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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

BESLUTANDE
LEDAMÖTER

Rita Gunnarsson (S), ordförande
Anders Johansson (S)
Robin Johansson (S)
Jessica Hildén (S)
Mikael Johansson (S)
Dragan Tesovic (S), 2:e vice ordförande
Liselotte Siivonen (S)
Per-Olof Nilsson (S)
Anneli Örtlund (S)
Christian Sjöholm (S)
Marianne Kjellström (S)
Gun-Britt Johansson (S)
Georg Forsberg (C)
Eva Frykenberger (C)
Björn Tolen (C)
Berndt Björkman (C)
Berith Larsson (C)
Marina Kedemark (C), 1:e vice ordförande
Kenneth Bengtsson (C)
Jan Fallström (M)
Christina Bertilsson (M)
Annika Bjelvert (M)
Åke Lindberg (M)
Ingela Fallström (M)
Stig Bjelvert (M)
Fredrik Örtlund (L)
Emma Örtlund (L)
Eva Hammar (MP)
Ulla-Britt Mortensen (V)
Daniel Johansson (V)
Johan Olsson (SD)

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Tage Johansson (SD)
Leif Andersson (SD)
Paul Creller (SD)
Lars Hed (SD)
Petra Schullström (SD)

Ordförandens och justerares signaturer
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

TJG ERSÄTTARE

Maj-Britt Pihlström (S)
Stefan Sjökvist (S)
Peter Pettersson (C)
Johannes Wikström (MP)
Göran Berg (SD)

ÖVRIGA
EJ TJG ERSÄTTARE

Eva Kjellberg (M)
Ivo Malmgren (M)

ÖVR NÄRVARANDE

Jan-Olov Ragnarsson, kommundirektör
Helena Olsson, kommunsekreterare

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Bengt Kjellberg, kommunrevisor

Ordförandens och justerares signaturer
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Sammanträdesdatum

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KF § 217

UPPROP
SAMMANFATTNING
Upprop förrättas. Totalt 41 ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

närvarar.

Ordförandens och justerares signaturer
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL

2019-12-19

KF § 218

VAL AV TVÅ PROTOKOLLSJUSTERARE SAMT DAG FÖR
JUSTERING
SAMMANFATTNING
Kommunfullmäktige ska utse två protokollsjusterare samt bestämma dag för
justering.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige utser Björn Tolen (C) och Christina Bertilsson (M) att justera

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

dagens protokoll. Justering äger rum den 20 december.

Ordförandens och justerares signaturer
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Sammanträdesdatum

PROTOKOLL

2019-12-19

KF § 219

KULTURELLT INSLAG
SAMMANFATTNING
Den 31 januari 2019 beslutade kommunfullmäktige att fullmäktiges sammanträden
ska inledas med att en ledamot läser en dikt eller gör ett annat framförande.

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Vid dagens sammanträde utgår det kulturella inslaget.

Ordförandens och justerares signaturer
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

KF § 220

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND
SAMMANFATTNING

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Vid sammanträdet hålls allmänhetens frågestund.

Ordförandens och justerares signaturer
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

KF § 221

PROTOKOLL

2019-12-19

Dnr KS 19/668

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT PRIORITERA
KLIMATUTMANINGAR
SAMMANFATTNING
Ett medborgarförslag om att Kils kommun ska prioritera klimatutmaningarna har
inkommit.
Vid sammanträdet presenterar förslagsställarna förslaget.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Medborgarförslag inkommet 2019-12-06
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

beredning.

Ordförandens och justerares signaturer
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL

2019-12-19

KF § 222

FÖRÄNDRINGAR I FÖREDRAGNINGSLISTAN
SAMMANFATTNING
Ordföranden föreslår att ärendet Anmälan om ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Carola Nilsson (L) läggs till som ärende 14 på föredragningslistan samt att
ärendena Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Carola Nilsson (L) och
Avsägelse från Rita Gunnarsson (S) från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsens tillväxtutskott utgår.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet Anmälan om ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Carola Nilsson (L) läggs till som ärende 14 på
föredragningslistan samt att ärendena Val av ny ersättare i kommunstyrelsen
efter Carola Nilsson (L) och Avsägelse från Rita Gunnarsson (S) från uppdraget

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

som ledamot i kommunstyrelsens tillväxtutskott utgår.

Ordförandens och justerares signaturer
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

KF § 223

PROTOKOLL

2019-12-19

Dnr KS 19/495

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM SKATEPARK
SAMMANFATTNING
Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en skatepark i Kil. En skatepark
skulle göra Kil till en attraktivare kommun att leva och bo i. Det skulle även dra
besökare från andra närliggande kommuner. Det skulle skapa möjligheter till att
anordna skate- och kickboardtävlingar.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget om en skatepark avslås.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Medborgarförslag 2019-08-26
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-08-29
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-20
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03, § 263
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om en skatepark i Kil
med anledning av att kommunen har planer på att möjliggöra en
betongpark/aktivitetspark vid nya Vikstaskolan, samt arbete som görs med
planering av pumptrack på friskvårdsanläggningen Frykstahöjden gör kommunen
till en attraktivare kommun.
BESLUTET SKICKAS TILL
Förslagsställaren
Sektorchef, Malin Lövendal

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Kultur- och fritidschef, Charlotta Anderberg

Ordförandens och justerares signaturer
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

KF § 224

PROTOKOLL

2019-12-19

Dnr KS 19/444

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM BETONGPARK FÖR
SPARKCYKLAR OCH SKATEBOARD
SAMMANFATTNING
Ett medborgarförslag är inkommen om en skate/sparkcykel/BMX park i Kil.
Förslagsställaren föreslår området Sannerud 2:94 vilket är en privatägd mark.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget om en betongpark för sparkcyklar
och skateboard avslås
HANDLINGAR I ÄRENDET
Medborgarförslag 2019-07-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-08-29
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-20
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03, § 264
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om en
skate/sparkcykel/BMX-park i Kil på området Sannerud 2:94 med anledning att
kommunen inte är markägare, samt att förvaltningen har planer på att möjliggöra
betongpark/aktivitetspark vid nya Vikstaskolan, samt en pumptrack på
Frykstahöjden.
BESLUTET SKICKAS TILL
Förslagsställaren
Sektorchef, Malin Lövendal

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Kultur- och fritidschef, Charlotta Anderberg

Ordförandens och justerares signaturer
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Sammanträdesdatum

KF § 225

PROTOKOLL

2019-12-19

Dnr KS 19/682

MOTION OM YTTRANDE TILL KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN I
REGION VÄRMLAND ANGÅENDE ÅTERÖPPNANDE AV
TÅGSTATIONEN I LENE
SAMMANFATTNING
Lars Nyberg (MP) har inkommit med en motion om yttrande till
kollektivtrafiknämnden i Region Värmland angående återöppnande av tågstationen
i Lene.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Motion inkommen 2019-12-10
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ordförandens och justerares signaturer
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

KF § 226

PROTOKOLL

2019-12-19

Dnr KS 19/351

SVAR PÅ MOTION OM ATT INRÄTTA EN HANDLINGSPLAN MOT
VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM
SAMMANFATTNING
Fredrik Örtlund (L) och Jan Fallström (M) har inkommit med en motion om att
inrätta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Fullmäktige remitterade i
maj 2019 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Förvaltningen har skrivit ett PM om handlingsplaner mot våldbejakande
extremism.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Motion inkommen 2019-05-07
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-23, § 94
Rapport från SKL: Från ord till handlingsplan
PM om motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2019-11-13
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03, § 265
LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT
Fredrik Örtlund (L) och Jan Fallström (M) föreslår kommunfullmäktige bifalla
motionen med tillägget att en lokal lägesbild ska tas fram.
Anders Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Fredrik Örtlund
och Jan Fallströms förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
OMRÖSTNING
Omröstning begärs och genomförs enligt följande. Ordföranden ställer följande
KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

omröstningsproposition som läses upp och godkänns av kommunfullmäktige: "Den
som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som stödjer Fredrik Örtlund
och Jan Fallströms förslag röstar nej".
Omröstning utfaller med 29 ja-röster och 12 nej-röster.

Ordförandens och justerares signaturer
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL

2019-12-19

Ja röstar: Rita Gunnarsson (S), Anders Johansson (S), Robin Johansson (S),
Jessica Hildén (S), Mikael Johansson (S), Maj-Britt Pihlström (S), Dragan Tesovic
(S), Liselotte Siivonen (S), Stefan Sjökvist (S), Per-Olof Nilsson (S), Anneli Örtlund
(S), Christian Sjöholm (S), Marianne Kjellström (S), Gun-Britt Johansson (S),
Georg Forsberg (C), Eva Frykenberger (C), Björn Tolen (C), Berndt Björkman (C),
Berith Larsson (C), Peter Pettersson (C), Marina Kedemark (C), Kenneth Bengtsson
(C), Göran Berg (SD), Johan Olsson (SD), Tage Johansson (SD), Leif Andersson
(SD), Paul Creller (SD), Lars Hed (SD) och Petra Schullström (SD).
Nej röstar: Jan Fallström (M), Christina Bertilsson (M), Annika Bjelvert (M), Åke
Lindberg (M), Ingela Fallström (M), Stig Bjelvert (M), Fredrik Örtlund (L), Emma
Örtlund (L), Eva Hammar (MP), Johannes Wikström (MP), Ulla-Britt
Mortensen (V) och Daniel Johansson (V).
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med följande motivering:
"Det finns andra organisationer som arbetar med frågan, t.ex. Center mot
våldsbejakande extremism (CVE), Agera Värmland och Polisen. Kommunen ska
ägna sig åt det vi är bra på, vid behov tar vi de kontakter vi behöver. Ett
framtagande av en handlingsplan medför i sig också arbete och kostnader, utan att
vi tror att syftet egentligen nås."
RESERVATIONER
Jan Fallström (M), Christina Bertilsson (M), Annika Bjelvert (M), Åke Lindberg
(M), Ingela Fallström (M), Stig Bjelvert (M), Fredrik Örtlund (L), Emma
Örtlund (L), Eva Hammar (MP), Johannes Wikström (MP), Ulla-Britt
Mortensen (V) och Daniel Johansson (V) reserverar sig mot beslutet.
BESLUTET SKICKAS TILL

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Motionärerna

Ordförandens och justerares signaturer
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

KF § 227

PROTOKOLL

2019-12-19

Dnr KS 19/388

SVAR PÅ MOTION OM KARTLÄGGNING OCH HANDLINGSPLAN
MOT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK
SAMMANFATTNING
Fredrik Örtlund (L) har inkommit med en motion angående kartläggning och
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Fullmäktige remitterade i
augusti 2019 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Förvaltningen har skrivit ett PM om motionen om kartläggning och handlingsplan
mot hedersrelaterat våld och förtryck.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Motion inkommen 2019-06-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-08-29, § 53
PM om kartläggning och handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 201911-13
Rutin och arbetsplan för arbetet med våldsutsatta personer
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03, § 266
LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT
Fredrik Örtlund (L) och Jan Fallström (M) föreslår kommunfullmäktige bifalla
motionen.
Mikael Johansson (S) och Georg Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Fredrik Örtlund
och Jan Fallströms förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

OMRÖSTNING
Omröstning begärs och genomförs enligt följande. Ordföranden ställer följande
omröstningsproposition som läses upp och godkänns av kommunfullmäktige: "Den
som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som stödjer Fredrik Örtlund
och Jan Fallströms förslag röstar nej".

