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§ 175

Information
Ärendebeskrivning
Lägesrapport Gata/Park
 Sommarsatsning torget
 Parkeringssituation Lygnareds camping
 Ställplats Savannen
 Mjörnstranden, fåglar
 Införandet av taxor
 Trafikmätning sept/okt
 Seniorkorten Västtrafik
 Rekryteringar
 Cykelgarage
 Trafikplan 2021 beslutad. gäller from dec 2020
Lägesrapport Kretslopp
 Nolhaga ARV
 Läkemedelsrening
 Pumpstation Savannen
 Öppettider Bälinge ÅVC
Paragrafen är justerad
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§ 176 2020.374 SBN

Renhållningstaxa 2021
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadskontorets avfallsverksamhet är en avgiftsfinansierad verksamhet som
ansvarar för kommunens avfallshantering genom insamling av hushållsavfall, drift av två
återvinningscentraler och den aktiva deponin på Bälinge. Även ambulerande insamling av
farligt avfall samt tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar ligger inom ramen för
Avfallsverksamhetens ansvar.
Avfallsverksamheten har under åren inte fullt ut finansierats via renhållningstaxan utan delvis
finansierats med intäkter från försäljning av plats för deponimassor på Bälinge deponi.
Denna finansiering måste fasas ut eftersom deponin i vissa delar skall börja sluttäckas. Det
innebär att verksamheten framöver helt skall finansieras via renhållningstaxan.
I syfte att minimera taxeökningen för Alingsåsarna har en extern genomlysning av
avfallsverksamheten gjorts under våren 2020. Denna genomlysning har bland annat
resulterat i en rapport vilken visar att framförallt insamlingsenheten har för låg effektivitet i
förhållande till sina kostnader.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen gör på grund av ovanstående bedömningen att en ekonomi i balans förutsätter
ett av två följande alternativ:
Alt. 1: Eftersom den externa undersökningen visar på att det är möjligt att ha en fortsatt hög
servicenivå till en betydligt lägre kostnad så beslutar nämnden att Renhållningstaxan höjs
med 2,5 % samtidigt som avfallsverksamheten åläggs att minska sina kostnader med 4 Mkr
under 2021 för att täcka intäktsbortfallet från deponimassorna.
För normalvillan blir det en höjning på 75 kr per år vilket innebär en taxa på 3 066 kr per år.
Alt. 2: Eftersom avfallsverksamheten fullt ut skall finansieras via taxan och nämnden ej ser
någon möjlighet till kostnadsbesparingar inom avfallsverksamheten så beslutar nämnden om
en taxeökning på 12 % för att täcka intäktsbortfallet från deponimassorna.
För normalvillan blir det en höjning på 359 kr per år vilket innebär en taxa på 3 350 kr per år.
Ändringar i Renhållningstaxa 2021
Vid årsskiftet 2021 börjar det nya producentansvaret (TIS) att gälla vilket innebär att
kommunen måste förändra sin renhållningstaxa för att kunna förhålla sig till de nya
bestämmelserna.
Den nya lagstiftningen innebär att kommunen måste få i uppdrag av producenterna att samla
in återvinningsmaterial som täcks av producentansvaret.

