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Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktiges sammanträde
Tid: Torsdagen den 26 april 2018, kl 18.30
Plats: Lilla Park, Kulturkvarteret
Mötet inleds klockan 18.00 med demokraticafé.
Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta växeln (0503-350 00 eller
vaxeln@hjo.se) som kallar ersättare för tjänstgöring.
Hjo 2018-04-18
Michael Kihlström
Ordförande

Lisbeth Göthberg
Sekreterare

Ärendelista
Ärende
1.

Upprop

2.

Val av protokollsjusterare och
fastställande av tid för justering

3.

Fastställande av dagordning

4.

Allmänhetens frågestund

5.

Frågestund

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Knut Indebetou (M) och Carl-Henrik Jensen (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Ersättare: Göran Svensson (M) och Bodil Hedin (S).
Justeringstid: Onsdag 2 maj 2018, kl 16.00.

Information
Budgetuppföljning 1
Föredragande: Ekonomichef Lennart Andersson
6.

Antagande av detaljplan för del av
Korsberga 1:1 m m
Föredragande: Byggnadsnämndens
ordförande Björn Bröne (L)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Övriga handlingar är utsända till Kf i februari 2018 och finns
tillgängliga på:
https://hjo.se/globalassets/dokument/stab/kansli/handlingar-forutskick/korsberga-alla-handlingar.pdf
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Kommunfullmäktiges sammanträde
Ärendelista (forts)
7.

8.

9.

10.

11.

Årsredovisning 2017 för Hjo
kommun och dess bolag
Föredragande: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
samt kommundirektör Lisbeth
Göthberg, ekonomichef Lennart
Andersson, personalchef Per
Johansson och VD Hjo Energi AB
Håkan Karlsson
Kollektivtrafiknämnden: Årsredovisning 2017
Föredragande: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Revisionsberättelse 2017 och
fråga om ansvarsfrihet
Föredragande: Revisionens vice
ordförande Anne-Marie Fredriksson
(M)
Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018
Föredragande: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Taxor och avgifter för kultur-,
turism- och fritid
Föredragande: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)

12.

Policy för integritet vid hantering
av personuppgifter
Föredragande: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)

13.

Arbetsmiljöpolicy för Hjo kommun
Föredragande: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
POSOM-policy – Psykiskt och
socialt omhändertagande vid akuta
kriser, olyckor och katastrofer
Föredragande: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)

14.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- fastställa årets resultat, samt
- i övrigt godkänna årsredovisning 2017 för Hjo kommun och
dess bolag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2017 för Kollektivtrafiknämnden för Hjo,
Tibro och Karlsborg.
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas
förslag bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år
2017.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- anta förvaltningens förslag till nya taxor och avgifter,
- ge förvaltningen i uppdrag att göra en uppräkning av taxan
årligen i enlighet med beslutad mall,
- ge förvaltningen i uppdrag att följa upp och utvärdera taxan
inom två år, samt
- ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag på taxa
avseende avgifter för allmän platsmark.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
policy för integritet vid hantering av personuppgifter. Kommunstyrelsen beslutar för egen del – under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan – att uppdra till kommundirektören att besluta om/ta fram rutiner och mallar för att underlätta personuppgiftsansvarigas följsamhet till policyn och
dataskyddsförordningen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
reviderad arbetsmiljöpolicy för Hjo kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
policyn för psykiskt och socialt omhändertagande vid akuta kriser, olyckor och katastrofer (POSOM).
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Kommunfullmäktiges sammanträde
Ärendelista (forts)
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Avfallshantering Östra Skaraborg:
Årsredovisning 2017
Föredragande: Direktionsledamot
Lars Glad (M)
Avfallshantering Östra Skaraborg:
Revisionsberättelse 2017 och fråga
om ansvarsfrihet
Miljösamverkan Östra Skaraborg:
Årsredovisning 2017
Föredragande: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Miljösamverkan Östra Skaraborg:
Revisionsberättelse 2017 och fråga
om ansvarsfrihet
Tolkförmedling Väst: Ny förbundsordning fr o m 2019-01-01
Föredragande: Direktionsledamot
Ann-Christine Fredriksson (M)
Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente
Föredragande: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)

Upphävande av beslut om
antagande av ny avfallstaxa för
Avfallshantering Östra Skaraborg,
Kf 2018-02-22, § 19
Föredragande: Direktionsledamot
Lars Glad (M)
Avfallshantering Östra Skaraborg:
Ny förbundsordning fr o m 201901-01
Föredragande: Direktionsledamot
Lars Glad (M)
Tilläggsanslag investeringsmedel
för om- och tillbyggnad av
Orrelyckans förskola
Föredragande: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)
Valärenden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2017 för Avfallshantering Östra Skaraborg
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas
förslag bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna
ansvarsfrihet för år 2017.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2017 för Miljösamverkan Östra Skaraborg
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas
förslag bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna
ansvarsfrihet för år 2017.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst fr
o m 2019-01-01.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna den revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet som Skaraborgs kommunalförbunds styrelse föreslagit,
godkänna revideringen av 18 och 8 §§, samt
det gemensamma färdtjänstreglementet gäller fr o m 2018-0501.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva beslut Kf § 10 2018-02-22 om avfallstaxa som skulle ha trätt i
kraft den 1 januari 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
förslag till ny förbundsordning för AÖS att träda i kraft den 1
januari 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
tilläggsbudgetera 1,8 mnkr i investeringsbudget 2018 för
utbyggnad av Orrelyckans förskola.
Fyllnadsval av nämndeman efter Jeannette Berglund (M)

25.

Nya motioner att anmäla
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26.

Anmälningsärenden

OBS!
Allmänpolitisk debatt förläggs till punkt 7.
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2018-01-23

Byggnadsnämnden
Bn § 9

2008-019

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

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplanen.
Reservation

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

Christer Haagman (Mp) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att
fullgöra det som kommunfullmäktige har bett om.
Förvaltningens förslag till beslut

Plan- och byggenheten föreslår byggnadsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen, se förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att byggnadsnämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till föreliggande förslag.
Nej-röst för återremiss enligt Christer Haagmans (Mp) yrkande.
Ajournering 16.47 – 16.52
Omröstning
Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar byggnadsnämnden att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av
Korsberga 1:1 m.m.
Jäv
Knut Indebetou (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-23

Byggnadsnämnden
forts. Bn § 9
Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att säkerställa mark för en planerad anläggning för återvinning
av avfall i anslutning till befintlig industri i östra delen av Korsberga, norr om länsväg
2879 (Korsbergavägen).
Planområdet omfattar cirka 7,3 hektar och är i enskild ägo. Större delen av
planområdet föreslås få markanvändningen industri, en mindre del föreslås som
skyddsområde för dagvattenhantering. Den gamla banvallen mellan Hjo och Stenstorp
som är i kommunens ägo ingår i planområdet och föreslås få markanvändningen gångoch cykelväg.
Planförslaget innebär visst avsteg från riktlinje i Översiktsplan 2010 som rör avståndet
mellan industriområde och bostäder, vilket motiveras med att skyddsåtgärder införts.
Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att
miljökvalitetsnormer överskrids. Handläggning har skett genom normalt
planförfarande.
2016-05-03 beslutade byggnadsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta planen.
2016-06-01 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplanen. 2016-06-16 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen enligt Anders Thornblads (Mp) yttrande. Anders Thornblad yrkar
att ärendet återremitteras för en miljökonsekvensutredning och dagvattenutredning.
2016-10-12 beslutade kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att
förtydliga frågan om dagvattenutredning och miljökonsekvenser i ärendet detaljplan
för del av Korsberga 1:1. Byggnadsnämnden beslutade 2016-12-13 att be
förvaltningen begära nytt remissutlåtande från Miljösamverkan Östra Skaraborg samt
Länsstyrelsen för att de ska fördjupa sin genomgång av ärendet och ge besked på om
ytterligare utredningar bör ske i enlighet med kommunfullmäktiges återremiss
angående dagvattenhantering och miljökonsekvensutredning.
Under remisstiden har Länsstyrelsen svarat att man inte ser att något har tillkommit
som förändrar deras ställningstagande i förhållande till tidigare yttrande och
Miljösamverkan östra Skaraborg har svarat att man inte har några synpunkter på
förslaget.
2017-03-28 beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet till förvaltningen
för att klarlägga hur vi ska gå vidare med planarbetet.
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut från 2016-06-16 har en
dagvattenutredning utförts för nämnda område på fastigheten Korsberga 1:1.
Utredningen innefattar en beskrivning av områdets hydrologi och hydrauliska
aspekter vad gäller ledningsnät, dagvattendammar etc.
forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-23