Ordförandens och justerares signaturer
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
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PROTOKOLL

2019-12-19

Omröstning utfaller med 30 ja-röster och 11 nej-röster.
Ja röstar: Rita Gunnarsson (S), Anders Johansson (S), Robin Johansson (S),
Jessica Hildén (S), Mikael Johansson (S), Maj-Britt Pihlström (S), Dragan Tesovic
(S), Liselotte Siivonen (S), Stefan Sjökvist (S), Per-Olof Nilsson (S), Anneli Örtlund
(S), Christian Sjöholm (S), Marianne Kjellström (S), Gun-Britt Johansson (S),
Georg Forsberg (C), Eva Frykenberger (C), Björn Tolen (C), Berndt Björkman (C),
Berith Larsson (C), Peter Pettersson (C), Marina Kedemark (C), Kenneth Bengtsson
(C), Johannes Wikström (MP), Göran Berg (SD), Johan Olsson (SD), Tage
Johansson (SD), Leif Andersson (SD), Paul Creller (SD), Lars Hed (SD) och Petra
Schullström (SD).
Nej röstar: Jan Fallström (M), Christina Bertilsson (M), Annika Bjelvert (M), Åke
Lindberg (M), Ingela Fallström (M), Stig Bjelvert (M), Fredrik Örtlund (L), Emma
Örtlund (L), Eva Hammar (MP), Ulla-Britt Mortensen (V) och Daniel Johansson
(V).
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med följande motivering:
"Det finns redan idag en rutin och handlingsplan för arbetet med våldsutsatta
personer, och denna omfattar även hedersrelaterat våld."
RESERVATIONER
Jan Fallström (M), Christina Bertilsson (M), Annika Bjelvert (M), Åke Lindberg
(M), Ingela Fallström (M), Stig Bjelvert (M), Fredrik Örtlund (L), Emma
Örtlund (L), Eva Hammar (MP), Ulla-Britt Mortensen (V) och Daniel Johansson
(V) reserverar sig mot beslutet.
BESLUTET SKICKAS TILL

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Motionären

Ordförandens och justerares signaturer
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

KF § 228

PROTOKOLL

2019-12-19

Dnr KS 19/581

FÖRSLAG TILL NY AVFALLSTAXA OCH NYA LOKALA
FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING
SAMMANFATTNING
Kils Avfallshantering AB har tagit fram ett förslag på ny avfallstaxa och nya lokala
föreskrifter för avfallshantering för Kils kommun. Den största ändringen för taxan
är att den är miljöstyrande, det vill säga att det blir dyrare abonnemang för de
hushåll som inte sorterar sitt matavfall. Bolaget inför även extra avfallstjänster mot
avgifter som framkommer i förslaget. Taxan föreslås att börja gälla tidigast 1 april
2020.
De lokala föreskrifterna behöver revideras utifrån att kommunen har en ny
organisation och förslaget om den miljöstyrande taxan. Även föreskrifterna föreslås
börja gälla från 1 april 2020.
Förvaltningen ser positivt på en miljöstyrande taxa som kan främja sorteringen av
matavfall.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Förslag ny avfallstaxa
Förslag nya lokala föreskrifter
Protokoll från Kils Avfallshantering AB styrelsemöte 2019-11-14, § 881 med beslut
om avfallstaxa
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-14
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03, § 267
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
1.

Kommunfullmäktige antar ny avfallstaxa för Kils kommun från och med 1
april 2020, enligt bilaga 1.

2. Kommunfullmäktige antar lokala föreskrifter för avfallshantering från och

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

med 1 april 2020, enligt bilaga 2.
BESLUTET SKICKAS TILL
Kils Avfallshantering AB
Myndighetsstaben
Ledningsstaben, ekonomi och styrning

Ordförandens och justerares signaturer
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

KF § 229

PROTOKOLL

2019-12-19

Dnr KS 19/558

STYRDOKUMENT FÖR ARBETET MED KOMMUNAL
KRISBEREDSKAP
SAMMANFATTNING
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till styrdokument för arbetet med
kommunal krisberedskap. Styrdokumentet är en förutsättning för att få statliga
medel för arbetet med krisberedskap och ska ange kommunens övergripande mål
och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden.
Dokumentet ska innehålla följande:


övergripande styrning av arbetet med krisberedskap



kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys



kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar



vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som
kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden

Kommunens uppgifter inom området utgår framförallt från lagen om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH).
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige föreslås fastställa styrdokumentet.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och
Sveriges kommuner och landsting om kommunernas krisberedskap 2019-2022
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-15, § 199
Risk- och sårbarhetsanalys för Kils kommun, beslutad 2019-10-15
Förslag till styrdokument för arbetet med kommunal krisberedskap, 2019-11-15
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-15
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03, § 268

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige fastställer Styrdokument för kommunens arbete med
krisberedskap 2019-2022, enligt bilaga.

Ordförandens och justerares signaturer
Sida 19 av 33

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

BESLUTET SKICKAS TILL
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Ledningsstaben, säkerhetssamordnare

Ordförandens och justerares signaturer
Sida 20 av 33

PROTOKOLL

2019-12-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

KF § 230

PROTOKOLL

2019-12-19

Dnr KS 19/623

SAMMANTRÄDESPLANERING 2020 FÖR
KOMMUNFULLMÄKTIGE
SAMMANFATTNING
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2020. Förslaget bygger på att
fullmäktige ligger sista torsdagen i månaden, men undantag för april, juni och
december. Kommunstyrelsen föreslås som utgångspunkt äga rum 16 dagar före
fullmäktige.
Förvaltningen föreslår att inte ha möten i augusti månad. Här måste i så fall
beaktas fullmäktiges arbetsordning, 5 §, som reglerar att fullmäktige håller
ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år bestämmer
fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
Enligt arbetsordningen 6 §, hålls ett extra sammanträde på den tid som
ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. Om det föreligger
särskilda skäl för det, får ordföranden enligt 7 § efter samråd med vice
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Enligt 8 § fastställer fullmäktige fastställer för varje år på vilka platser
sammanträdena ska hållas. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena
bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.
Kommunstyrelsen sammanträder, enligt reglementet 14 §, på dag och tid som
nämnden bestämmer.
Förvaltningen förslår att kommunstyrelsen börjar kl. 15 och kommunfullmäktige
kl. 18. Fullmäktige föreslås som utgångspunkt sammanträda i Kulturhuset
KilArena.
HANDLINGAR I ÄRENDET
KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Sammanträdesplanering 2020
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03, § 269

Ordförandens och justerares signaturer
Sida 21 av 33

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL

2019-12-19

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges möten är kl. 18.00 följande
dagar år 2020. Mötena är i Kulturhuset KilArena om inte annat anges:
30 januari
27 februari
26 mars
28 april
28 maj (Fagerås)
16 juni
24 september (Högboda)
29 oktober
26 november
17 december
BESLUTET SKICKAS TILL
LG 8

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Ledningsstab, ärendehantering och utredning

Ordförandens och justerares signaturer
Sida 22 av 33

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

KF § 231

PROTOKOLL

2019-12-19

Dnr KS 19/621

ANMÄLAN OM NY LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE EFTER
CAROLA NILSSON (L)
SAMMANFATTNING
Carola Nilsson (L) har avsagt sig samtliga sina uppdrag i Kils kommun, vilket
innebär bland annat innebär uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen beslutade den 14 december att utse Emma Örtlund (L) till ny
ledamot och Maria Malm (L) till ny ersättare.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Avsägelse inkommen 2019-11-01
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-28, § 214
Länsstyrelsens beslut 2019-12-14
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Ordförandens och justerares signaturer
Sida 23 av 33

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

KF § 232

Dnr KS 19/621

VAL AV NY ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSEN EFTER
CAROLA NILSSON (L)
SAMMANFATTNING

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Ärendet utgår.

Ordförandens och justerares signaturer
Sida 24 av 33

PROTOKOLL

2019-12-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

KF § 233

PROTOKOLL

2019-12-19

Dnr KS 19/621

VAL AV NY LEDAMOT I KILSBOSTÄDER AB EFTER CAROLA
NILSSON (L)
SAMMANFATTNING
Carola Nilsson (L) har avsagt sig samtliga sina uppdrag i Kils kommun, vilket
innebär bland annat uppdraget som ledamot i Kilsbostäder AB.
Kommunfullmäktige biföll avsägelsen den 28 november.
En ny ledamot ska utses.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Avsägelse inkommen 2019-11-01
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-28, § 214
LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT
Fredrik Örtlund (L) föreslår att Anita Karmteg (L) utses till ny ledamot i
Kilsbostäder AB.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Örtlunds förslag och finner att
kommunfullmäktige bifallit det.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige utser Anita Karmteg (L) till ny ledamot i Kilsbostäder AB till
och med slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2020.
BESLUTET SKICKAS TILL
Den valde
Ledningsstaben, HR
Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning
KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Kilsbostäder AB

Ordförandens och justerares signaturer
Sida 25 av 33

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

KF § 234

PROTOKOLL

2019-12-19

Dnr KS 19/621

VAL AV NY LEDAMOT I HANTVERKSHUSET I KIL AB EFTER
CAROLA NILSSON (L)
SAMMANFATTNING
Carola Nilsson (L) har avsagt sig samtliga sina uppdrag i Kils kommun, vilket
innebär bland annat uppdraget som ledamot i Hantverkshuset i Kil AB.
Kommunfullmäktige biföll avsägelsen den 28 november.
En ny ledamot ska utses.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Avsägelse inkommen 2019-11-01
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-28, § 214
LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT
Fredrik Örtlund (L) föreslår att Anita Karmteg (L) utses till ny ledamot
i Hantverkshuset i Kil AB.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Örtlunds förslag och finner att
kommunfullmäktige bifallit det.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige utser Anita Karmteg (L) till ny ledamot i Hantverkshuset i Kil
AB till och med slutet av den första ordinarie bolagsstämman 2020.
BESLUTET SKICKAS TILL
Den valde
Ledningsstaben, HR
Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning
KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Hantverkshuset i Kil AB

Ordförandens och justerares signaturer
Sida 26 av 33

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

KF § 235

Dnr KS 19/667

AVSÄGELSE FRÅN TONY HOLMGREN (M)
SAMMANFATTNING
Tony Holmgren (M) har avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen,
ersättare i myndighetsutskottet, ersättare i verksamhetsutskottet och ersättare i
kommunala pensionärsrådet.
Avsägelsen gäller från 1 januari 2020.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Avsägelse inkommen 2019-12-10
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen från Tony Holmgren (M).
BESLUTET SKICKAS TILL
Tony Holmgren
Ledningsstaben, HR

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning

Ordförandens och justerares signaturer
Sida 27 av 33

PROTOKOLL

2019-12-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

KF § 236

PROTOKOLL

2019-12-19

Dnr KS 19/667

VAL AV NY ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSEN EFTER TONY
HOLMGREN (M)
SAMMANFATTNING
Tony Holmgren (M) har avsagt sig samtliga sina uppdrag i Kils kommun, vilket
bland annat innebär uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
En ny ersättare ska utses.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Avsägelse inkommen 2019-12-10
LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT
Jan Fallström (M) föreslår att Stig Bjelvert (M) utses till ny ersättare i
kommunstyrelsen.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställer proposition på Jan Fallströms förslag och finner att
kommunfullmäktige bifallit det.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige utser Stig Bjelvert (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen till
och med 2022-12-31.
BESLUTET SKICKAS TILL
Den valde
Ledningsstaben, HR

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning

Ordförandens och justerares signaturer
Sida 28 av 33

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

KF § 237

PROTOKOLL

2019-12-19

Dnr KS 19/666

AVSÄGELSE FRÅN RITA GUNNARSSON (S) FRÅN UPPDRAGET
SOM LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSENS TILLVÄXTUTSKOTT
SAMMANFATTNING

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Ärendet utgår.

Ordförandens och justerares signaturer
Sida 29 av 33

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

KF § 238

Dnr KS 19/9

SKRIFTLIGA MEDDELANDEN
SAMMANFATTNING
Följande meddelanden har inkommit:


Vi är Kils kommun, månadsrapport november 2019



Protokoll Fryksdalens Samordningsförbund 2019-11-20



Protokoll hjälpmedelsnämnden 2019-11-27



Protokoll från direktionen i Värmlands läns vårdförbund 2019-11-29



Utdrag ÖFN 2019-12-05 § 112 Budgetuppföljning november



Utdrag ÖFN 2019-12-05 § 115 Uppföljning intern kontroll 2019



Utdrag ÖFN 2019-12-05 § 117 Verksamhetsplan 2020



Protokoll från direktionen i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund
2019-12-06

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Ordförandens och justerares signaturer
Sida 30 av 33

PROTOKOLL

2019-12-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

KF § 239

UTDELNING AV HEDERSGÅVA 2019
SAMMANFATTNING
Hedersgåva delas ut till Åse-Britt Falch (S) efter 25 år som aktiv politiker i Kils

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

kommun.

Ordförandens och justerares signaturer
Sida 31 av 33

PROTOKOLL

2019-12-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL

2019-12-19

KF § 240

AVTACKNING AV AVGÅENDE LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
SAMMANFATTNING

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Avgående ledamöter och ersättare tackas av.

Ordförandens och justerares signaturer
Sida 32 av 33

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL

2019-12-19

KF § 241

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR-HÄLSNING
SAMMANFATTNING
Kommunfullmäktiges ordförande Rita Gunnarsson (S) tackar förtroendevalda och
övriga för det gångna året med tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År.

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Närvarande bjuds därefter på julbord.

Ordförandens och justerares signaturer
Sida 33 av 33

AVFALLSTAXA FÖR
KILS KOMMUN
Beslutat av kommunfullmäktige i Kils Kommun 2019-12-19, § 228.
Gäller från och med 2020-04-01.

WWW.KIL.SE/KAHAB

TAXA
1 Allmänt
Antagen av Kommunfullmäktige i Kils kommun 2019-12-19, § 228.
Avfallshanteringen i kommunen regleras i ”Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils
kommun”. Enligt 27 kap 4-6 §§ miljöbalken får kommunfullmäktige besluta om renhållningstaxa.
Även ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige. Kils Avfallshantering AB har rätt att
besluta om mindre justeringar av taxan samt att besluta vilken avgift som ska gälla när taxan i
övrigt saknar tillämplig bestämmelse om avgift.
En renhållningstaxa ska täcka kostnaderna för att omhänderta allt hushållsavfall och därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet som uppstår i kommunen enligt självkostnadsprincipen.
Taxan gäller from 2020-04-01.

2 Definitioner
Kommunalt renhållningsansvar: Med kommunalt avfallsansvar avses här den kommunala
renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.
Renhållaren: Den avfallshantering som omfattas av kommunens renhållningsansvar utförs av
den eller de som kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren. I detta fall Kils
Avfallshantering AB.
Entreprenören Den eller de som renhållaren anlitar för insamling av hushållsavfall.
Fastighetsinnehavare: Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den
som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Med
nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt
att bruka eller nyttja fastigheten.
Hushållsavfall: Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet.
a) Med matavfall avses nedbrytbart biologiskt hushållsavfall som separerats från det övriga
hushållsavfallet för centralt omhändertagande eller hemkompostering. Exempel på matavfall kan
vara kaffesump, bananskal och matrester.
b) Med sorterat brännbart hushållsavfall avses brännbart hushållsavfall efter att matavfall
sorterats ut. Exempel på brännbart hushållsavfall kan vara diskborstar, blöjor/bindor och
dammsugarpåsar.
c) Med osorterat brännbart hushållsavfall avses sådant avfall från hushåll som omfattar
fraktioner från a och b ovan men som inte sorterats separat.
Grovavfall: Hushållsavfall som är så tungt och skrymmande eller har andra egenskaper som gör
att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Exempel på detta kan vara möbler, vitvaror och
gamla cyklar.
Verksamhetsavfall: Avfall som uppkommer i verksamheten. Observera att i verksamheten kan
det även uppkomma hushållsavfall, som exempelvis i kök och toaletter.

Farligt avfall: Sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 4 till avfallsförordningen
(2011:927). Exempel på farligt avfall kan vara lösningsmedel, färgrester och bekämpningsmedel.
Insamling av avfall: Uppsamling, sortering eller omlastning av avfall för vidare transport.
Hantering av avfall: Med hantera avfall avses att samla in, transportera, återvinna, bortskaffa
eller ta annan fysisk befattning med avfall, eller vidta åtgärder som inte innebär fysisk befattning
med avfall men som syftar till att avfall samlas in, transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter
ägare eller innehavare.
Småhus, en- och tvåbostadshus: Till småhus räknas samtliga fastigheter som taxeras som
småhus och som är inrättade med en eller två bostäder. Detta gäller även fritidshus som används
som permanentbostad eller med behov av hämtning året runt.
Fritidshus: Till fritidshus räknas samtliga fastigheter som taxeras som småhus och som inte
används som permanentbostad.
Flerfamiljshus: Till flerfamiljshus räknas fastigheter som är inrättad för boende i tre lägenheter
eller fler och som huvudsakligen nyttjas som permanentboende i eller utanför tätort.
Verksamhet: Övriga fastigheter, utöver en- och tvåbostadshus, flerfamiljshus och fritidshus, där
det uppkommer avfall jämförligt med hushållsavfall. Exempel på verksamheter är företag, skolor,
föreningar och institutioner.

3 BETALNING
Fakturering sker per kvartal eller år beroende på avgift. Enligt 7 § i ”Lokala föreskrifter om
avfallshantering i Kils kommun” är fastighetsinnehavaren ansvarig för att renhållningsavgiften
betalas. Sker inte betalning lämnas avgiften vidare till inkasso.

4 BETALNINGSMOTTAGARE
Faktureringen utförs av Kils Avfallshantering AB på uppdrag av Kils kommun. Kils
Avfallshantering AB har av kommunstyrelsen delegerats ansvaret för avfallshanteringen i Kils
kommun.

5 RENHÅLLNINGSAVGIFTEN
Renhållningstaxan för småhus och fritidshus består av en grundavgift och en rörlig avgift.
Flerfamiljshus och verksamheter betalar en avgift per kärl.
Fastighetsägare av flerfamiljshus och verksamheter betalar enligt prislista för det avfall de lämnar
på återvinningscentralen.

5.1 Grundavgift
Grundavgiften är en fast årsavgift som betalas per fastighet för småhus och fritidshus. För
flerfamiljshus ingår grundavgiften i kärlavgiften och omfattar då de hushållen som utgörs av
fastighetsägarens hyresgäster. Grundavgiften ska täcka kostnader för bl.a:
Mottagning och behandling av hushållens farliga avfall och batterier inkl drift av miljöstation

Drift och skötsel av återvinningscentral
Administration, fakturering, kundservice, information och avfallsplanering

5.2 Rörlig avgift
Den rörliga avgiften varierar beroende på bl.a. hämtningsfrekvens, kärluppsättning och kärlstorlek
och ska täcka kostnader för bl.a:
Hämtning av avfallet hos kund
Eventuell omlastning av avfallet och transport till behandlingsanläggning
Behandling av avfallet genom t ex förbränning eller biologisk behandling.