Utdragsbestyrkande
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Taxeförändring för att anpassa taxan till nya TIS-lagstiftningen
1. Från och med årsskiftet så innebär TIS att fastighetsägare till flerfamiljshus skall vända sig
till privata entreprenörer för att hantera sitt återvinningsmaterial. Det innebär att kommunen
ej längre kan erbjuda den tjänsten till flerfamiljshus vilket innebär att tjänsten FNI-kärl tas bort
som alternativ för flerfamiljshus.
2. Från och med årsskiftet så har Alingsås kommun i uppdrag från producenterna att erbjuda
FNI-insamling till alla villakunder och fritidhuskunder. Det innebär att en ny tjänst för FNIinsamling för fritidshus läggs till i Renhållningstaxan.
Taxeförändring tömning av slam
Efter upphandling av ny entreprenör 2019 har priserna för slaminsamling förändrats vilket
innebär att för att få en ekonomi i balans krävs en höjning av tömningstaxan för slam med 4
%, vilket motsvarar 53 kr per tömning för normalkunden med en tank på upp till 3 kbm. Från
1332 kr per tömning till 1385 kr per tömning.
I nuvarande renhållningstaxa finns bara möjlighet till slang upp till 25 meter vilket innebär
problem för de kunder som har över 25 meter till sin tank. Detta undviks genom att lägga till
tjänsten extraslang i renhållningstaxan 2021.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden antar förslag till ny renhållningstaxa, innebärande en
taxehöjning med 2,5 % och överlämnar den till Kommunfullmäktige för fastställelse att gälla
från den 1 januari 2021. Samtidigt åläggs avfallsverksamheten att minska sina kostnader
med 4 Mkr under 2021 för att täcka intäktsbortfallet från deponimassorna.

Samhällsbyggnadsnämnden antar även förvaltningens förslag om:
1. Tjänsten FNI-kärl tas bort som alternativ för flerfamiljshus i taxan.
2. Tjänsten FNI-kärl för fritidshus läggs till som alternativ i taxan.
3. Taxan för slamtömning höjs med 4 %
4. Tjänster för extraslang vid slamtömning läggs till i taxan.
Expedieras till
KS/KF
Paragrafen är justerad
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§ 177 2020.375 SBN

VA-taxa 2021
Ärendebeskrivning
Taxan följer Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Enligt lagens krav ingår avgifter
för de tre nyttigheterna vatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp i brukningstaxan.
VA-verksamheten uppnådde ej en ekonomi i balans 2019 vilket innebär att VA-kollektivet har
en skuld till skattekollektivet som skall betalas tillbaka på 3 år.
Vid den sista prognosen visade VA-verksamheten ett underskott på - 2,2 Mkr vilket låg som
underlag för budget 2020, dock blev utfallet - 3,7 Mkr, vilket innebär att skulden till
skattekollektivet ökade ytterligare.
Då intäkter och kostnader indikerar att tidigare plan med en höjning av taxan 2021 med 5 %
skulle innebära en ekonomi ej i balans, föreslås att taxan höjs med 7 % för 2021.
Förvaltningens yttrande
Ovanstående sammantaget innebär att förvaltningen gör bedömningen att för att nå en
ekonomi som är i balans så föreslår förvaltningen att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 7
% år 2021.
För normalvillan (Typhus A) innebär det en höjning på 44 kr per månad.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden antar förslag till ny VA-taxa, innebärande en taxehöjning med 7
%, och överlämnar den till Kommunfullmäktige för fastställelse att gälla från den 1 januari
2021.
Expedieras till
KS/KF
Paragrafen är justerad
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§ 178 2020.079 SBN

Avfallsplan för Göteborgsregionen 2030
Ärendebeskrivning
Alla kommuner i Göteborgsregionen (GR) har tagit fram en ny gemensam regional
avfallsplan, Göteborgregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner till 2030.
Avfallsplanen tar vid efter den nuvarande planen A2020. Målen och åtgärderna i
avfallsplanen är utgångspunkten till hur kommunerna inom GR arbetar med avfallsfrågor.
Enligt reviderade föreskrifter från Naturvårdsverket ska avfallsplanen innehålla mål och
åtgärder inom fler områden än tidigare. De nya områdena är förebyggande av avfall, avfall i
fysisk planering och nedskräpning. Begreppet hushållsavfall har ersatts av begreppet avfall
som kommunen ansvarar för, vilket tydliggör att kommunen ansvarar för både hushållsavfall
och avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter.
Den nya avfallsplanen tar också hänsyn till globala, nationella och regionala
överenskommelser som FN:s globala mål för hållbar utveckling, Sveriges miljömållänk till
annan webbplats, Naturvårdsverkets föreskrifterlänk till annan webbplats och Klimat 2030 –
Västra Götaland ställer om.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen föreslår att förslaget till ny regional Avfallsplan för GR antas av Alingsås
kommun.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden antar förslag till ny regional Avfallsplan för GR och överlämnar
den till Kommunfullmäktige att gälla från och med fastställande.
Expedieras till
KS/KF
Paragrafen är justerad
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§ 179 2020.363 SBN