Byggnadsnämnden
forts. Bn § 9
Förvaltningen föreslår därför att detaljplanen antas.
Antagandeförslaget innehåller följande ändringar från granskningsförslaget:
På plankartan
Bestämmelsen om den f.d. banvallens användning har kompletterats
Bestämmelsen om den punktprickade markens användning har kompletterats
En bestämmelse om inrättande av servitut för utfart har införts
Den del av skyddsområdet som överlappade lokalgatan längst i nordöst har
korrigerats
Illustrationen av dagvattendammen i skyddsområdet i norr har utökats
I planbeskrivningen
Beskrivningen av ägarförhållandena har förtydligats, sidan 2
Felaktig fastighetsbeteckning har korrigerats, sidan 6
Enskilt huvudmannaskap har motiverats, sidan 6
Huvudmannaskapet för lokalgatan har ändrats, sidan 6
Beskrivningen av banvallens användning har reviderats, sidan 4
En uppgift om servitutsområde för utfart har förts in, sidan 4
En uppgift om att exploatören är ansvarig för anläggande, drift och underhåll av
branddammen förs in och uppgiften om att avtal mellan kommunen och exploatören
ska upprättas tas bort, sidan 6
Smärre redaktionella ändringar av texten i planbeskrivningen
Sidan 7 i planbeskrivningen har reviderats
Ändringarna bedöms inte vara så omfattande att ett nytt granskningsförfarande
behövs och planförslaget föreslås därför antas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Missiv
Förslag till plankarta
Förslag till planbeskrivning
Förslag till granskningsutlåtande

2018-01-16
2018-01-16
2017-12-05
2017-12-08
2016-04-25

Bilagor
Protokollsutdrag Byggnadsnämnden
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige

2016-05-03
2016-06-01
2016-06-16

forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-23

Byggnadsnämnden
forts. Bn § 9
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag Byggnadsnämnden

2016-10-12
2016-12-13

Remiss Länsstyrelsen till Västra Götaland och
Miljösamverkan östra Skaraborg
Remissyttrande Länsstyrelsen Västra Götaland
Remissyttrande Miljösamverkan östra Skaraborg

2017-01-26
2017-02-08
2017-02-28

Protokollsutdrag byggnadsnämnden

2017-03-28

Samrådsredogörelse
Geohydrologisk undersökning
Principförslag till dagvattenhantering

2016-02-29
2012-04-30
2016-02-09

Utredning om dagvattenhantering för del av
fastigheten Korsberga 1:1 med bilagor

2017-12-01

Skickas till

Sökanden
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HJO KOMMUN

Bilaga A

Byggnadsnämnden
Närvaro- och voteringslista den 23 januari 2018

Votering avseende
§ 9 i protokollet

Närvarande Ja

Namn

1.

LEDAMÖTER
Björn Bröne, ordf

2.

Fp

I

Knut Indebetou, ej § 9

M

I

3.

Göran Svensson

M

I

I

4.

Ewa Larsson

C

I

I

5.

Kjell-Arne Green

S

I

6.

Johanna Lövgren

S

-

7.

Christer Haagman

Mp

I

ERSÄTTARE
8.

Henrik Olofsson

9.

Kerstin Strandbergh

10.

Anders Karlsson

ANTAL

Nej

I

I

I

Tjänstgörande för nr

M

-

2

M

I

6

S

I
8

I
I
4

3

Avstår

Votering avseende
§ i protokollet
Ja

Nej

Avstår

Bilaga B

Reservation ärende 9
Kommunfullmäktiges majoritet beslöt 2016-06-16 att återremittera förslaget till detaljplan Korsberga
1:1 för ”en miljökonsekvensutredning och dagvattenutredning.”
Till dagens sammanträde redovisas en dagvattenutredning men ingen utredning vad avser
konsekvenserna för miljön presenteras. Eftersom kommunfullmäktiges krav inte är uppfyllda ska
förslaget, enligt min mening, återremitteras. Detta faktum borde vara tillräckligt för att
byggnadsnämnden inte ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplanen.
Beslutsunderlaget kan dock utökas med följande:

1. Dagvattenutredningen.
Dagvattenutredningen utförd av konsult Lars Pettersson, TerraLimno Gruppen AB, redovisar ett
dimensionerande flöde på 650 liter/sekund vid ett s.k. 10-årsregn under 34 minuter. Den redan
anlagda dagvattenkulverten klarar av att ta emot högst 40 liter/sekund.
”I praktiken innebär detta att det finns risk för att vägbanken (gamla järnvägsbanken) som
avskiljer den södra och norra delen kommer att överströmmas vid skyfall av denna dignitet och
avrinning sker istället på ytan.” (Sid. 2 i dagvattenutredningen.)
Därmed är planförslagets skrivning om dagvattnet på sidan 5 felaktig. Där står: ”Några risker för att
dagvatten från planområdet kan påverka deponin med åtföljande negativa konsekvenser kan heller
inte förutses.” Tvärtom finns en uppenbar risk att stora mängder dagvatten från avfallshanteringens
hårdgjorda ytor snabbt transporteras ut i den närliggande deponin, vilket i sin tur innebär risk för
kraftig ökning av utsläpp av förorenat lakvatten från giftiga sopor ut i Lillån.
Inför byggnadsnämndens sammanträde har varken dagvattenkonsulten, plankonsulten eller
kommunens förvaltning kunnat svara på följande frågor angående dagvattenutredningen:
-

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

-

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

-

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

-

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

På byggnadsnämndens sammanträde framkommer att en av de närmaste gränsgrannarna, XR
Miljöhantering som ansvarar för Korsbergatippen, inte informerats i planprocessen. Endast detta
faktum är skäl nog för att planen vid ett överklagande återförvisas för ny handläggning.

Bilaga B

I ett mejl till undertecknad, strax innan byggnadsnämnden sammanträder, skriver Johan Hedihn, VD
XR Miljöhantering AB:
 ”XR Miljöhantering förutsätter att den planerade dagvattendammen samt beskrivet
kulverteringssystem minst dimensioneras utifrån de rekommendationer som anförts…”
 ”XR Miljöhantering vill även understryka att det inte framgår huruvida planerad anläggning
kommer att klara att hantera nederbörd motsvarande ett eventuellt 100 års regn, eller hur
planerad verksamhet tillser att vatten vid extrema förhållanden inte bräddar från fastigheten
Korsberga 1:1 till fastigheten Lilla Solberga 1:5.” (Dvs. Korsbergatippen.)

2. Utredning av miljöpåverkan
Förslaget till detaljplan ger möjlighet till
-

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

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

3. Tillsyn
Pågående tillsynsärenden bör klaras ut innan det ges möjlighet till ny verksamhet inom ett nytt stort
område.
Under många år pågick anmälningspliktig verksamhet på den senast beslutade detaljplanen i
området – utan att anmälan lämnats in. Först i april 2017 var verksamheten registrerad och granskad
av MÖS. Någon anmälan eller tillståndsansökan för verksamhet inom planförslagets nya område
finns ännu inte.

Bilaga B
Bestämmelserna i den först beslutade detaljplanen i området har uppenbarligen nonchalerats. Hela
den östra delen av planområdet har fyllts ut, utan lov, trots att planen föreskriver att marklov måste
sökas. Dessutom har en hög vall anlagts längs hela den östra gränsen. Konstruktionsmaterialet tycks
delvis vara byggavfall i form av betongflak. Byggnadsnämnden har ett pågående tillsynsärende i
denna fråga.
Vid studier av Google Map framkommer att verksamheten inom den första detaljplanen även har
expanderat norr ut, in på deponiområdet. Detta är synnerligen olämpligt ur miljöskyddssynpunkt.
Skogsstyrelsen skriver 2017-04-06 i mejl till Hjo kommun:
”Vid årets uppföljning av utförda avverkningar har vi upptäckt ett område på fastigheten
Korsberga 1:1 Hjo kommun där ett ca 5.5 ha stort område skog har avverkats utan att någon
avverkningsanmälan har gjorts.”
Enligt lag ska anmälan ske vid avverkning av områden större än 0,5 ha. Inte bara skogen har huggits
ner utan alla stubbar har ryckts upp och flisats. Mark har schaktats och vallar byggts. Marktäckning
har även skrapats bort i det område där en ev. damm skulle kunna anläggas. Tillsammans har denna
storskaliga markhantering inneburit kraftig påverkan på Lillån genom markläckage och lett till
grumling, fosforchock och troligtvis höjda halter av kvicksilver.
Lillån är en s.k. vattenförekomst som inte når målet om god ekologisk status 2021 enligt VISS.
(http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA58343351). Målet ska istället uppnås
senast 2027. Statusen riskerar nu istället att försämras, vilket inte är tillåtet. Redan nu pågående
verksamhet ökar belastningen på Lillån med näringsämnen och miljögifter.
Verksamhetsutövaren har en lång historia av bristande efterlevnad av miljölagstiftningen och är även
föremål för åklagarmyndighetens/polisens pågående förundersökning när det gäller förorening av
Hjoån och Vättern i samband med borrning efter bergvärme i staden.
4. Sammanfattningsvis.
Sammanfattningsvis finns inte förutsättningar för att förslaget till detaljplan för Korsberga 1:1 ska
kunna antas av kommunfullmäktige. Planen bör därför återremitteras. Med hänvisning till
ovanstående reserverar jag mig mot byggnadsnämndens beslut.

Hjo 2018-01-24
Christer Haagman

Sidan
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Enhet

Datum

Dnr

2018-01-16

2008-019

Handläggare

Mottagare

Louise Eriksson

Byggnadsnämnden

Antagande av Detaljplan för del av Korsberga 1:1 m.m.
Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

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

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

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

2(5)
deras ställningstagande i förhållande till tidigare yttrande och Miljösamverkan östra Skaraborg har
svarat att man inte har några synpunkter på förslaget.
2017-03-28 beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för att
klarlägga hur vi ska gå vidare med planarbetet.
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut från 2016-06-16 har en dagvattenutredning utförts
för nämnda område på fastigheten Korsberga 1:1. Utredningen innefattar en beskrivning av
områdets hydrologi och hydrauliska aspekter vad gäller ledningsnät, dagvattendammar etc.
Förvaltningen föreslår därför att detaljplanen antas.
Antagandeförslaget innehåller följande ändringar från granskningsförslaget:
På plankartan
Bestämmelsen om den f.d. banvallens användning har kompletterats
Bestämmelsen om den punktprickade markens användning har kompletterats
En bestämmelse om inrättande av servitut för utfart har införts
Den del av skyddsområdet som överlappade lokalgatan längst i nordöst har korrigerats
Illustrationen av dagvattendammen i skyddsområdet i norr har utökats
I planbeskrivningen
Beskrivningen av ägarförhållandena har förtydligats, sidan 2
Felaktig fastighetsbeteckning har korrigerats, sidan 6
Enskilt huvudmannaskap har motiverats, sidan 6
Huvudmannaskapet för lokalgatan har ändrats, sidan 6
Beskrivningen av banvallens användning har reviderats, sidan 4
En uppgift om servitutsområde för utfart har förts in, sidan 4
En uppgift om att exploatören är ansvarig för anläggande, drift och underhåll av branddammen förs
in och uppgiften om att avtal mellan kommunen och exploatören ska upprättas tas bort, sidan 6
Smärre redaktionella ändringar av texten i planbeskrivningen
Ändringarna bedöms inte vara så omfattande att ett nytt granskningsförfarande behövs och
planförslaget föreslås därför antas.
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Beslutsunderlag
Missiv
Tjänsteskrivelse
Förslag till plankarta
Förslag till planbeskrivning
Förslag till granskningsutlåtande

2017-03-21
2017-03-21
2017-12-05
2017-12-08
2016-04-25

Bilagor
Protokollsutdrag Byggnadsnämnden
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag Byggnadsnämnden
Remiss Länsstyrelsen Västra Götaland
Miljösamverkan östra Skaraborg
Remissyttrande
Länsstyrelsen Västra Götaland
Remissyttrande
Miljösamverkan östra Skaraborg
Protokollsutdrag byggnadsnämnden

2016-05-03
2016-06-01
2016-06-16
2016-10-12
2016-12-13

Samrådsredogörelse
Geohydrologisk undersökning
Principförslag till dagvattenhantering

2016-02-29
2012-04-30
2016-02-09

2017-01-26
2017-02-08
2017-02-28
2017-03-28

Utredning om dagvattenhantering för
del av fastigheten Korsberga 1:1 med
bilagor

2017-12-01

Skickas till
Sökanden
Berörda sakägare och myndigheter
Kansliet

Charlotte Paulsson
stadsarkitekt

Louise Eriksson
planarkitekt

0503-352 27

0503-352 33
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Bakgrund
En tidigare upplaga av detaljplanen var föremål för samråd under hösten 2010. Av olika anledningar
blev färdigställandet fördröjt, och planområdet utvidgades även. Ett nytt samrådsförfarande ansågs
därför nödvändigt. Då detaljplanen påbörjades 2009 enligt äldre plan- och bygglagen beslutade
byggnadsnämnden 2014-08-26 att avbryta arbetet med detaljplanen enligt den äldre lagstiftningen
och upprätta nya handlingar enligt den sedan 2011 gällande versionen av plan- och bygglagen (SFS
2010:900).
Samråd
Samråd har genomförts med berörda sakägare och myndigheter under perioden 2014-10-10 till
2014-11-03 Förslaget har också varit utställt i Hjo stadshus, på stadsbiblioteket och på kommunens
hemsida. Ett kompletterande samråd genomfördes 2014-12-19 – 2015-01-11 med ytterligare
fastighetsägare. Ändringar som skett mellan samråd och granskning rör bland annat motiverat
avsteg från översiktsplanen, störningsskydd, dagvatten, branddamm och minskat planområde. De
yttranden som kom in under samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse tillsammans med
kommunens kommentarer och de ändringar som gjorts mellan samråd och granskning.
Granskning
Efter den bearbetning som skett av planförslaget genom inkomna samrådsyttranden har ett
granskningsförslag varit utställt för granskning i Hjo stadshus, på stadsbiblioteket och på
kommunens hemsida. Kungörelse om granskning har gjorts i SLA och Hjo tidning 2016-03-11 och
anslagits på kommunens anslagstavla. Under granskningen har sammanlagt 15 yttranden varav 11
med synpunkter/erinran kommit in. Yttrandena redovisas och kommenteras i ett
granskningsutlåtande tillsammans med de ändringar som gjorts mellan granskning och antagande.
Förslag till antagande och återremiss
2016-05-03 beslutade byggnadsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta planen.
2016-06-01 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
2016-06-16 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kommunstyrelsen enligt
Anders Thornblads (Mp) yttrande. Anders Thornblad yrkar att ärendet återremitteras för en
miljökonsekvensutredning och dagvattenutredning.
2016-10-12 beslutade kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att förtydliga frågan
om dagvattenutredning och miljökonsekvenser i ärendet detaljplan för del av Korsberga 1:1.
Byggnadsnämnden beslutade 2016-12-13 att be förvaltningen begära nytt remissutlåtande från
Miljösamverkan Östra Skaraborg samt Länsstyrelsen för att de ska fördjupa sin genomgång av
ärendet och ge besked på om ytterligare utredningar bör ske i enlighet med kommunfullmäktiges
återremiss angående dagvattenhantering och miljökonsekvensutredning.
Under remisstiden har Länsstyrelsen svarat att man inte ser att något har tillkommit som
förändrar deras ställningstagande i förhållande till tidigare yttrande och Miljösamverkan östra
Skaraborg har svarat att man inte har några synpunkter på förslaget.
2017-03-28 beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för att
klarlägga hur vi ska gå vidare med planarbetet.
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Med anledning av kommunfullmäktiges beslut från 2016-06-16 har en dagvattenutredning utförts
för nämnda område på fastigheten Korsberga 1:1. Utredningen innefattar en beskrivning av
områdets hydrologi och hydrauliska aspekter vad gäller ledningsnät, dagvattendammar etc.
Dagvattenutredningen kan sammanfattas på följande sätt:
x

x

x

Det berörda avrinningsområdet uppgår till knappt 18 ha varav ca 40 % utgörs av
hårdgjorda ytor. Ett dimensionerande flöde har beräknats enligt Vägverkets (numera
Trafikverkets) publikation ”Hydraulisk dimensionering VVMB 310” (publikation 2008:61)
enligt den s.k. ”Rationella metoden”.
Vid kraftiga skyfall beräknade utifrån en återkomsttid på 10 år finns stor risk att den
anlagda stamledningen inte sväljer dessa högflöden utan att en stor andel avrinner direkt
på ytan. Dammens volym är dock så väl tilltagen att även vid kraftiga skyfall är risken
ytterst liten att vatten direkt spolas ut till den nedströms belägna recipienten, förutsatt
att inte dammen är fylld. Således kan säga att riskerna för negativ påverkan utanför själva
området är mycket små genom den väl tilltagna sedimentationsdammen.
Inom området kan dock erosionsproblem uppstå till följd av att den stamledning som
anlagts, av beräkningen att döma, inte klarar de högsta dimensionerande flöden som kan
uppstå vilket givetvis kan leda till en viss temporär grumling.

x

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

Förvaltningen gör bedömningen att dokumentet uppfyller vad som kan begäras gällande
dagvattenhanteringen.
Förvaltningen föreslår därför att detaljplanen antas.

GRUNDKARTEBETECKNINGAR

Skala 1:2000 (format A2) 1:4000 (format A4)
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Till detaljplanen hör även följande handlingar:
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Samrådsredogörelser
- Utlåtande över synpunkter som framförts
under utställningen
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- Geohydrologisk undersökning
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ANTAGANDEHANDLING

Upprättad i augusti 2014, reviderad i februari och april 2016 samt i december 2017
Anna de Laval
stadsarkitekt

Louise Eriksson
planarkitekt

Lars Inge Knutsson
L I Knutsson arkitektkontor

ANTAGANDEHANDLING
Planen antagen
Laga kraft
Genomförandetiden utgår

Korsberga
tätort

Lantmäteriet

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

Detaljplan
Upprättad i augusti 2014,
reviderad i februari och april 2016
Plankartan reviderad i december 2017
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Detaljplan för Korsberga 1:1

Del av Korsberga 1:1 m.m.

PLANBESKRIVNING

Hjo kommun

PLANENS SYFTE
Detaljplanens syfte är att säkerställa mark för en planerad anläggning för återvinning av avfall.
Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.

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

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

HANDLINGAR
-

Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

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

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

Markägare
Fastigheten Korsberga 1:1 ägs av Skara Stift. Jan
Lundblad AB, som även är områdets exploatör, har förvärvat del av fastigheten. Korsberga 1:4 (den tidigare
järnvägsbanken) ägs av Hjo kommun. Gunnarstorp 1:6
samt angränsande fastigheter är i enskild ägo.
Planens handläggning
Plan- och bygglagen har ändrats 2011, bland annat i
avseenden som berör vissa handläggningsrutiner (SFS
2010:900). Detaljplaner som påbörjas före 1 maj 2011
handläggs enligt de äldre lagreglerna (SFS 1987:10).
Denna detaljplan påbörjades 2009 och var under
hösten 2010 föremål för samråd med myndigheter och
sakägare m.ﬂ. De synpunkter som framfördes föranledde viss revidering av planen. Av olika anledningar
fördröjdes färdigställandet av den reviderade planhandlingen, som daterades november 2013.
Härefter har ytterligare fördröjning skett. Byggnadsnämnden beslutade därför 2014-08-26 att avbryta
arbetet med detaljplanen enligt den äldre lagstiftningen och upprätta nya handlingar enligt den sedan
2011 gällande versionen av plan- och bygglagen (SFS
2010:900).

Planområdet

Gällande
detaljplan

Korsberga
väg 2879

Orienteringskarta

500 m

Medverkande i planarbetet
Stadsarkitekt Anna de Laval
Planarkitekt Louise Eriksson
Lars Inge Knutsson, L I Knutsson arkitektkontor

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
För Hjo kommun gäller översiktsplan, antagen 2010.
Planen innehåller inte några speciﬁka ställningstaganden för det aktuella planområdet.
Detaljplaner
För marken söder om planområdet gäller detaljplan
antagen 2008. Planen är avsedd för industriändamål.

Detaljplan för Korsberga 1:1
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Kommunala beslut
Jan Lundblad AB planerar att uppföra en avfalls- och
återvinningsanläggning på den aktuella marken.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har uppdragit till
samhällsbyggnadsenheten att utarbeta ny detaljplan för
den planerade anläggningen.

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

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

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

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

Fornlämningar
Inom området ﬁnns inga kända fornlämningar.

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

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

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

Den f.d. banvallen. Fotopunkten är belägen i
korsningen mellan banvallen och körvägen på
ovanstående bild. Kameran är riktad västerut.
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FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR

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

Planerade åtgärder
Marken norr om den f.d. banvallen kommer att utnyttjas för sortering och återvinning av bygg- och skogsavfall, jord, sten, asfalt och betong m.m.
Området söder om banvallen avses att användas för
uppställning och lagring av maskiner och material för
rör- och ledningsdragning m.m, dvs den verksamhet
som bedrivs inom angränsande mark söder om planområdet.
All industrimark inom området har getts beteckningen industri med en högsta nockhöjd av åtta meter
och en största byggnadsarea av 30 procent. Kvarteret
norr om den f.d. banvallen har getts en särskild bestämmelse om att marken, förutom för industriändamål, även får användas för återvinning av industriavfall.
Den f.d. banvallen avsätts som gång- och cykelväg
samt ledningsområde. Korsningen mellan lokalgatan
och banvallen regleras med särskild rättighetsbestämmelse. Körtraﬁk över banvallen i övrigt regleras
genom bestämmelser om utfartsförbud.
Den punktprickade marken (där det inte får uppföras byggnader) har även belagts med förbud mot
anordnande av upplag.
En fastighet utanför planområdet (Hamrum 5:16)
saknar juridisk utfart till allmän väg. För att möjliggöra
en utfart via lokalgatan har en rätt att bilda ett servitut
på en sträcka av cirka trettio meter reserverats i planområdets nordöstra del.
Den del av lokalgatan som ska utnyttjas av ﬂera
fastigheter har getts en bestämmelse som medger anslutning till gemensamhetsanläggning.

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

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

Teknisk service
En beﬁntlig transformatorstation har inordnats i planen.
Ledningar för vatten och spillvatten ansluts till beﬁntliga huvudledningar i den f.d. banvallen.
Dagvattnet från industrikvarteren leds i en kulvert
till en reningsdamm och därifrån till ett beﬁntligt dike
nordost om industrikvarteret. Diket utmynnar i Lillån,
som ligger cirka 500 meter öster om planområdet. Reningsdammen ligger inom ett område som betecknats
som skyddsområde. Utöver anläggande av dammen
kommer pågående markanvändning inom skyddsområdet (skogsbruk) att behållas. Endast dagvattnet från
industriverksamheten kommer att ledas genom dammen.
Dagvattnet från kvartersmarken söder om banvallen (inkl. tidigare planlagd mark mellan det nu aktuella
planområdet och väg 2879) kommer att via en beﬁntlig damm också anslutas till ovan föreslagna kulvert.
Dammen ligger omedelbart söder om den f.d. banvallen och avses också att användas som branddamm.
Det område söder om planområdet som nu föreslås
bli avvattnat till den ovan nämnda reningsdammen i
Detaljplan för Korsberga 1:1

Regleringar och skyddsvärden
- Planen berörs inte av rådande riksintressen.
- Nätverket Natura 2000 berörs inte.
- Inga kända fornlämningar ﬁnns inom området.
- I kommunens översiktsplan rekommenderas att
industrier ska förläggas minst 200 meter från
bostadsbebyggelse. I planen är två bostadsfastigheter belägna 130 respektive 165 meter från planområdets gräns.
I planen föreskrivs buller- och insynsskyddande
vallar och plank utmed plangränsen samt bestämmelser om högsta bullernivåer i verksamheten.
Dessa åtgärder bedöms vara tillräckliga för att
motivera avsteget från översiktsplanens rekommendationer.
- Kommunala program eller policydokument berörs
inte.
Effekter på miljön
- Planens genomförande bedöms inte medföra nega4

-

-

-

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

tiv påverkan på naturmiljön med avseende på växtoch djurliv.
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse berörs inte.
Risker för skred eller ras bedöms inte föreligga.
Risker för förändringar i grundvattenföringen eller
försämring av vattenkvaliten bedöms inte föreligga
med de åtgärder för dagvattenhanteringen som föreslås.
Risker för störningar för omgivande fastigheter kan
inte uteslutas. Föreslagen planbestämmelse om
att verksamheten inte får vara störande har komletterats med riktvärden för högsta bullernivåer i
beslut om tillståndsprövning enligt miljöbalken.
Även andra restriktioner, t.ex. för damm-, stoftoch luktspridning m.m. kan komma att prövas.
Tillgängligheten till den f.d. banvallen som gångoch cykelled säkerställs genom föreslagen planbestämmelse.
Några negativa effekter med anledning av den
beﬁntliga deponin (avfall från den f.d. tegeltillverkningen vid Korsberga Tegelbruk) sydost om planområdet bedöms inte föreligga. Deponin ligger på
lägre nivå än planområdet, varför eventuellt lakvatten rinner österut. Några risker för att dagvatten
från planområdet kan påverka deponin med åtföljande negativa konsekvenser kan heller inte förutses.

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

Effekter på naturresurser
- Planens genomförande anses förenligt med miljöbalkens hushållningsbestämmelser.
- Planens genomförande medför att barrskog måste
avverkas.
- Viktiga transportleder berörs inte.
Hälsa och säkerhet
- Planens genomförande bedöms inte medföra några
påtagliga risker med avseende på människors hälsa
och säkerhet, med de åtgärder för att begränsa störningar som föreslås.
Miljökvalitetsnormer och miljömål
- Gällande miljökvalitetsnorm för vatten bedöms
inte att komma att överskridas, med de åtgärder för
dagvattenhanteringen som föreslås.
- Grundvattenförekomsten Korsberga-Klämmesbo
ligger i planområdets närhet, men bedöms inte bli
berörd av planen.
- Inga andra miljökvalitetsnormer bedöms bli påverkade.
- Inga nationella eller lokala miljömål befaras bli påverkade.
Nollalternativet
Om planen inte genomförs kommer området norr om
den f.d. banvallen att utnyttjas för skogsbruk. Verksamhetsutövaren mister möjligheten att samordna
5
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Fastighetsbildning
Exploatören har träffat överenskommelse om förvärv
av den del av Gunnarstorp 1:6 som ingår i planområdet. Exploatören ansöker om och bekostar fastighetsbildningen när detaljplanen vunnit laga kraft.
Exploatörens förvärv av del av fastigheten Korsberga 1:1 ska också fullföljas när detaljplanen vunnit
laga kraft.
Den i fastighetsförteckningen redovisade gemensamhetsanläggningen kan komma att ändras i samband
med övrig fastighetsbildning inom området.

Genomförandebeskrivningen redovisar ansvarsfördelningen och möjligheterna till planens genomförande,
men har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är främst att ge vägledning vid planens
genomförande.
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planprocessen
Detaljplanen hanteras med s.k. normalt förfarande,
vilket innebär att förslaget görs till föremål för samråd
och granskning innan det förs till antagande.

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

Preliminär tidsplan
Granskningsprocessen har genomförts under marsapril 2016. Beslut om antagande i kommunfullmäktige
beräknas ske före semesterperioden 2016.
Exploateringen beräknas kunna påbörjas under
hösten 2016.
Genomförandetid
Planens genomförandetid har bestämts till femton år.
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras eller upphävas utan berörda sakägares medgivande.
Om så ändå sker, kan kommunen bli skyldig att utge
ersättning för minskad eller förlorad byggrätt.
Efter genomförandetiden utgång fortsätter planen
att gälla tills den ändras eller upphävs.

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

Huvudmannaskap för allmänna platser
Kommunen är huvudman för den i planen ingående
marken för allmän plats GC, dvs gång- och cykelvägen
på den f.d. banvallen samt i densamma belägna kommunala ledningar för vatten och avlopp.
Exploatören är huvudman för den i planen ingående
marken för SKYDD. Den beﬁntliga gemensamhetsanläggningen är huvudman för LOKALGATA.
Området SKYDD är i första hand avsett att omhänderta dagvattnet från industriverksamheten. Huvudmannaskapet ska därför åvila exploatören.
Det enskilda huvudmannaskapet för lokalgatan motiveras med att samma förhållande gäller för lokalgatan
i angränsande område söder om det aktuella planområdet. Några kommunala projekt i större skala planeras
inte i närområdet.
Respektive huvudman har ansvaret för de allmänna
platsernas anläggande, drift och underhåll.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Exploatör och markägare
Jan Lundblad AB är exploatör och ägare till fastigheten Korsberga 1:1. Fastigheten Gunnarstorp 1:6 är i
enskild ägo.
Övriga sakägare och särskilda rättigheter redovisas
i den till planen hörande fastighetsförteckningen.
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Detaljplan för Korsberga 1:1 m.m.
Dagvattenhantering
Röd linje: kulvert
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Kollektivtrafiknämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr 2018-000002 04

KTN § 4

Årsredovisning 2017

Beslut
Årsredovisning 2017 för Kollektivtrafiknämnden godkänns.

Ärendet
Kollektivtrafiknämnden ska enligt nämndens reglemente senast i februari rapportera föregående års bokslut till de samverkande kommunerna. Kollektivtrafikkontoret har tagit fram
ett förslag till årsredovisning för 2017, innehållande bokslutssiffror samt verksamhetsberättelse med beskrivning av måluppfyllelse.
Nämnden uppvisar för samtliga kommuner lägre kostnader än budgeterat. Avvikelsen för
Hjo kommun är 501 tkr, för Tibro kommun 40 tkr och för Karlsborgs kommun 360 tkr.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017, 2018-01-08.

Beslut delges
Ekonomifunktionen, Hjo kommun
Ekonomifunktionen, Tibro kommun
Ekonomifunktionen, Karlsborgs kommun
___________________

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Dnr 2018-2.04

Årsredovisning 2017
Kollektivtrafiknämnden
för Hjo, Tibro och Karlsborg

1

Nämndens uppdrag

Kollektivtrafiknämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hjo, Tibro och
Karlsborg och består av två ledamöter och två ersättare från vardera kommun.
Nämndens uppdrag är att företräda kommunerna i samverkansfrågor gällande
kollektivtrafikens utveckling. Samverkan sker framförallt med Västra
Götalandsregionen som är ansvarig kollektivtrafikmyndighet och Västtrafik som
planerar och utför trafiken. Viss allmän kollektivtrafik finansierar nämnden själv,
genom tillköpsavtal med Västtrafik. I nämndens uppdrag ligger också
myndighetsutövning gällande färdtjänst och riksfärdtjänst. Nämnden bistås av
kollektivtrafikkontoret i Tibro kommun som är värdkommun. På uppdrag av ansvarig
nämnd i respektive kommun hanteras också frågor som rör verksamhetsresor.
Exempel på sådana resor är skolskjutsar och resor i samband med socialtjänstens
verksamhet.

2

Viktiga händelser under året

Kommunerna har en samverkansroll i arbetet med kollektivtrafikens strategiska
utveckling. Under året har det gjorts en avstämning av det Regionala
trafikförsörjningsprogrammet 2017-2020 där remissen har ställts till de fyra
kollektivtrafikråden i Västra Götaland. Vart fjärde år kommer avstämningen att
ersättas med ett förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram.
Kollektivtrafiknämnden tog under året ett beslut gällande finansiering av tillköp för
närtrafik på helger från och med tidtabellskiftet 2017-12-10.
För att öka tillgängligheten för kollektivtrafiken i Karlsborgs tätort har
regionbusslinjerna fått en ny start och sluthållplats i tätortens norra del från och med
tidtabellskiftet 10 december. Det innebär att flera invånare har fått ett väsentligt
bättre turutbud.
I början av året slutfördes två upphandlingar dels gällande skolskjuts för Tibro
kommun och dels gällande verksamhetsresor för Tibro och Karlsborgs kommun med
start efter sommaren. Avtalen för Tibro kommun gällande skolskjuts och
verksamhetsresor tilldelades samma entreprenör som tidigare avtal, men för
Karlsborgs del gällande verksamhetsresorna tilldelades en ny huvudentreprenör,
med samma underentreprenör som tidigare.

Årsredovisning 2017, Kollektivtrafiknämnden
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Årets ekonomiska resultat

Kollektivtrafiknämnden

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

1 126
1 035
1 104

1 674
1 625
1 874

1 173
1 585
1 514

683
592
661
443
443
443

1 060
1 011
1 260
614
614
614

622
1 034
963
551
551
551

Kostnader, totalt (tkr)

Hjo kommun
Tibro kommun
Karlsborgs kommun
Kostnader, uppdelat (tkr)

Trafik Hjo
Trafik Tibro
Trafik Karlsborg
Administration Hjo
Administration Tibro
Administration Karlsborg

Nämndens administrationskostnader är något lägre än budgeterat. Detta beror
framförallt på lägre kostnader för löner och sociala avgifter till följd av delvis
outnyttjad tjänst under delar av året.
För den kollektivtrafik som finansieras genom så kallade tillköpsavtal med Västtrafik
är årets kostnader lägre än budgeterat för Hjo och Karlsborg, men för Tibro är den i
nivå med budget. Avvikelsen för Hjo och Karlsborg beror på att resandeökningen i
flextrafiken och seniorkorten inte riktigt når upp till beräknad nivå. För färdtjänst och
riksfärdtjänst redovisas ett bättre resultat än budgeterat för Hjo och Karlsborg, vilket
också prognoserna under året visat. Resandet har under senare år minskat i
kommunerna och trots årliga nedräkningar av budgeten för färdtjänsten är kostnaden
även för 2017 lägre än förväntat. För Tibros del redovisas ett underskott gällande
färdtjänsten, vilket beror på ökat resande för de som dagligen reser till och från
arbete eller utbildning.

4

Måluppfyllelse

Kollektivtrafiknämnden har ett prioriterat mål under 2017. Nedan framgår
måluppfyllelse samt en beskrivning av de åtgärder som enligt verksamhetsplanen
genomförts för att uppnå målet.

Mål: En likvärdig service, av god kvalitet, till uppdragsgivare och
kommuninvånare.
Under året har åtgärder genomförts för att göra nämndens uppdrag och
samverkansformer mer kända i respektive kommun. Träffar har genomförts med
uppdragsgivande verksamhet för diskussion om uppdrag och förväntningar samt om
rutiner och arbetssätt. Detta arbete har gett resultat, men behöver fortsätta. Åtgärder
har också genomförts med fokus på enhetlighet i rutiner och arbetssätt gentemot
Årsredovisning 2017, Kollektivtrafiknämnden
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uppdragsgivare och kommuninvånare, vilket har lett till förväntat resultat. Enhetliga
mallar finns nu framtagna för ansökan, utredning och beslut och används inom
skolskjutsområdet på ett likartat sätt. Därtill har processer för myndighetsutövningen
inom färdtjänst och skolskjuts definierats och dokumenterats, vilket tillsammans med
andra åtgärder ger förutsättningar för en kvalitetssäkrad och snabb introduktion av
nya medarbetare. Sammanfattningsvis anses målet vara delvis uppfyllt.
Förväntat resultat är att nämndens uppdrag och samverkansformer är kända av
berörd verksamhet i respektive kommun. Dokumenterade rutiner och tydliga
arbetssätt gentemot uppdragsgivare och kommuninvånare samt en kvalitetssäkrad
och snabb introduktion av eventuella nya medarbetare. En strategi för att nå önskat
resultat är en enhetlighet i rutiner och arbetssätt.
Åtgärder för att nå önskat resultat är att genomföra en översyn av styrdokument och
rutiner/arbetssätt samt föreslå/genomföra förändringar med syfte att förenkla och få
en mer likartad service och ökad tillgänglighet. Ta fram rutiner på områden där
sådana saknas. Genomföra informationsträffar med uppdragsgivande verksamhet
för diskussion om uppdrag/förväntningar samt rutiner/arbetssätt. Tydliggöra
nämndens uppdrag och den service som kollektivtrafikkontoret erbjuder i skrift,
exempelvis på samverkande kommuners hemsidor/intranät. Ta fram rutiner med
checklista för nyanställd personal.

5

Framtid

Under 2018 kommer arbetet med den årliga avstämningen av Regionens
trafikförsörjningsprogram 2017-2020 att genomföras. Programmet styr den
strategiska inriktningen och vägleder Västtrafik i arbetet med att utveckla
kollektivtrafiken. För såväl politiker som tjänstemän handlar det om att bevaka och
föra fram intressen. Under året kommer även Regionfullmäktige i Västra
Götalandsregionen att fatta beslut om ny zonstruktur för Västtrafik samt slutföra
Västtågsutredningen som ska komplettera Västra Götalandsregionen ”Målbild Tåg
2035” med mål om nya stationer.
Skaraborgs kommunalförbunds styrelse beslutade 2017-12-08 att rekommendera
medlemskommunerna att anta de förslagna revideringarna i Skaraborgs
gemensamma färdtjänstreglemente. Kollektivtrafiknämnden kommer därmed att
föreslå att rekommendera respektive kommunfullmäktige i Hjo, Tibro och Karlsborg
att godkänna det reviderade reglementet att gälla från och med 1 maj 2018.
Under 2018 kommer även kollektivtrafikkontoret att påbörja en upphandling gällande
skolskjuts för Karlsborgs kommun.
Därtill kommer det krävas ett arbete med att anpassa organisationen för den nya
lagstiftning, i form av Europeisk dataskyddsförordning och tillhörande svensk
dataskyddslag, som i slutet av maj 2018 börjar gälla för behandling av
personuppgifter.
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Enhet

Datum

Kommunfullmäktiges presidium 2018-04-18
Handläggare

Mottagare

Michael Kihlström

Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse 2017 och fråga om ansvarsfrihet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja kommunstyrelsen och
övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2017.

Sammanfattning
Revisorerna har överlämnat revisionsberättelse 2017 och tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas för
kommunstyrelsen, nämnder samt enskilda förtroendevalda i dess organ.
Kommunfullmäktiges ordförande gör ingen annan bedömning än den revisorerna framfört i
revisionsberättelsen och föreslår att ansvarsfrihet beviljas. Motivering härutöver anses obehövlig.

Michael Kihlström
Kommunfullmäktiges ordförande

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 01, www.hjo.se
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Enhet

Datum

Dnr

Ekonomi

2018-03-26

0000-000

Handläggare

Mottagare

Maria Fredriksson

Kommunfullmäktige

Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förvaltningens förslag till
ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018.

Sammanfattning
I likhet med tidigare år finns ett antal investeringsprojekt som pågick över årsskiftet. Budgetmedel
har varit avsatta under 2017 men av olika anledningar har projekten inte slutförts. Mycket kan ha
hänt med förutsättningarna för de planerade investeringsprojekten. Förvaltningen ser därför över
dessa projekt och gör en ny planering för det fortsatta arbetet. Ekonomienheten har sammanställt
verksamheternas önskemål om ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018.
Totalt har kommunen pågående projekt över årsskiftet 2017/2018 till ett budgeterat belopp om
17,8 mnkr. I dessa projekt finns nedlagda kostnader fram till årsskiftet på totalt 14,8 mnkr.
Förvaltningen föreslår att nettoöverskottet på 3,0 mnkr ombudgeteras till år 2018.
Sammanställning av förslag till ombudgetering
Nettoombudget
Kommunstyrelsens förvaltning

Bruttoombudget

1 069 401

1 206 003

Fastighets- och gatuprojekt

10 920 371

15 048 016

Exploateringsverksamhet

-9 601 046

0

608 024

1 566 012

Summa inkl exploatering (kr)

2 996 750

17 820 031

Summa exkl exploatering (kr)

12 597 796

17 820 031

Va-verksamheten

Översikt nettoinvesteringar 2018- 2018
Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Budget

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

34 097

36 090

52 628

68 801

48 160

57 600

60 597*

* Varav 2018 års grundbudget 52,9 tkr samt ovanstående föreslag till ombudgetering (netto) 2 997
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Beslutsunderlag
Bakgrund ovan och bilaga med sammanställning av de aktuella investeringsprojekten

Skickas till
Ekonomienheten
Samhällsbyggnad

Lennart Andersson
Ekonomichef

Ombudgeteringar pågående investeringar 2017 till 2018
Endast projekt aktuella för ombudgetering är redovisade
ID

Projekt

Pågående

Budget 2017

171231

alt ej utnyttjad del

Netto

Önskad brutto

Ny budget Kvar att utnyttja Kommentar

ombudgetering

2018

2018

Fastighets- och gatuprojekt
9006

Energieffektivisering

0

2 501 275

2 501 275

2 501 275

1 000 000

3 501 275 Ombudgetras enligt åtagande energimyndighet

9008

Gatubelysning

0

223 966

223 966

223 966

1 500 000

1 723 966 Program för utbyte o morderinsering

9020

Ytterligare barnomsorgsplatser

457 005

4 200 000

3 742 995

4 200 000

0

9029

Guldkroksskolan omb B-huset

3 101 458

0

-3 101 458

28 000 000

9032

Ny F-6 skola

116 911

0

-116 911

0

9047

Ombyggnation Centralkök

48 682

2 500 000

2 451 318

9049

Lekutrustning

-125 443

0

125 443

9145

Parkering Guldkrokshallen

0

1 400 000

1 400 000

1 400 000

0

9215

Ombyggnad Stadshus

515 214

2 500 000

1 984 786

2 500 000

3 000 000

9073

Inköp Mark

0

574 175

574 175

574 175

0

9183

Ökad tillgänglighet

13 818

1 148 600

1 134 782

1 148 600

0

4 127 645

15 048 016

10 920 371

15 048 016

33 600 000

365 953

0

-365 953

0

0

-365 953 Avslutas under 2018
-459 930 Avslutas under 2018

Summa fastighets- och gatuprojekt

2 500 000

0
100 000

3 742 995 Tillbyggnad Orrelyckans förskola
24 898 542 Påbörjades med rivningsarbeten 2017
Anslag 2019-2021
2 451 318 Ombyggnation i samband med Guldkroksskolan B-hus
225 443 Statl bidrag för upprustning Guldkroksskolan lekområde
1 400 000 Utförs 2018
4 984 786 Ventilation stadshus
574 175 Reserv för markinköp
1 134 782 Installation av Hiss Guldkrokshallen
44 637 282

Exploateringsprojekt
9117

Exploatering Knäpplan

9154

Exploatering Knäpplan /Sandby

4 459 930

0

-4 459 930

0

4 000 000

9156

Exploatering Norra Knäpplan

4 156 407

0

-4 156 407

0

0

-4 156 407 Nytt exploateringsområde

9157

Exploatering Västra Knäpplan

618 756

0

-618 756

0

0

-618 756 Nytt exploateringsområde

9 601 046

0

-9 601 046

0

4 000 000

957 988

1 400 000

442 012

1 400 000

0

Summa Exploateringsprojekt

-5 601 046

VA-projekt
9118

Gate reningsverk

9130

Avlopps- o vattenledningar

Summa VA-projekt

0

166 012

166 012

166 012

2 000 000

957 988

1 566 012

608 024

1 566 012

2 000 000

109 246

200 000

90 754

200 000

0

442 012 Slutförs 2018
2 166 012 Ledningsarbeten
2 608 024

Övriga projekt
9270

Barn o utbildning

9275

Arbete o socialtj Pro Capita

0

112 000

112 000

112 000

9219

Arbetsmiljöåtgärder under KC

0

600 000

600 000

600 000

0

600 000 ej utnyttjat

9221

IT

0

144 003

144 003

144 003

0

144 003 ursprungligt 188 000:- viss del aktiverad i anl reg

9218

Investeringar KS

Summa övriga projekt
Totalt för hela kommun
Exkl Exploatering

90 754 Avslutas 2018
112 000 Avslutas 2018

122 644 Invest Mobilapp

27 356

150 000

122 644

150 000

0

136 602

1 206 003

1 069 401

1 206 003

0

1 069 401

14 823 281
5 222 235

17 820 031
17 820 031

2 996 750
12 597 796

17 820 031
17 820 031

39 600 000
35 600 000

42 713 661
48 314 707
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Datum

Dnr

2018-03-19

0000-000

Handläggare

Mottagare

Christer Svensson

Kommunstyrelsens allmänna
utskott

Taxor och avgifter för kultur, turism och fritid
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

anta förvaltningens förslag till nya taxor och avgifter
ge förvaltningen i uppdrag att göra en uppräkning av taxan årligen i enlighet med beslutad mall
ge förvaltningen i uppdrag att följa upp och utvärdera taxan inom två år.

Sammanfattning
År 2007 genomfördes en översyn av taxor och avgifter inom Kultur och fritid. År 2008 trädde de
nya taxorna och avgifterna i kraft. De nya taxorna/avgifterna i detta dokument är anpassade till de
förutsättningar som finns idag och de kommande åren. I samband med detta har också en översyn
gjorts för att säkerställa en hög servicenivå i samband med bokningar. Stor vikt har lagts vid att
göra det tydligt för alla vid bokningstillfällen vad det kostar samt vad som ingår.
Taxor och avgifter räknas upp enligt beslutad mall i syfte att jämna ut avgiftshöjning över tid samt
för att kompensera för höjda interna kostnader för kultur, turism och fritid. Förvaltningen kommer
att följa upp den nya taxan inom två år för att utvärdera dess effekter.

Beslutsunderlag
Utredning av taxor och avgifter för kultur, turism och fritid
Förslag till taxor och avgifter för kultur, turism och fritid (inklusive mall för uppräkning av taxor och
avgifter)

Skickas till
Kultur, turism och fritid

Christer Svensson
T.f. Kultur-, turism- och fritidschef

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

Dnr

2018-02-09
Handläggare

Mottagare

Christer Svensson

Kommunstyrelsen

Utredning av taxor och avgifter för kultur, turism och fritid
År 2007 genomfördes en översyn av taxor och avgifter inom Kultur och fritid. År 2008 trädde de
nya taxorna och avgifterna i kraft. Tio år senare finns ett behov av en ny översyn och uppdatering
av gällande taxor.
Differentierade hyror
Kultur, turism och fritids lokaler har genomgått en stor renovering och utbyggnad och resulterat i
ett stort och fantastiskt Kulturkvarter; en mötesplats för Hjobor och besökare.
Kultur, turism och fritidsenheten har tagit fram ett underlag som ska gagna Hjobor och besökare
och öka möjligheterna till en omfattande lokalanvändning. Vissa taxor har sänkts jämfört med
tidigare; främst för föreningar och privata med säte i Hjo. Vissa taxor har höjts jämfört med
tidigare; främst för företag och för hyresgäster från andra kommuner. Avtal kan göras om
konferenspaket ex i samarbete med hotellet. För tillfälliga konferenser gäller hyror enligt
grundtaxor. Möjligheterna med de nya taxorna är att våra egna medborgare och föreningar i Hjo
får större förutsättningar att anordna verksamheter och använda Kulturkvarterets alla lokaler. För
företag och näringsidkare höjs hyran jämfört med tidigare.
Årlig uppräkning
I förslaget föreslås att en årlig uppräkning sker motsvarande KPI ökningen, med den begränsningen
att prisförändringen ska hamna mellan 0-2% varje år. I och med att uppräkningen sker automatiskt
varje år med små steg behöver inte höjningarna bli så drastiska för föreningarna som om man
väntar många år på nya beslut. Det innebär också att besluten som tas kring taxan kan gälla för
många år framöver.
Såhär har den faktiska KPI utvecklingen sett ut de senaste tio åren:
År

Procentuell ökning

KPI ändring

2007 – 2008

3,08

285,01 – 294,09

2008 – 2009

1,27

294,09 – 297,88

2009 – 2010

0,64

297,88 – 299,79
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2010 – 2011

2,08

299,79 – 306,15

2011 – 2012

1,83

306,15 – 311,85

2012 – 2013

0,48

311,85 – 312,00

2013 – 2014

<0

312,00 – 311,39

2014 – 2015

<0

311,39 – 310,75

2015 – 2016

0,36 (ökning från 2013)

312,00 – 313,13

2016 – 2017

1,37

313,13 – 317,50

Kategorier
Kategorierna skiljer sig åt innehållsmässigt mellan enheterna. Det beror på att grupperna inte är
desamma. I hallarna finns våra idrottsföreningar i Hjo som bokar in sig en gång inför varje ny
säsong. Andra tillfällen bokas i bokningsservice. I Kulturkvarteret Pedagogien finns många olika
lokaler med olika hyror. Dessa bokas per tillfälle. Viss säsongsbokning finns ex. för PRO och
Visvännerna.
Interna hyror
Interna hyror har fått ett eget område i det nya förslaget med utvalda lokaler. Den interna hyran
för de utvalda lokalerna har sänkts mot tidigare. Tidigare betalade interna bokningar samma taxa
som andra hyresgäster då det endast fanns en beslutad taxa.
Procentsats
När ett offentligt arrangemang genomförs föreslår kultur, turism och fritid att en procentsats på
biljettintäkterna vid tillfället erläggs som hyrestaxa. Tanken med procentsatsen är att ge arrangören
möjlighet att genomföra arrangemanget. Istället för en högre grundhyra som kan slå hårt mot
arrangören blir procentsatsen en del av hyran som står i förhållande till hur bra arrangemanget går.
Lite publik – mindre pengar till hyran, större publik – mera pengar till hyran. Procentsatsen gäller
alla arrangörer förutom interna arrangemang som endast betalar grundhyra. För turismens avgifter
är procentsatsen lägre för föreningar från Hjo och högre för företag och externa föreningar.
Säsongsbokningar Park
Säsongsbokningar är intressant för vissa föreningar i Hjo och den hyran är höjd från 375 kr till 500
kr per tillfälle. Säsongshyran har legat stilla sen 1990-talet. Kultur, turism och fritid har haft samtal
med PRO och Visvännerna som är säsongbokare och de är nöjda med den nya avgiftsnivån. De ser
också en självklarhet i att flytta sin träff om ett större arrangemang behöver det aktuella datumet.
Service och utrustning
Vid bokningar i lokalerna efterfrågas olika service och utrustning. Kultur, turism och fritid köper in
viss utrustning till lokalerna och inköpen belastar lokalens ID. Det gäller bärbara datorer,
projektorer, whiteboardtavlor, bärbar ljudanläggning och fast ljudanläggning. Utrustningen behöver
ständigt uppdateras och en hyra á 170 kr/tim för utrustningen är föreslagen.
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När extra vaktmästare från fastighet behöver hyras in utanför ordinarie arbetstid är timpriset 510
kr/tim.
Många hyresgäster behöver få se lokalerna i förväg för att kunna planera inför bokningen. Kultur,
turism och fritid föreslår en kostnadsfri visningsservice på ca 15 min som planeras och bokas dagtid.
Tekniker finns att tillgå från en privat teknikergrupp som kultur, turism och fritid har initierat och
bildat under våren.
Kommunens bokningsservice förmedlar kontaktuppgifter till teknikgruppen som sedan kommer
överens med bokaren. Teknikerna som har eget företag fakturerar själva kunden.
Möjligheter och risker
Risken med de nya taxorna är att intäkterna kan försämras då Hjos medborgare står för det största
antalet bokningar. Detta kan medföra minskade möjligheter att med budgeterade
verksamhetspengar hålla en hög kvalitet och nivå på lös utrustning och service. Det kan också vara
så att när lokalerna är fina och bra så söker sig flera näringsidkare och företag till Kulturkvarteret
för att genomföra sina arrangemang.
Hallar och idrottsanläggningar
2007 genomfördes en översyn av föreningarnas bidrag och lokalernas hyror. En konsult anlitades
som noggrant gick igenom alla förutsättningar med de olika föreningarna och tog fram förslag till
beslut. De nya bidragen, taxor och hyror trädde i kraft 2008. De tre kategorierna av hyresgäster
som beslutades 2007 föreslås vara detsamma i 2018 års förslag. Kultur, turism och fritid har varit
försiktiga i en hyreshöjning med tanken att föreningarna fortsatt ska ha goda förutsättningar att
använda lokalerna. Vissa förändringar gällande rehab/motionshall har tillkommit.
För entrébelagda arrangemang har en differentierad hyra med procentsats införts. En hyra för
bordtennis/kampsportsrum har lagts till. Även omklädningsrum för de som vistas ex. utomhus har
lagts till. För klubbrummet erläggs en hyra till samhällsbyggnadsenheten som beräknas enligt deras
prissättning.
Hyran för Tennishallen förändras på samma sätt som Guldkrokshallens A- och B-hall. Tennishallen
kan användas mera för mässor och konserter m.m. Kultur, turism och fritid har därför upprättat en
hyra för intern bokning och för extern bokning av andra arrangemang.
Konstgräsplanen utgår från samma hyresnivå som hallarna. En skillnad i hyra på halv eller hel plan
samt olika perioder på året har tagits fram.
Skolans gymnastikhallar hyrs ut av kultur, turism och fritid och intäkten går som tidigare till skolans
ID. Kultur, turism och fritid behåller 15% i intern avgift för det administrativa arbetet. Hyran följer
hallarnas prishöjning och differentieras något. Arbete pågår för att möjliggöra uthyrning av fler
skollokaler. Badhytterna hyrs ut av Guldkroksbadets personal och hyrorna har varit interrimhyror
tidigare.
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Simskola
En jämförelse med andra kommuners avgifter i simskolan har tagits fram.
Kommun