6 ABONNENTTYPER
Dessa typer av abonnenter finns i kommunen:
Småhus som är permanentbostäder med eller utan egen varmkompost
Fritidshus med eller utan egen varmkompost
Flerfamiljshus
Verksamheter med hushållsavfall

7 ABONNEMANGSTYPER
För småhus (året runt) och fritidshus (1 juni t.o.m. 30 september) finns tre olika typer av
abonnemang:
• Småhus/fritidshusabonnemang – 140 l kärl för matavfall med tömning varannan vecka samt
240 l kärl för brännbart hushållsavfall med tömning var fjärde vecka.
• Småhus/fritidshusabonnemang med kompost – varmkompost som anmälts till
myndighetsnämndensamt 240 l kärl för brännbart hushållsavfall med tömning var fjärde
vecka.
• Småhus/fritidshusabonnemang 240 l osorterat brännbart hushållsavfall med tömning var 14:e
dag.
För flerfamiljshus och verksamheter finns inga abonnemang utan kärluppsättning, storlek och
hämtningsfrekvens bestäms utifrån behov.

7. 1 Förändring av abonnemangstyp
• Ändring av abonnemang gäller från det datum renhållningsentreprenören tagit in/ställt ut
kärl.
• Fastighetsinnehavare har avgiftsskyldighet till dess att en skriftlig anmälan om byte av
fastighetsinnehavare har lämnats till kommunen.
• Förändring av plats, läge eller utformning av hämtningsplats ska ske i samråd med
renhållningsentreprenören.

8 EXTRA TJÄNSTER
Pris för extra renhållningstjänster framgår av renhållningstaxan.
Extra kärl - Hushåll som har behov av fler kärl för brännbart hushållsavfall eller matavfall.
Extra tömning - Extra tömning av kärl vid fastigheten utöver ordinarie hämtning. Avgift för extra
tömning kan även utgå vid felsortering i kärl.
Byte av kärl - Vid byte av kärlstorlek eller ändring av abonnemangsform utgår en avgift. Ingen
avgift tas ut i samband med ägarbyte av fastighet.
Draghjälp - Vid särskilda medicinska behov kan kärl hämtas i direkt anslutning till fastighet mot
avgift, entreprenören avgör vad som är rimligt avstånd för draghjälp.
Latrinkärl - Latrinkärl köps av Kils Avfallshantering AB på återvinningscentralen. Endast kärl
som är märkta av Kils Avfallshantering AB får avlämnas för omhändertagande av latrin. I priset för
ett kärl ingår hämtning och behandling av latrinen.
Grovavfall -Grovavfall är stora skrymmande föremål som inte ska läggas i kärlet
Exempel på detta är: möbler, barnvagnar, stora leksaker, kyl- och frys, cyklar, badkar, diskbänkar,
skottkärror, trädgårdsmöbler.
Hushållen kan kostnadsfritt lämna sitt grovavfall på kommunens återvinningscentral.
Om man inte själv kan lämna sitt grovavfall på återvinningscentralen kan man beställa hämtning
mot en avgift (se 11. Extra avfallstjänster ). Hämtning beställs hos kundtjänst, hämtning sker inom
5 dagar).
 Bor man i villa hämtas grovavfallet vid garageinfarten eller på annan överenskommen plats.
 Bor man i lägenhet vill vi att beställaren är på plats och visar vad som ska hämtas och vart det
finns. Grovavfallet ska hämtas i markplan och vid tomtgräns
Grovavfallet ska sorteras i följande fraktioner
-

Brännbart

-

Icke brännbart

-

Elavfall

-

Metall

Trädgårdsavfall : Trädgårdsavfall är avfall från trädgårdar och parker. Det kan vara gräs, löv,
växtdelar, mindre träd, blommor och buskar. Trädgårdsavfall komposteras eller blir till energi
genom förbränning. Om man inte själv kan lämna sitt trädgårdsavfall på återvinningscentralen kan
man beställa hämtning mot en avgift (se 11. Extra avfallstjänster ).

Vegetabiliska oljor och fetter: Vegetabiliska oljor och fetter som uppkommer vid matlagning i hushållet ska
lämnas på återvinningscentralen. Om man inte själv kan lämna sina vegetabiliska oljor eller fett på
återvinningscentralen kan man beställa hämtning mot en avgift (se 11. Extra avfallstjänster ).
För att hämtning av grovavfall /trädgårdsavfall /vegetabiliska oljor eller fetter ska
genomföras måste det finnas ett renhållningsabonnemang på fastigheten. För
boende i flerfamiljshus ska beställning ske via fastighetsägaren.

9 AVGIFTER VID DISPENSER OCH UNDANTAG
9.1 Varmkompost
Hushåll som önskar varmkompostera sitt matavfall istället för att källsortera det i kärl från Kils
Avfallshantering AB ska anmäla detta till myndighetsnämnden, Kils kommun. När Kils
Avfallshantering AB får besked om beviljad anmälan sker ändring av abonnemangsform. Någon
rabatt utgår inte för varmkompostering.

9.2 Gemensam avfallsbehållare
Två angränsande fastighetsinnehavare (småhus- och fritidshusabonnenter) kan efter ansökan mot
en avgift hos myndighetsnämnden medges rätt att använda gemensamma kärl. När Kils
Avfallshantering AB får besked om beviljad delning sker ändring av abonnemangsform.
Detta gäller för att få använda gemensamma kärl:
• Fastigheterna ska vara angränsande (enligt de lokala föreskrifterna om avfallshantering).
• Hushållen får tillsammans bestå av högst 4 personer och avfallsmängden får inte uppgå till
mer än att det ryms i kärlen avsedda för småhusabonnemang.
• Den ena fastigheten ska stå som värdfastighet och ansvarar då för kärlen.
• Om värdfastigheten har varmkompost måste även den medsökande anmäla varmkompost.
• Båda hushållen ska betala grundavgift, men delar på den rörliga avgiften.
• Om en permanentboende delar med ett fritidshus gäller delningen av den rörliga avgiften
endast under fritidshusperioden (1 juni t.o.m. 30 september).

9.3 Gemensamma avfallsgårdar
Om samtliga villaägare inom ett villakvarter i detaljplanerat område eller samtliga ägare inom en
samlad bebyggelse kommer överens om gemensam hämtningsplats av hushållsavfall, kan detta
beviljas efter skriftlig ansökan hos myndighetsnämnden. En gemensam avfallsgård tillämpar
renhållningstaxa per kärl på samma sätt som flerfamiljshus.

9.4 Abonnenter med befrielse från hämtning av avfall
Fastighetsinnehavare som befriats från skyldigheten att lämna kärlavfall för borttransport via
kommunens renhållningsentreprenör ska betala grundavgift men befrias från den rörliga avgiften.
Befrielse ska sökas hos myndighetsnämnden, Kils kommun. När Kils Avfallshantering AB får
besked om beviljad befrielse sker ändring av abonnemangsform.

9. 5 Abonnenter med uppehåll i hämtning
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall är en tillfällig lösning när fastigheten står obebodd eller
outnyttjad under en period på minst 4 månader och max 1 år. Uppehåll ska anmälas till Kils
Avfallshantering AB senast 6 veckor innan det ska börja gälla. Fastighetsinnehavare med uppehåll i
hämtning debiteras grundavgift men ingen rörlig avgift under den period som uppehållet gäller.

9.6 Felsortering av matavfall
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att det matavfall som finns i matavfallskärlet är korrekt
sorterat. Om matavfallskärlet innehåller annat avfall än matavfall förpackat i
matavfallspapperspåse som tillhandahålls via renhållaren, betraktas detta som felsortering. Extra
papper i botten på matavfallspåsen för att förhindra fuktgenomträngning räknas inte som
felsortering. Renhållaren har då rätt att byta abonnemang till ett för osorterat brännbart
hushållsavfall enligt taxa. Detta sker dock först efter att fastighetsinnehavaren fått aviseringar,
totalt tre stycken, från renhållaren om att felsortering har noterats enligt följande rutiner:
1.

Entreprenörens insamlingspersonal noterar att fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavare
har sorterat matavfallet fel (första felsortering)och entreprenörens insamlingspersonal
meddelar detta till administratör hos renhållaren.

2. Renhållaren skickar ett brev till fastighetsinnehavaren om att felsortering av matavfall har
noterats och meddelar att om felsortering upptäcks vid de två nästkommande tömningarna av
matavfallet, så hämtas matavfallskärlet in och ett abonnemang för osorterat avfall träder i kraft
enligt gällande taxa.
3. Entreprenörens hämtningspersonal meddelar renhållaren om eventuell fortsatt
felsortering.(andra felsorteringen) Nytt brev skickas till fastighetsinnehavaren om att
felsortering återigen har skett, och om felsortering upptäcks vid nästa tömningstillfälle
meddelas fastighetsinnehavaren att matavfallskärlet kommer att hämtas in på
fastighetsinnehavarens bekostnad enligt gällande taxa.
4. Om inte felsorteringen upphör(tredje felsorteringen) skickas ett nytt brev ut med ett datum
från och med när abonnemanget övergår till ett abonnemang för osorterat avfall.
5.

Vid angivet datum tas avfallsbehållare för matavfall in av renhållaren mot en kostnad enligt
gällande taxa. Kvar blir restavfallskärlet. Vid detta datum ändras abonnemanget till ett
abonnemang för osorterat brännbart hushållsavfall enligt gällande taxa.

6. Om fastighetsinnehavaren önskar att återgå till ett abonnemang fört utsortering av matavfall
ska denna meddela detta skriftligen till renhållaren. Abonnemang för utsortering av matavfall
kan påbörjas tidigast sex månader efter att fastighetsägaren meddelat renhållaren om att återgå
till utsortering av matavfall.

10 VERKSAMHETER MED HUSHÅLLSAVFALL OCH JÄMFÖRLIGT AVFALL
Avfall från verksamheter, som är jämförligt med hushållsavfall ska hämtas av Kils Avfallshantering
AB:s renhållningsentreprenör. Kärlstorlek och tömningsintervall beror på mängden avfall som
uppstår från verksamheten.

11 AVGIFTER FÖR SMÅHUS OCH FRITIDSHUS
Taxa fr om

Taxa fr om

2018-04-01

2020-04-01

Pris i kr/år

Pris i kr/år

inkl. moms

inkl. moms

Småhusabonnemang med utsortering av

2 748

2648

matavfall

1 688

1 688

- grundavgift

1 060

960

Småhusabonnemang med varmkompost

2 748

2 648

- grundavgift

1 688

1 688

- rörlig avgift

1060

960

Benämning

- rörlig avgift

Småhusabonnemang osorterat brännbart

4338

hushållsavfall (240 l – 14 dagarshämtning)
- grundavgift

1688

- rörlig avgift

2650

Extra kärl
- 140 liters för matavfall

669

669

- 240 liters för brännbart hushållsavfall

579

579

Osorterad
Fritidshusabonnemang utsortering av

1516
1 106

1 030

matavfall (1/6-30/9)

625

625

- grundavgift

481

405

1106

1 030

- grundavgift

625

625

- rörlig avgift

481

405

- rörlig avgift
Fritidshusabonnemang (1/6-30/9) med
varmkompost

Fritidshusabonnemang osorterat brännbart

1 828

hushållsavfall (240 l – 14 dagarshämtning)
- grundavgift

625

- rörlig avgift

1203

Extra avfallstjänster
Extra tömning kr/tillfälle

150

Byte, ut/inhämtning av kärl kr/tillfälle

425

Draghjälp kr/år (endast privatpersoner med

329

medicinska skäl)
Extra säck

kr / st

100

Latrinkärl kr/kärl

600

Grovavfall kr 0-2 m3*

1500

Grovavfall kr > 2 m3*

750/m3

Tvätt av kärl kr/tillfälle

300

Trädgårdavfall kr 0-2 m3*

1500

Trädgårdavfall > 2 m3*

750 kr/m3

Vegetabiliska oljor eller fett 0-5 liter

500 kronor

Vegetabiliska oljor eller fett > 5 liter

100 kr/liter

*Avser löskubikmeter

12 AVGIFTER FÖR FLERFAMILJSHUS OCH
SOMMARAVFALLSGÅRDAR
Obs! Tömning 1 och 2 ggr/vecka är främst avsett för verksamheter

Flerfamiljshus
Benämning

Taxa from

Taxa 2020-01-

2018-04-01

01

Pris i kr/år
exkl. moms

Kärl och tömningsfrekvens för utsorterat matavfall

140 liter veckovis tömning

2 730

2 730

140 liter 2-veckorstömning

1 365

1 365

240 liter veckovis tömning

5 145

5 145

240 liter 2-veckorstömning

2 835

2 835

240 liter 4-veckorstömning

1 575

1 575

12 600

12 600

370 liter veckovis tömning

7 665

7 665

370 liter 2-veckorstömning

4 200

4 200

370 liter 4-veckorstömning

2 415

2 415

660 liter veckovis tömning

12 600

12 600

660 liter 2-veckorstömning

7 140

7 140

660 liter 4-veckorstömning

3 780

3 780

70 000

70 000

Kärl och tömningsfrekvens för utsorterat brännbart
hushållsavfall

370 liter tömning 2 ggr/vecka

8 m3 container veckovis tömning

Kärl och tömningsfrekvens för osorterat
brännbart hushållsavfall
240 liter veckovis tömning

8 122

240 liter 2-veckorstömning

4 475

370 liter tömning 2 ggr/vecka

19 890

370 liter veckovis tömning

12100

370 liter 2-veckorstömning

6 630

660 liter veckovis tömning

19 890

660 liter 2-veckorstömning

11 271

Kärl och tömningsfrekvens för sommaravfallsgårdar
140 liter 2-veckorstömning matavfall

460

460

240 liter 4-veckorstömning utsorterat brännbart

950

950

1 350

1 350

hushållsavfall
370 liter 4-veckorstömning utsorterat brännbart
hushållsavfall

Kärl och tömningsfrekvens för
sommaravfallsgårdar – osorterat brännbart
hushållsavfall
240 liter 2-veckorstömning

1500

13 AVGIFTER FÖR NÄRINGSVERKSAMHETER
Obs! Tömning 1 och 2 ggr/vecka är främst avsett för verksamheter
Taxa from

Taxa från 2020-01-01

2018-04-01
Benämning

Pris i kr/år
exkl. moms

Kärl och tömningsfrekvens för matavfall
140 liter veckovis tömning

2 600

2 600

140 liter 2-veckorstömning

1 300

1 300

140 liter tömning 2 ggr/vecka

4 900

4 900

240 liter veckovis tömning

5 000

5 000

240 liter tömning 2 ggr/vecka

8 400

8 400

240 liter veckovis tömning

4 900

4 900

240 liter 2-veckorstömning

2 700

2 700

240 liter 4-veckorstömning

1 500

1 500

240 liter tömning 2 ggr/vecka

8 000

8 000

370 liter veckovis tömning

7 300

7 300

370 liter 2-veckorstömning

4 000

4 000

370 liter 4-veckorstömning

2 300

2 300

370 liter tömning 2 ggr/vecka

12 000

12 000

660 liter veckovis tömning

12 000

12 000

660 liter 2-veckorstömning

6 800

6 800

660 liter 4-veckorstömning

3 600

3 600

660 liter tömning 2 ggr/vecka

20 000

20 000

8 m3 container veckovis tömning

70 000

70 000

Kärl och tömningsfrekvens för brännbart hushållsavfall

Kärl och tömningsfrekvens för osorterat
brännbart hushållsavfall
240 liter veckovis tömning

7 735

240 liter 2-veckorstömning

4 262

240 liter tömning 2 ggr/vecka

12 629

370 liter veckovis tömning

11 524

370 liter 2-veckorstömning

6 314

370 liter tömning 2 ggr/vecka

18 943

660 liter veckovis tömning

18 943

660 liter 2-veckorstömning

10 735

660 liter tömning 2 ggr/vecka

31 572

14 GROVAVFALL
Grovavfall kan hämtas hos abonnenten mot en kostnad, se 11, extra avfallstjänster.
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Inledande bestämmelser
Tillämpliga föreskrifter
1§

För kommunens avfallshantering gäller
− miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2011:927)
− föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av
miljöbalken
− andra författningar.

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om
avfallshantering.
I bilaga 1 till dessa föreskrifter finns definitioner av vissa termer och begrepp.
Dessa föreskrifter utgör tillsammans med kommunens avfallsplan renhållningsordning
för kommunen.

Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn
2 § Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för hanteringen av slam från slutna
tankar, slamavskiljare och fettavskiljare.
Kils Avfallshantering AB (nedan kallat Renhållaren) har till uppgift att för Kils
kommuns räkning svara för fullgörandet av de uppgifter som enligt lagar och andra
författningar åvilar kommunen vad avser avfall.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller de som
Renhållaren anlitar för ändamålet.
3§

Renhållaren får meddela anvisningar och rekommendationer om
− hämtnings- och transportvägars utformning, dimensionering, skötsel och skick
− behållarplatsers utformning, dimensionering, skötsel och skick
− maxvikter och dragmotstånd för behållare.

Kommunstyrelsen får meddela anvisningar och rekommendationer om
− maxvikt för lock till slamavskiljare. Maxvikt för dessa lock ska vara högst 45kg,
slät undersida och försett med två handtag för att förflytta locket.
4 § Tillsynen över
myndighetsnämnden.

avfallshanteringen

enligt

dessa

föreskrifter

utförs

av

5 § Renhållaren informerar hushållen om de insamlingssystem som är tillgängliga i
kommunen för olika typer av hushållsavfall.
3

Fastighetsägares och nyttjanderättshavares ansvar för avlämnande av
hushållsavfall, betalning och information
6 § Ansvarig för avlämnande av hushållsavfall gentemot kommunen är ägare av
fastighet där avfallet uppkommer. Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring
som berör avfallshanteringen ska genast anmälas till renhållaren.
Hushållsavfall ska lämnas till renhållaren om inget annat anges i dessa föreskrifter.
Detta gäller för både hushåll och verksamhetsutövare. Vad som klassas som
hushållsavfall från verksamheter, se bilaga 1 sid 13.
7 § Avgift ska betalas av fastighetsägaren. Avgiften avser insamling, transport,
återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i
enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 §
miljöbalken.
8 § Fastighetsägare och nyttjanderättshavare är skyldig att hålla sig väl underrättad
om gällande föreskrifter samt att i behövlig omfattning informera den eller dem som
bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

HUSHÅLLSAVFALL
Sortering av avfall
9 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och
hålla det skilt från annat avfall:
− Matavfall- Matavfall ska sorteras ut och förpackas i en separat matavfallspåse av
papper. Detta förpackade matavfall ska sedan läggas i ett separat kärl.
- Annat avfall än hushållsavfall (inklusive bygg- och rivningsavfall från
omfattande byggverksamhet på fastigheten)
− Avfall som omfattas av producentansvar: förpackningar, returpapper, batterier,
avfall från elektriska och elektroniska hushållsprodukter, lysrör,
lågenergilampor, glödlampor och vissa belysningsarmaturer samt däck. Om
kasserade produkter innehåller lösa batterier, ska dessa plockas ur. Är
batterierna inbyggda i produkten behandlas hela produkten som elavfall.
− Grovavfall
− Farligt avfall
− Läkemedel
Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ska också sortera ut följande avfallsslag när
de förekommer i hushållet:
− Trädgårdsavfall
− Latrin
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− Slam
− Stickande och skärande avfall

Om fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare väljer det dyrare
abonnemanget för osorterat avfall har ingen skyldighet att sortera ut
matavfall.
Närmare anvisningar om sortering anges i bilaga 2.
10 § Kommunstyrelsen får besluta att matavfall ska hanteras på det sätt som
Renhållaren föreslår.
11 § Fastighetsägare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för
borttransport.
12 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte
annat sägs i dessa föreskrifter eller i bilaga 2 till dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller kan lämnas på
plats som anvisas i bilaga 2. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från
fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.

Emballering av avfall, fyllnadsgrad och vikt
13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket
behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt
i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl
förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl emballerat så att skada,
arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.
Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.
Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska i den mån det är
möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Grovavfallet ska förses med
märkning som klargör att det är fråga om grovavfall.
Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavare.
Avfall som inte uppfyller dessa krav ska efter renhållarens anmaning emballeras om av
fastighetsägaren. Extrahämtning utförs mot beställning hos renhållaren efter att
fastighetsägaren vidtagit nödvändiga åtgärder, d v s emballerat om eller sorterat om
avfallet i enlighet med dessa föreskrifters bestämmelser för olika avfallsslag.
Hämtning av trädgårdsavfall kan ombesörjas av renhållaren mot en avgift.
Trädgårdsavfallet ska då vara förpackat i säck så det kan hämtas.
14 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara
så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte
kan tillgodoses. Närmare anvisningar om maxvikter och dragmotstånd för behållare
meddelas av Renhållaren.
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Avfallsbehållare som är överfull eller för tung hanteras enligt renhållarens anvisningar.
Extrahämtning utförs mot beställning hos renhållaren efter att fastighetsägaren
vidtagit nödvändiga åtgärder enligt renhållarens anvisningar.

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning
15 § Fastighetsägare kan av renhållaren beställa avfallsbehållare av den typ och
storlek i kommunens hämtningssystem som närmast motsvarar dennas behov.
16 § Kärl ägs och tillhandahålls genom renhållaren, om inte annat överenskommits
med fastighetsägaren. -Latrinbehållare kan erhållas mot en ersättning.
Fastighetsägaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl och containrar. Om
rengöring av kärl missköts och rättelse inte sker efter påpekande, har renhållaren rätt
att rengöra avfallsbehållaren på fastighetsägarens bekostnad. För övrigt underhåll av
kärl ansvarar renhållaren, om inte annat överenskommits med fastighetsägaren.
Andra behållare såsom säckhållare, fettavskiljare, slamavskiljare och slutna tankar
anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren.
Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshantering.
17 § Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll
och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för
avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven på god arbetsmiljö
uppfylls och risken för olycksfall minimeras. Behållare ska vara uppställda så att
hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem kan ske
och att hämtning underlättas. De ska placeras väl synligt och på ett sådant sätt att de
kan hämtas med kärra eller sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där
sådan används.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt ska vid beställning av hämtning lämnas till renhållaren.
Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren.
18 § Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för
tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara
övertäckt när tömning ska ske. Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavare ansvarar för
anläggningens skötsel, säkerhet och underhåll samt för att delar som måste öppnas är
frilagda vid tömning. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och avskiljare eller
sluten tank får inte överstiga 30 meter om inte särskilda skäl föreligger. Anläggningens
botten får inte vara belägen mer än 6 meter under fordonets uppställningsplats, om
inte annat överenskommits med renhållaren.
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Hämtnings- och transportvägar
19 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av
kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd. I annat fall ska fastighetsägaren
och kommunen komma överens om att avfallet samlas in och hämtas vid någon annan
plats.
Behållare ska normalt ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för
hämtningsfordon som möjligt, såvida inte särskilda skäl föreligger häremot eller det är
fråga om tömning av särskilda behållare såsom slamavskiljare, slutna tankar och
fettavskiljare.
20 § Fastighetsägaren ska se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och
tömningsplats hålls i farbart skick.
Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid
hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den
är farbar för hämtningsfordon. Det ska finnas möjlighet att vända renhållningsfordonet
på hårdgjord yta med bärighet för renhållningsfordonet, i samband med hämtning av
avfall.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsägaren avlämna avfallet i kärl på plats
som överenskommes med renhållaren.
21 § Fastighetsägaren ska se till att behållarplatsen hålls i vårdat skick.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
22 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.
23 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall,
a) Från Flerfamiljshus sker hämtning av matavfall i kärl minst en gång varannan
vecka och hämtning av brännbart avfall i kärl eller container minst en gång var
fjärde vecka året om.
b) Från Flerfamiljshus sker hämtning av osorterat avfall minst var 14:e dag.
c) Från småhus för permanentboende sker hämtning av matavfall i kärl en gång
varannan vecka och hämtning av brännbart avfall i kärl en gång var fjärde vecka
året om.
d) För abonnemang för osorterat avfall sker tömning var 14:e dag för småhus och
fritidsboende.
e) Från småhus i samfällighet för permanentboende sker hämtning av matavfall i
kärl minst en gång varannan vecka och hämtning av brännbart avfall i kärl
minst en gång var fjärde vecka året om.
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f) Från småhus för fritidsboende sker hämtning av matavfall i kärl en gång
varannan vecka och hämtning av brännbart avfall i kärl en gång var fjärde vecka
under abonnemangsperioden samt under övrig del av året efter beställning.
g) Från företag, koloniträdgårdar, fritidsanläggningar, föreningslokaler och andra
verksamheter sker hämtning av matavfall i kärl minst en gång varannan vecka
och hämtning av brännbart avfall i kärl eller container minst en gång var fjärde
vecka året om.
h) Hämtning av latrin sker minst en gång var fjärde vecka
abonnemangsperioden samt under övrig del av året efter beställning.

under

i) Tömning av slamavskiljare och sluten tank sker enligt myndighetsnämndens
beslut eller minst en gång per år.
j) Tömning av fettavskiljare sker minst en gång per år.
24 § Särskild hämtning kan beställas mot fastlagd avgift av nedanstående avfallsslag
enligt renhållarens anvisningar
a) Grovavfall
b) Trädgårdsavfall
c) Vegetabiliska oljor och fetter

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter
25 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall som uppstår i
verksamheten. För hushållsavfall från verksamheter gäller 9-24 §§. Se även bilaga 1 sid
13.

Annat avfall än hushållsavfall
Med annat avfall än hushållsavfall avses sådant avfall som inte omfattas av definitionen
av hushållsavfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken.

Uppgiftsskyldighet
26 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än
hushållsavfall ska på begäran av myndighetsnämnden lämna de uppgifter i fråga om
avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för
kommunens renhållningsordning.
27 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller
en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på anmodan av
myndighetsnämnden lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art,
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens
renhållningsordning.
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Anmälan, ansökan, prövning och avgifter
28 § Anmälan och ansökan enligt dessa föreskrifter ska vara skriftlig och innehålla en
beskrivning av eventuella särskilda skäl som föreligger, samt uppgifter i övrigt som
behövs för handläggningen. Om anmälan eller ansökan gäller omhändertagande av
avfall på egen fastighet, ska anmälan eller ansökan även innehålla uppgifter om vilket
eller vilka avfallsslag som avses, en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska
ske, samt en beskrivning av eventuella behandlingsanläggningar.
29 § Om olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår kan
myndighetsnämnden återkalla eller ompröva dispens eller beslut meddelat med stöd av
dessa föreskrifter.
30 § Anmälan och beslut om undantag enligt dessa föreskrifter upphör att gälla vid
ägarbyte eller när förhållande som legat till grund för anmälan eller beslut om
undantag förändrats väsentligt.
31 § Myndighetsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd
eller dispens, handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter
(som åligger nämnden) enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område som kommunfullmäktige antagit med stöd av 27 kap. miljöbalken.

Eget omhändertagande av hushållsavfall
32 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan
enligt §§ 33-35 och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för
människors hälsa och miljön.
33 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild
anmälan.
Trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får ej eldas.
34 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera
annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten, t.ex. matavfall, ska anmäla
detta skriftligen till myndighetsnämnden. Kompostering av matavfall på fastigheten
ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors
hälsa eller miljön inte uppstår. Om den erhållna komposten ska lagras eller spridas på
annan fastighet än den där avfallet uppkommer, ska lagringen eller spridningen först
godkännas av berörd fastighetsägare. Myndighetsnämnden ska underrätta Renhållaren
om anmälan.
35 § Kompostering av latrin från fastigheten får efter ansökan av fastighetsägaren till
myndighetsnämnden ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k.
förmultningsanläggning eller annat liknande omhändertagande för återanvändning av
näringsämnen. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska
innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. Om kompostresten ska lagras eller
spridas på annan fastighet än den där avfallet uppkommer, ska lagringen eller
spridningen först godkännas av berörd fastighetsägare.
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Förlängt tömningsintervall för slutna tankar och slamavskiljare
36 § Fastighetsägare kan ansöka om dispens från kravet på att slutna tankar och
slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Förlängt tömningsintervall för slutna
tankar och slamavskiljare kan medges om det finns efterföljande reningssteg,
exempelvis infiltrationsbädd. Beslut om förlängt tömningsintervall tidsbegränsas till
maximalt två år. . Ansökan ska göras skriftligen till myndighetsnämnden.
37 § Fastighetsägare kan ansöka om dispens från kravet på att fettavskiljare ska
tömmas minst en gång per år. Förlängt tömningsintervall för fettavskiljare kan medges
om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs. Beslut om förlängt
tömningsintervall ska tidsbegränsas till maximalt två år. Ansökan ska göras skriftligen
till myndighetsnämnden.

Gemensam avfallsbehållare
38 § Gemensam avfallsbehållare får efter dispensansökan från fastighetsägaren till
myndighetsnämnden användas av två angränsande fastigheter under förutsättning att
behållarstorleken ej överstiger 240 liter, samt att det totala antalet boende i de två
angränsande fastigheterna inte överstiger fyra personer, bestämmelserna i dessa
föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa
eller miljön inte uppstår. Myndighetsnämnden ska underrätta Renhållaren om sitt
beslut.

Uppehåll i hämtning
39 § Uppehåll i hämtning av säck- och kärlavfall vid permanentbostad eller
verksamhet kan efter ansökan medges fastighetsägare om fastigheten inte kommer att
utnyttjas under en sammanhängande tid om minst fyra månader och max tolv
månader. Önskas fortsatt uppehåll i hämtning måste en ny ansökan lämnas in.
Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsägare eller
nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas alls under hela
hämtningsperioden.
Skriftlig ansökan ska lämnas till Renhållaren senast sex veckor före den avsedda
uppehållsperioden.
40 § Uppehåll i hämtning av avloppsslam från slamavskiljare/sluten tank kan efter
ansökan medges fastighetsägare om slamavskiljaren/den slutna tanken är tömd och
bostaden inte kommer att nyttjas under minst ett år framöver.
Skriftlig anmälan ska lämnas till myndighetsnämnden minst två månader före
uppehållsperioden.
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Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen
41 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt säckoch kärlavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter
skriftlig ansökan till myndighetsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från
skyldigheten att lämna säck- och kärlavfall till kommunen för transport, bortskaffande
och återvinning. Beslut om befrielse får medges för högst tre år i taget. Önskas fortsatt
befrielse måste en ny ansökan lämnas in. Myndighetsnämnden ska underrätta
Renhållaren om sitt beslut. Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall är
förenat med en avgift.

Övriga undantag
42 § Ansökan om undantag i övrigt från dessa föreskrifter ska ske skriftligen till
myndighetsnämnden. Myndighetsnämnden ska underrätta Renhållaren om sitt beslut
gällande avfallshantering.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020, då renhållningsordning för Kils
kommun antagen av kommunfullmäktige den XX XX upphör att gälla. Undantag och
dispenser som kommunen har medgett med stöd av sistnämnda föreskrifter om
avfallshantering gäller tills annat beslut fattas av myndighetsnämnden.
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Bilaga 1. Förklaring och definition av begrepp
Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15
kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de
betydelser som här anges:
Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt
avfall från annan verksamhet. Hushållsavfall delas in i:
Hushållsavfall med kommunalt ansvar
 säck- och kärlavfall
 grovavfall
 trädgårdsavfall
 farligt avfall
 latrin
 slam från enskilda avloppsanläggningar (slamavskiljare och slutna
tankar)
 avfall från fettavskiljare
 hushållsavfall från verksamhet (se definition och exempel nedan)
Hushållsavfall med producentansvar
 förpackningar
 returpapper (exempelvis tidningar och broschyrer)
 batterier
 elavfall
 däck
Med säck- och kärlavfall menas sådant avfall som normalt läggs i soppåse i ett
hushåll och sedan läggs i avfallsbehållare på fastigheten.
Med grovavfall avses sådant skrymmande avfall som normalt uppkommer i hushåll
och som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i behållare för säck- och
kärlavfall. Grovavfall är exempelvis utrangerade möbler, cyklar, barnvagnar, skidor,
grytor, trämaterial och liknande. Undantaget är större mängder bygg- och
rivningsavfall och liknande, som inte klassas som hushållsavfall och därmed inte
omfattas av kommunalt ansvar.
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Med farligt avfall avses sådant avfall som betecknas med en asterisk ’*’ i
förteckningen i bilaga 2 till avfallsförordningen (2011:927) eller avfall som har sådana
egenskaper som räknas upp i bilaga 4 till samma förordning.
Med hushållsavfall från verksamhet menas avfall från industrier, affärsrörelser,
föreningar 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 uppehåller sig inom en anläggning, till exempel avfall från
skolor, personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall.
I begreppet ingår bl a köksavfall (inkl fettavskiljarslam), städavfall och toalettavfall från
lokaler eller verksamhet som inte i första hand är avsedd att tillgodose ett
bostadsbehov. Som exempel kan nämnas sådant avfall från hotell, restaurang,
omklädningsrum och personalmatsal, järnvägs- och busstation, skolor,
fritidsanläggningar och samlingslokaler.
I begreppet ingår också sedvanligt kontorsavfall, konventionellt avfall från sjukhus och
andra vårdinrättningar, övrigt i handel (såsom stormarknader, livsmedelsbutiker o s v)
och hantverk uppkommande avfall, inklusive fett från fettavskiljare, som med hänsyn
till art och mängd är jämförligt med avfall från hushåll.
I begreppet ingår inte exempelvis butiksemballage i större omfattning, branschspecifikt
avfall från livsmedelsindustrier, avfall från bensinstationer utan livsmedelsförsäljning
samt avfall som är från själva verksamheten och som till sitt innehåll liknar hushållens
grovavfall.
Med matavfall avses biologiskt nedbrytbart livsmedelsavfall från hushåll,
restauranger, storkök, butiker och livsmedelsindustrin som av kommersiell eller annan
orsak inte gått till konsumtion. Animaliska biprodukter ska omhändertas enligt gällande
lagar och förordningar och omfattas ej av det kommunala renhållningsansvaret.
Med elavfall avses avfall från elektriska och elektroniska produkter.
Med skriftlig /skriftligen avses brev, e-post .
Begreppet hantering av avfall har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 15 kap.
miljöbalken.
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1
kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare i dessa föreskrifter.
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, t ex genom arrende,
bostadsrätt eller hyresrätt.
Med permanentbostad avses bostad som nyttjas av den som är folkbokförd på
fastigheten.
Med småhus avses permanentbostad med eget abonnemang och egen fakturering.
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Med Flerfamiljshus avses permanentbostadshus med två eller flera lägenheter och
med gemensam fakturering till hyresvärd eller bostadsrättsförening.
Med småhus i samfällighet räknas småhus
gemensamhetslösning och gemensam fakturering.

i

samfällighet

med

Med lägenhet avses lägenhet i hyresrätt och bostadsrätt.
Med fritidshus avses hus som används för rekreation och inte är permanentbostad.
Med verksamheter avses alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel
företag, föreningar, skolor och institutioner. Till verksamheter räknas även hushåll i
speciella boenden som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer och
äldreboenden.
Med avfallsbehållare eller behållare för avfall avses säck, kärl eller container för
uppsamling av hushållsavfall.
Med sluten tank avses sluten behållare för avloppsslam eller separat uppsamlad urin.
Med behållarplats eller avfallsutrymme avses plats/utrymme
avfallsbehållare, dess innehåll eller löst avfall hämtas av renhållaren.

varifrån

En återvinningscentral är en bemannad större anläggning med särskilt
öppethållande för mottagning av sorterat avfall som enskilda hushåll får transportera
bort
(d v s
grov- och
trädgårdsavfall,
batterier
och
elektronikavfall).
Återvinningscentralen drivs av renhållaren.
Återvinningsstationer är obemannade mindre platser med containrar och liknande
behållare för returpapper och förpackningar. Vid vissa återvinningsstationer finns även
holkar för småbatterier, lågenergilampor och glödlampor. Återvinningsstationerna
drivs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI).
Producentansvar innebär att det är producenterna som ansvarar för vissa utpekade
produkter under hela deras livscykel, inklusive omhändertagande som avfall.
Producenterna ska för dessa avfallsslag se till att det finns lämpliga insamlingssystem
samt har skyldighet att informera andra än hushåll om sortering och insamling.
Producenterna ska också se till att avfallet återanvänds, materialåtervinns,
energiutvinns eller tas omhand på annat miljömässigt godtagbart sätt. Lagstadgat
producentansvar finns för förpackningar av olika materialslag, returpapper, batterier,
elektriska och elektroniska produkter samt däck.
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Bilaga 2. Sorteringsanvisningar
Nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras och lämnas på anvisad plats som anges
vid respektive avfallsslag.

Hushållsavfall med kommunalt ansvar
Farligt avfall
Hushållsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall ska lämnas vid
återvinningscentralen. Det farliga avfallet ska förvaras i originalförpackning eller vara
tydligt märkt med uppgift om innehåll. Olika slag av farligt avfall får inte blandas.
Exempel på produkter eller ämnen som ska hanteras som farligt avfall är:
 Färg-, lackavfall samt hartser
 Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxilim, spackel)
 Lysrör, solarierör, lågenergilampor och halogenlampor
 Lösningsmedel
 Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)
 Bekämpningsmedel
 Sprayburkar som innehåller farliga kemikalier eller drivgas
 Tomma sprayburkar som innehållit bekämpningsmedel
 Annat surt eller alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som
kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
 Spillolja, oljefilter och annat oljehaltigt avfall
 Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar,
reläer)
 Impregnerat trä
 Sprutor och kanyler – lämnas på apoteket eller kommunens
återvinningscentral i kanylburkar som privatpersoner kostnadsfritt kan
hämta på apoteket
 Asbesthaltigt avfall – se vidare om särskilda sorteringsföreskrifter.
Mediciner ska lämnas på apotek.
Kasserade fyrverkeripjäser, inkl nödraketer, ska återlämnas till försäljningsställe.
Kasserad ammunition och andra kasserade sprängämnen ska lämnas till polisen.
Asbesthaltigt avfall ska lämnas vid anläggning som får ta emot sådant avfall eller
forslas bort genom renhållarens försorg. Asbesthaltigt avfall får inte blandas med annat
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avfall och ska transporteras tätt emballerat i slutna behållare eller på annat lika
betryggande sätt. Behållaren, emballaget eller liknande ska vara märkt med texten
”Innehåller asbest”.
Grovavfall
Grovavfall lämnas vid återvinningscentralen av den som gett upphov till avfallet och
ska sorteras enligt skyltning och personalens anvisningar. Hämtning kan också
ombesörjas av renhållaren mot fastlagd avgift.
Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall får komposteras inom den egna fastigheten. Vid behov kan
trädgårdsavfall lämnas vid återvinningscentralen. Hämtning kan också ombesörjas av
renhållaren mot fastlagd avgift.
Matavfall
Matavfall ska sorteras ut enligt anvisningar från Renhållaren. Det är även möjligt att
efter anmälan till Myndighetsnämnden hemkompostera sådant avfall enligt
bestämmelser i dessa föreskrifter.
Hushållsavfall med producentansvar
Förpackningar och returpapper
Förpackningar av papper, metall, plast och glas (färgat och ofärgat) samt returpapper
(tidningar m m) ska enligt lag lämnas vid återvinningsstation eller på annan plats som
anvisas av förpackningsproducent. För returförpackningar med pant finns ett särskilt
insamlingssystem.
Batterier
Bilbatterier och andra större batterier ska lämnas vid försäljningsställe som saluför
sådana batterier eller vid återvinningscentralen.
Små batterier ska sorteras ut och lämnas vid försäljningsställe som saluför sådana
batterier eller vid renhållarens insamlingsställen.
Produkter med inbyggda batterier ska lämnas vid försäljningsställe som saluför sådana
produkter eller vid återvinningscentralen.
Elavfall
Elavfall lämnas vid återvinningscentralen eller annan plats som anvisas av
producenterna. Lågenergilampor och glödlampor kan även lämnas vid andra av
renhållaren inrättade insamlingsplatser.
Exempel på elavfall är:
 lysrör
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 lågenergilampor
kvicksilverlampor