Låst cykelgarage och avgift för tillträde
Ärendebeskrivning
Gatu- och parkavdelningen köpte under 2019 in ett cykelgarage, som nu börjar monteras på
norra sidan av stationen. För att få tillgång till cykelgaraget föreslår
Samhällsbyggnadskontoret att införa en månadsavgift för de användare som vill parkera
säkert i ett centralt läge.
I dagsläget cyklar många av stadens invånare till Alingsås station för att därefter ta tåg eller
buss vidare ut i regionen. Tyvärr är cykelstölder och skadegörelse relativt vanligt
förekommande vid stationsområdet.
Avgiften förväntas täcka kostnaden för att hålla garaget låst
Beslut
Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnadskontorets förslag om en avgift på
80 kr (ink moms) i månaden/användare.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgiften med start från
det att cykelgaraget tas i bruk.
Expedieras till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
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§ 180 2020.479 SBN

Omfördelning av investeringsmedel gällande skredrisk
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har för avsikt flytta investeringsmedel från projekt: Ospecificerat
arbetsprogram till Åtgärder mot skredrisk Säveån. Anledningen till detta är att
erosionssäkringen vid Lövekullevägen är av största vikt att utföra snarast. Både på grund av
Mark och miljödomstolens tidsfrist för att utföra åtgärderna men även på grund av risken för
tredjeman.
Erosionssäkring vid Lövekullevägen.
Bakgrund
Med anledning av framtagandet av detaljplan för Västra Sörhaga i Alingsås kommun gjordes
geotekniska undersökningar inom fastigheterna Sörhaga 1:7, 1:17, 1:32 och 2:1 som visade
på skredrisk vid Säveåns slänter intill Lövekullevägen, se Figur 1. Fördjupade analyser
visade att stabilitetshöjande åtgärder krävs för att nå gällande normer med avseende på
säkerhet mot skred.
Som åtgärd har ett förslag avseende kombinerat erosionsskydd och tryckbank från åkanten
ned mot åbotten tagits fram. Totalt rör det sig om cirka 1 400 m2 (ca 3000 m3)
erosionsskydd, 2000 m2 bottensediment. I dagsläget planeras erosionsskydden bestå av ett
stenmaterial med kornstorlek mellan 20 - 300 mm.
Vattendom
Tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken beviljades i Mark och miljödomstolen
i Vänersborgs Tingsrätt den 2016-11-18 (Mål nr M 670-16, Mark- och miljödomstolen, 2016).
Enligt domen behöver åtgärderna utföras inom fem år, det vill säga, kommunen har till och
med 2021-11-18 på sig att utföra arbetet, annars krävs en ny process och en ny dom för att
kunna åtgärda skredriskerna.
När får vi göra åtgärderna
För att inte grumla åns vatten mer än nödvändigt och störa fisken under känsliga perioder får
arbeten ej att utföras under 1 april – 15 juni och 15 september – 15 november. Med hänsyn
till båtplatser och turbåtstrafik kommer arbetena inte heller att utföras sommartid. Trafik och
planeringsenhetens förhoppning är att kunna utföra arbetena mellan 16 november 2020 och
30 mars 2021, innan tidsfristen i domen går ut.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnadskontorets förslag om en omflytt
av investeringsmedel med 2 miljoner kronor 2020 från Ospecificerat arbetsprogram till
Åtgärder mot skredrisk Säveån.
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Expedieras till
Hanna Jonsson, Chef Gatu- och parkavdelningen
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande

