
modell för en ökad och organiserad samverkan med det lokala föreningslivet

2017/000680 2017-04-20 Kommunfullmäktige Uppdrag - Regler och finansiering för 
"Rör inte min kompispris"

UN KF 2017-04-20 § 44 Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen ta fram förslag på 
regler och finansiering för "Rör inte min kompispris".

2017/000037 2016-09-22 Kommunfullmäktige Utredning om ett renare Sotenäs KS KS 2022-04-13 § 60 Kommunstyrelsen ställer sig bakom handlingsplanen med tillägg av att alla delar av kommunen inkluderas och 
uppdrar åt kommundirektören att arbeta med ”Handlingsplan för ett renare Sotenäs” utifrån 
kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling, samt uppdrar åt kommundirektören att komplettera ägardirektiv 
till Rambo med uppgifter som utifrån handlingsplanen ankommer på Rambo.

 Detta ärende kan avslutas i ock med att en handlingsplan tagits fram 
och beslutats. Uppföljning ska ske genom målarbetet.



Hej, 
 
Eftersom ordf. för Sotenäs Vatten AB per automatik också ingår som ledamot i Västvattens styrelse, 
som jag har förstått saken, försvinner det uppdraget med min avsägelse av ordförandeskapet i 
Sotenäs Vatten AB. Jag har också meddelat Västvattens styrelse att jag lämnar densamma. 
 
 
Vänligen 
Peter Håkansson (M) 
 
Den mån 10 okt. 2022 kl 14:02 skrev Anna-Lena Höglund <Anna-Lena.Hoglund@sotenas.se>: 

Hej Peter, 
Så här var KFs beslut, 2021-04-29;  

Kommunfullmäktige väljer Peter Håkansson (M) till ledamot och ordförande i Sotenäs Vatten AB 
samt till ledamot och vice ordförande i Västvatten AB från och med 2021-05-19, tom 2022. 

 Så jag vill säkerställa att du avser att endast säga upp uppdraget i Sotenäs Vatten AB? 

Du är alltså kvar i styrelsen för Västvatten AB.  

Med vänliga hälsningar  

Anna-Lena Höglund 
Administrativ chef 
Kansliavdelningen 

 

 Från: Registrator Sotenäs Kommun <Registrator.Kommun@sotenas.se>  
Skickat: den 10 oktober 2022 07:38 
Till: Anna-Lena Höglund <Anna-Lena.Hoglund@sotenas.se> 
Ämne: VB: Avsägelse av uppdrag. 

 KA 2022/951. 

Jag meddelar honom detta enligt ök. nedan.  

Vänliga hälsningar,  

Registrator  

Från: Peter Håkansson   
Skickat: den 9 oktober 2022 18:21 
Till: Info - Sotenäs kommun <Info@sotenas.se> 
Ämne: Avsägelse av uppdrag. 

  

Till            Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun.  
   

mailto:Anna-Lena.Hoglund@sotenas.se
mailto:Registrator.Kommun@sotenas.se
mailto:Anna-Lena.Hoglund@sotenas.se
mailto:Info@sotenas.se


  

Ärende     Avsägelse av uppdrag. 

  

Under rådande förhållanden kan undertecknad omöjligen sitta kvar som ordförande för Sotenäs 
Vatten AB varför jag med omedelbar verkan avsäger mig uppdraget och hemställer åt 
Kommunfullmäktige att å det skyndsammaste entlediga mig från uppdraget.   

  

Jag ser att detta mail behandlas och diarieförs som inkommen allmän handling och önskar mig 
tillsänt tilldelat diarienummer i retur. 

  

Vänligen 

Peter Håkansson (M)             

 



Motion  
 

 

 
Motion om psykisk ohälsa 
 
Den psykiska ohälsan breder ut sig i vårt land bland ungdomar men även i andra åldersgrupper. 
För att stoppa utvecklingen måste skola, sjukvård, civilsamhälle och andra aktörer samverka och samarbeta. 
  
Psykisk ohälsa kan visa sig på många olika sätt. Man kan känna sig nedstämd, ensam, orolig, ha sömnsvårigheter 
och må dåligt under en längre tid. Alla människor kan drabbas av problem under livets gång oavsett ålder. 
  