etc,

t ex

urladdningslampor,

högtrycksnatriumlampor,

 glödlampor
 vitvaror, t ex tvättmaskiner, diskmaskiner, spisar, spisfläktar, torktumlare, torkskåp,
manglar, kylar och frysar
 elektriska och elektroniska produkter som är fast installerade, t ex elelement,
värmepumpar, luftkonditioneringsanläggningar, elpannor
 övriga elektriska och elektroniska produkter, t ex radio, tv, video, hårddiskar,
skrivare, bildskärmar, mikrovågsugnar, klockor, leksaker, hushållsapparater,
verktyg, armaturer.
Vissa typer av elektriska och elektroniska produkter som är fast installerade omfattas ej
av producentansvar, liksom kylar och frysar som normalt inte förekommer i ett hushåll,
t ex kyldiskar från livsmedelsbutiker. Lysrör, lågenergilampor, glödlampor, vitvaror
och övriga elektriska och elektroniska produkter omfattas däremot av producentansvar.
Elavfall innehåller, med ett fåtal undantag, komponenter som gör att det även klassas
som farligt avfall.
Däck
Däck lämnas vid försäljningsställe som saluför däck eller annan plats som anvisas av
däckproducent.
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INLEDNING
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och
landsting (SKL) har träffat en överenskommelse om kommunernas krisberedskap
2019–2022. Överenskommelsen föreskriver att kommunerna ska ta fram ett
styrdokument som beskriver kommunens arbete. Dokumentet ska fastställas av
kommunfullmäktige senast den 31 december under mandatperiodens första år.
Styrdokumentet syftar till att säkerställa en strategisk inriktning för arbetet med
krisberedskap.
Styrdokumentet är tänkt att redogöra för kommunens egen inriktning och styrning
och för de mål och ambitioner man har för arbetet med krisberedskapen. På så vis
syftar dokumentet till att tydliggöra den strategiska styrningen av krisberedskapen
utifrån kommunens ordinarie styrmodell.
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SAMHÄLLETS KRISBEREDSKAP
Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa,
samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden
som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
Grundläggande principer inom krisberedskapen är:
Ansvarsprincipen – att den som har ansvar för en verksamhet i normala
situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har
även ett ansvar att agera även i osäkra lägen. Den utökade ansvarsprincipen
innebär att aktörerna ska stödja och samverka med varandra.
Närhetsprincipen – att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av
de som är närmast berörda och ansvariga.
Likhetsprincipen – att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen
än vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera
som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.

KOMMUNENS ANSVAR
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelse i fredstid och höjd beredskap (LEH) reglerar kommunernas
ansvar för arbetet med krisberedskap inom sitt geografiska område.
RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS (RSA)
Enligt LEH ska kommunen för varje ny mandatperiod analysera vilka
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa kan
påverka den egna verksamheten. Resultatet ska värderas och sammanställas i en
RSA, som utgör grunden för kommunens arbete med krisberedskap och i sin tur
ska sikta mot de mål som beskrivs i detta styrdokument.
Analysen genomförs i samverkan mellan de sex medlemskommunerna i
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund. Den är inriktad mot kontinuitetshantering och har sitt fokus i den samhällsviktiga verksamhet som bedrivs i
kommunal regi.
Analysarbetet utgår från att


olika händelser kan påverka tillförseln av kritiska beroenden till samhällsviktiga verksamheter och leda till brister i verksamheten



kvaliteten i verksamheten riskerar då att sjunka under sin lägsta acceptabla
nivå
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olika förebyggande åtgärder kan genomföras för att stärka förmågan att
bedriva verksamhet minst på den lägsta acceptabla nivån även vid en kris

KOMMUNENS GEOGRAFISKA OMRÅDESANSVAR
Kommunen har flera uppdrag i en samhällsstörning, dels att driva egen verksamhet
dels att samverka med olika aktörer i sitt geografiska område, dels kunna samverka
på regional nivå med berörda aktörer och under ledning av länsstyrelsen.
Samverkan syftar bland annat till att samordna planering, resurser och information
inför och under en händelse. Samverkan omfattar både offentliga och privata
aktörer samt frivilligorganisationer.
Till stöd för samverkan finns MSB:s Aktörsgemensamma former för inriktning och
samordning vid samhällsstörningar1. Där finns underlag för hur en så kallad
inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) organiseras och drivs.
Enligt LEH ska kommunen inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära
händelser i fredstid verka för att


olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i
planerings- och förberedelsearbetet,



de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan
händelse samordnas, och



informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas

KOMMUNENS ARBETE MED KRISBEREDSKAP
Syftet med Kils kommuns säkerhetsarbete är att skydda mänskliga, ekonomiska
och materiella värden samt skapa trygghet och förtroende för kommunens förmåga
att hantera risker och krissituationer.
Kils kommuns styrmodell – balanserad styrning- bygger på fem olika perspektiv,
varav ett är medborgarperspektivet, som fullmäktige beskriver som att Kils
kommun är en trygg och attraktiv kommun att leva och bo i.
I de olika perspektiven finns ett antal strategiska mål, som anger färdriktningen för
alla kommunens verksamheter.

1

Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning vid samhällsstörningar
Vägledning för aktörer på lokal och regional nivå med utgångspunkt i geografiskt
områdesansvar, MSB1031.
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MÅL
Målet för kommunens arbete med krisberedskap är att uppnå grundläggande
förmåga i kommunala verksamheter att hantera kriser.
Det innebär att kommunen har förmåga att


kontinuerligt hålla samhällsviktiga verksamheter i kommunal regi i drift
minst på en lägsta acceptabel nivå2



leda samordning av resurser, åtgärder och information inom sitt
geografiska område i samverkan med berörda aktörer

UPPFÖLJNING
Målen följs upp på följande sätt.
KONTINUITET I OCH LEDNING AV KOMMUNAL VERKSAMHET

Kommunen har


rutiner för att hålla samhällsviktiga verksamheter i drift



planer för hantering av kriser, från koncerngemensam till förvaltnings/bolagsspecifik nivå samt för den förbundsgemensamma krisledningsnämnden

SAMVERKAN OCH LEDNING I DET GEOGRAFISKA OMRÅDET



Samhällsviktiga aktörer som är verksamma inom området är identifierade.
De samhällsviktiga aktörer som identifieras är viktiga för samhällets
funktionalitet, kan leda till en samhällsstörning om de slutar fungera eller
kan utgöra en viktig resurs vid hantering av en inträffad händelse. Det kan
vara såväl offentliga och privata aktörer som frivilligorganisationer.



Rutiner för samverkan och ledning inom kommunens geografiska område,
i enlighet med de nationella riktlinjerna för ISF, är fastställda och
implementerade.

Målen följs upp årligen i samband med uppföljning av övriga mål.

2

Lägsta acceptabla nivå för respektive samhällsviktig verksamhet framgår av RSA
2019-2022.

Sida 6 av 8

FASTSTÄLLANDE AV HANDLINGSPLAN
Utifrån de sårbarheter och brister som framkommit av kommunens risk- och
sårbarhetsanalys och med sikte att uppnå målen ska en framåtsyftande handlingsplan sammanställas för arbetet med krisberedskap.
Av planen framgår att krisberedskapsarbetet ska ingå i den ordinarie
verksamhetsplaneringen samt hur arbetet ska följas upp och rapporteras.
Handlingsplanen sträcker sig över ett eller flera år av mandatperioden och
fastställs av kommundirektör. Handlingsplanen revideras vid behov under
mandatperioden.
ANSVAR FÖR SÄKERHETSARBETET
Ansvaret för säkerhet följer den vanliga linjeorganisationen. Det betyder att varje
chef med verksamhets-, personal- och ekonomiansvar också har ett ansvar för att
det finns kunskap och bra rutiner när det gäller säkerhet.
Varje medarbetare har ansvar för att rapportera eventuella brister och att följa de
rutiner och instruktioner som gäller på arbetsplatsen.

PRIORITERADE UPPGIFTER
Kommunens arbete med krisberedskap regleras av LEH, MSB:s föreskrifter och
den överenskommelse som träffats mellan MSB och SKL. Arbetet planeras per
mandatperiod. Under varje mandatperiod ska en mängd uppgifter lösas. Nedan
redovisas de uppgifter som är prioriterade för mandatperioden.
KOMMUNSPECIFIKT


Ta fram rutiner för att hålla samhällsviktiga verksamheter i drift.



Ta fram planer för hantering av kriser, från koncerngemensam till
förvaltnings-/bolagsspecifik nivå samt för den förbundsgemensamma
krisledningsnämnden.



Identifiera samhällsviktiga aktörer som är verksamma inom området.



Ta fram rutiner för samverkan och ledning inom kommunens geografiska
område, i enlighet med de nationella riktlinjerna för ISF samt fastställa och
implementera dessa.



Ta fram en handlingsplan för arbetet med krisberedskap.



Ta fram säkerhetsanalys enligt säkerhetsskyddslagen.
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Ta fram kriskommunikationsplan.

FÖRBUNDSGEMENSAMT
Styrande och stödjande dokument som tas fram av Karlstadsregionens
räddningstjänstförbund:

• Reglemente för krisledningsnämnden
• Krishanteringsplan för krisledningsnämnden
• Utbildnings- och övningsplan

KRISBEREDSKAPENS DOKUMENT
Handlingar

Ansvarig för framtagande

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)

Karlstadsregionens
räddningstjänstförbund/Kommunen

Krisledningsplan (kommunens egna)

Kommunen

Plan för arbetet med kommunal krisberedskap

Kommunen

Handlingsplan för planering och uppföljning av krisberedskapsåtgärder

Kommunen

Säkerhetsanalys enligt säkerhetsskyddslagen

Kommunen

Kriskommunikationsplan

Kommunen

Reglemente för krisledningsnämnden

Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Karlstadsregionens krishanteringsplan, plan för hantering av
extraordinära händelser

Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Utbildnings- och övningsplan

Karlstadsregionens räddningstjänstförbund
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