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Dnr KS 2017/79 

KF § 120 Svar på motion om översyn av krav 
på avisering av slamtömning - Lars-Olof 
Ottosson (C)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad, med hänvisning 

till teknik- och fritidsnämndens beslut att införa ny aviseringsmetod via SMS och 

brev samt beakta kravställan om kortare aviseringstid i samband med nästa 

upphandling av slamtömningsentreprenad. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Olof Ottosson (C) inkom  den 24 januari 2017 med en motion rörande 

avisering av slamtömning. Motionären framhöll sitt partis tydliga krav - i 

samband med antagandet av renhållningsföreskrifterna – om att dessa aviseringar 

skulle göras på ett sådant vis att fastighetsägaren på ett rimligt sätt kunde fullgöra 

sina skyldigheter i samband med slamtömning, utan att avsätta en hel arbetsdag.  

I motionen står att läsa att Lars-Olof Ottosson anser att aviseringarna inte 

fungerar som avsett. Därför yrkar han på att en översyn genomförs vad gäller de 

krav på avisering som ställs på den upphandlade entreprenören. Motionären 

önskar att aviseringarna om slamtömning ska ange ett kortare tidsintervall under 

vilket fastighetsägaren ska finnas på plats för att möjliggöra tömning. Om detta 

inte är möjligt ska det öppnas en möjlighet att entreprenören ringer upp 

fastighetsägaren på ett av denna angivet telefonnummer och meddelar att en 

slamtömning är nära förestående på den sedan tidigare överenskomna dagen. 

Motionen remitterades till teknik- och fritidsnämnden som överlämnade ärendet 

till sin förvaltning för beredning och förslag till beslut. Vid två tillfällen (26 

september 2017 samt 22 januari 2019) har teknik- och fritidsförvaltningen lagt 

fram ärendet för beslut. Båda gångerna återremitterades förslaget till motionssvar. 

Den 21 april 2020 återkom ärendet för tredje gången i teknik- och fritidsnämnden 

och denna gång befanns beslutsunderlaget vara tillfyllest. De tidigare 

återremisserna grundades i önskemål om tidplaner för arbetet med bättre 

aviseringsrutiner samt utredning av möjlighet till SMS-avisering.  

Det framgår av tjänsteyttrandet från teknik- och fritidsförvaltningen att rutinerna 

för avisering och slamtömning arbetats om, tillsammans med upphandlad 

entreprenör. I teknik- och fritidsnämndens beslut per april 2020 står att läsa att 

nämnden för egen del beslutar att införa en ny aviseringsmetod via SMS och brev 

ska införas. Därutöver ska nämnden beakta krav på kortare aviseringstid i 

samband med kommande upphandling av slamtömningsentreprenad. I övrigt 

anser nämnden att motionen ska betraktas som besvarad.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 juni 2020 § 130 
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- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen den 11 maj 2020 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämndens sammanträde den 21 april 

2020 § 35 

- Tjänsteyttrande från teknik- och fritidsförvaltningen den 26 mars 2020 

- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) den 26 september 2017 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Motionären 

__________ 