Anorexi är en ätstörning som innebär att man försöker svälta sig för att gå ner i vikt, trots att man väger mindre än 
vad som är hälsosamt för längd och ålder. Utan behandling kan anorexi vara livshotande. De flesta som får 
behandling blir friska. 
Bulimi är en annan ätstörning som innebär att man hetsäter och sedan försöker göra sig av med maten. Bulimi 
påverkar hur man mår psykiskt och kan ge allvarliga skador på kroppen utan hjälp.  
De flesta som får behandling blir friska. Dessa ätstörningar drabbar främst yngre. 
Suicid – Självmordstankar, att inte vilja leva längre är ett mycket allvarligt folkhälsoproblem.  
Fullbordade självmord leder till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda, 
förutom att ett liv går förlorat. Suicid är inte ett problem bara för ungdomar utan även äldre drabbas. 
  
Vi yrkar att Sotenäs kommun tar sitt ansvar och utreder vad vi kan göra för att förebygga och hjälpa de 
kommuninvånare, yngre och äldre, som lider av psykisk ohälsa. 

 
Liberalerna i Sotenäs  
2022-10-10 
Michael Sandberg (L) 
Mikael Sternemar (L) 
 
 
 
 
 
 



Fullmäktiges ärendekalendarium 2022   2022-09-28 

KL 5 kap; Fullmäktiges uppgifter   

1 §   Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller regionen, främst  
   1. mål och riktlinjer för verksamheten,  
   2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,  
   3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,  
   4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,  
   5. val av revisorer,  
   6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,  
   7. årsredovisning och ansvarsfrihet,  
   8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och  
   9. extra val till fullmäktige.  
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.  

Ex på övriga ärenden; 
• Reglementen och policys 
• Taxor 
• Detaljplaner, exploateringsavtal, Översiktsplan 
• Borgensåtagande 
• Ägarstyrning ex ägardirektiv och bolagsordning, ombudsinstruktion  
• Motioner och medborgarförslag 
• Övriga ärenden av principiell beskaffenhet eller andra av större vikt  

 
Planerade ärenden till KF från: 
Kommunstyrelsen VA-plan, 2023  
Omsorgsnämnden   
Utbildningsnämnden  
 

Ombyggnad/tillbyggnad Sotenässkolan, 
Åsenskolan och Kungshamns skola 

 
 

Byggnadsnämnden via KS 
 

Gamla Smögen, till KF i höst 
Bygglovstaxa, till KF i höst  
Översiktsplan (ÖP) dec 2022 
Bostadsförsörjningsprogram, dec 2022 
Kulturmiljöunderlag, dec 2022 
Hogenäs norra, 2023 
Kleven 2:16 mfl , 2023 
Långevik 1:12 mfl, 2023 

 

Miljönämnden    
RAMBO AB Taxor   
Sotenäs Rehabcenter AB, 
Tumlaren 

  

Sotenäsbostäder AB   
Sotenäs Vatten AB 
 

Redovisning av uppdraget om 
kostnadsbedömning för en 
Vänerledning enl tidigare KF beslut. 
Brukningsavgift och anläggningsavgift 
Ev Taxeföreskrifter 
Investeringar 2023 med plan för 2024-
2025 

 



14 dec; Övriga val 
Investeringar per 
projekt 
Taxor 
 

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Januari 

Februari 

Mars 

Maj 

April 

Juni Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

15 juni: Mål- och resursplan 2024–
2025 budget 2023, budgetramar för 
nämnder, flerårsplan, 
investeringsbudget och kortsiktiga 
finansiella mål samt skattesats. 
Delårsbokslut april 

23 nov; 
Val av nämnder och 
styrelser 
Planeringsförut-
sättningar för arbete 
med budget 2024. 
Delårsrapport per aug, 
Revisionens rapport  
Taxor  
 
 
 

27 april;  
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Ansvarsprövning 
Ombudsinstruktion 28 sept; Bolags-

information 
 

23 mars; 
Bolagsinformation 

16 februari;  
Aktuell information 

19 oktober;  
Val av presidium 
Val av valberedning 



 

 

 
 
 
 
 
Diarium: KA 
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Sida 
1(1) 

Datum 
2022-10-10 

 

  

 
 

Anmälningsärenden 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-10-07 99514 

 
Beslut Kommunstyrelsen 2022-10-05 §160 
Införa fritidskort kollektivtrafik för unga 

Kommunstyrelsen 
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