Kr

Aktivitet

275, 250

14 tillfällen

Tidaholm

500

8 tillfällen

Tibro

325
200

18 tillfällen-nybörjare
10 tillfällen från silvermärket

Karlsborg

450

10 tillfällen

Falköping

450

9 tillfällen

Mariestad

650

10 till fällen

Skara

930

per termin, ca 12 tillfällen

Skövde

900

15 tillfällen

Hjo

Hjo kommun har jämförelsevis låga avgifter vilket också har varit målsättningen sen tidigare då vi
lägger stor vikt vid att våra barn och unga ska kunna simma. Dock har avgiften legat på samma nivå i
drygt 20 år. Hjo kommuns har en unik service med att erbjuda buss till badet vilket ingen annan
jämförelsekommun tillhandahåller. I Hjo är det väldigt få elever som åker med bussen och den går
endast från vissa platser i kommunen. Norra kommundelarna får inte samma service som de södra
kommundelarna. Förslaget blir därför att höja busskostnaden från 100 kr till 200 kr. Man får då åka
buss till och från simskolan i tre veckor.
Nya förslaget för simskoleavgifter är en liten höjning från 275 till 300 kr för simskola och från 250
till 300 kr för märkestagare. Anledning till att jämna ut avgiften till samma avgift är att tidsåtgången
för lärare är densamma och för att underlätta vid fakturering.
Nya taxor och hyror
Turistinformationen utför olika service och det nya underlaget innehåller även förslag på avgifter
för dessa tjänster.
Turistbyrån får väldigt många förfrågningar om service gällande försäljning av biljetter till olika
arrangemang. På något sätt måste arbetet struktureras då det tidvis belastar assistenttjänsten väldigt
mycket. Turismen föreslår också en procentsats på intäkterna för att inte arrangören ska behöva
betala mera än vad arrangemanget ger i förhållande till hur bra det går. Arrangören ska också lämna
ifrån sig ett färdigt material så att turismen kan arbeta med försäljningen. Nu händer det att
arrangören kommer med ett handskrivet krav och sen ska turismen utföra allt arbete. Det är inte
rimligt. Olika procentsatser föreslås för internt, ideella föreningar och företag.
Det finns också ett förslag på ett tak som säger hur många arrangemang som turismen kan arbeta
med/vecka och även att materialet ska lämnas i god tid innan arrangemanget.
Taxa/hyra för hela Medborgarhuset Park
En ny taxa har tagits fram för att boka hela Medborgarhuset Park innefattande Park och Lilla Park
med loger.
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Kulturskolans musik- och danssal
Kulturskolans musik- och danssal; A-huset på Guldkroksskolan kan användas mera än vad som görs
i dag. Lokalen är renoverad 2010 och har scen och även speglar för dans. I överenskommelse med
Kulturskolledaren har ny taxa föreslagits som även gäller helgbokningar.
Replokaler bakom Park
För replokalerna föreslås en låg avgift (bokningsavgift) som gör att kultur, turism och fritid kan
underhålla och tillmötesgå bandens önskemål om innehållet/utrustningen i lokalerna. Avgiften har
tagits ut interimt och musikbanden har ansett att avgiften är rimlig. Bl.a. har olika
dämpningsanordningar och möbler köpts in. För den färdigutrustade replokalen tas ingen avgift ut
internt. Däremot tas en lägre avgift ut från extern bokare. Den avgiften av 50: -/tim har också tagits
emot väl och t.o.m. ansetts vara väldigt låg. I den lokalen har kultur, turism och fritid skyldighet att
köpa in/byta ut och underhålla alla instrument och övrig utrustning.
Öppethållande i Kulturkvarterets café och utställningslokaler
Under ordinarie arbetstider för verksamheterna bibliotek och turism hålls kulturcafé och
utställningar öppna. Det har framkommit önskemål om ytterligare öppettid. För att tillmötesgå
önskningarna erbjuder kultur, turism och fritid att föreningar och privatpersoner kan hålla öppet
kulturcafé och utställningar på andra öppettider än verksamheternas ordinarie öppettid. Det är då
möjligt att göra en bokning och erhålla en proxy för passering. Bokningen ska föregås av en kort
utbildning av upplåsning/låsning, belysning och larm. Bokningen är kostnadsfri då föreningen eller
personerna ansvarar för öppethållande. Kulturcafé kan bokas för servering. Regler för försäljning
ska undersökas.
Särskilda bokningar och avtal
Hjo kommun är biografägare från år 2012 (tidigare Videvox). Kommunen tillhandahåller
biografservice. Biografföreningen betalar lokalhyra genom % av sålda biljetter enligt ett eget avtal.
För den nya kultur- och teaterföreningens visningar är det meningen att ett liknande avtal ska
upprättas. Kultur, turism och fritid vill behålla rätten att ändra procentsatsen efter 2018 beroende
på hur välbesökta föreningarnas visningar blir. Det vanligaste är att kommunerna har en fast hyra
men kultur, turism och fritid i Hjo vill ge föreningarna möjlighet att komma igång med sin
verksamhet och klara ekonomin första åren. På det sättet hjälper kommunen föreningarna att
lyckas med sin verksamhet.
Diskussioner har inletts om ett samarbete mellan Hotell Bellevue och kultur, turism och fritid för
att kunna erbjuda ett gemensamt konferenspaket som hotellet säljer och där Kulturkvarterets
lokaler ingår som en del av bokningen.
KULTUR, TURISM OCH FRITID
Christer Svensson
T.f. Kultur-, turism- och fritidschef

Taxor och avgifter för kultur, turism och fritid

Dokumenttyp

Taxa

Fastställd/upprättad

2018-04-26 av Kommunfullmäktige

Senast reviderad

-

Detta dokument gäller för

Kultur, turism och Fritid

Giltighetstid

Tills vidare

Dokumentansvarig

Kultur- turism- och fritidschef

Dnr

0000-000
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Taxor och avgifter för hallar, gymnastiksalar, planer, simskola och
badhytter
Varje hyrestillfälle är förknippat med kostnader, såsom personalkostnader för bokning och
hantering av nycklar och service, städ, ev. vaktmästeri, underhåll och förbrukningsvaror. De
föreslagna taxorna och avgifterna i detta dokument täcker inte dessa kostnader fullt ut utan är
generellt sett subventionerade i syfte att stimulera användningen av lokalerna.
Definitioner i dokumentet:
Dag:

Sammanhängande period på ett datum.

Säsong:

Följer säsongsdefinition för respektive objekt.

Timpris:

Vid mindre än hel timma gäller taxa/60 x antal minuter.

År:

Kalenderår. Ny taxa från 1 mars.

Procent:

Intäkt vid entrébelagda arrangemang. Total entrésumma x angiven %.

Kategorier inom Fritid.
Kategori 1:

Föreningar med säte i Hjo.

Kategori 2:

Ej bidragsberättigade föreningar/privatpersoner.

Kategori 3:

Föreningar från annan kommun.

Säsongsbokning: 15 juli – 14 juli
GULDKROKSHALLEN
Kategori

1

2

Kr/tim.

3

Nuläge

Kr/tim

85

75

170

150

260

225

500
10 %

700

1000
10 %

700

1600
10 %

700

Rehab/motionshall i samband
med annan bokning.
Ingen tillgång för privatperson.

70

-

135

-

200

-

Bordtennis/
Kampsportrum

35

-

70

-

100

-

Klubblokal/mötesrum/dag

255

250

255

250

255

250

Omklädningsrum när endast
omklädningsrum bokas

35

-

70

-

100

-

Kvmpris
enligt
SB: s

-

-

-

-

-

A – och B – hall
Entrébelagda
Arrangemang/dag

Klubblokaler.
Föreningar betalar
säsongsavgift till SB.

Nuläge

Kr/tim

Nuläge
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prissättn
ing
Lägerverksamhet beslutas från
gång till gång

-

-

-

-

-

-

TENNISHALLEN 2018
Kategori

1

2

Kr/tim. Nuläge
Kostnad/bana

Kr/tim.

85

75

170

-

-

-

Hjo Tennisklubb.

3
Nuläge

Kr/tim.

150

255

-

-

Nuläge
225
-

Fast årsavgift enligt avtal

TENNISHALLEN 2018
Mässor, konserter m.m.
Kr/dag
Internt ex. att SB, vården eller skolan vill anordna en mässa m.m.

3000

Externt ex. företag eller annan privat vill anordna mässa m.m.

10 000

KONSTGRÄSPLANEN
Kategori

1
Kr/tim.

2
Nuläge
-

Kr/tim.
200

3
Nuläge
-

Kr/tim.

Hela planen 1/1 – 31/3

100

Hela planen 1/4 – 31/12

85

Halva planen 7-manna

70

-

135

-

210

-

50

-

100

-

155

-

170

310

Nuläge
-

255

1/1 – 31/3
Halva planen 7-manna
1/4 – 31/12
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GYMNASTIKSALAR 2018
Kategori

1

2

Kr/tim. Nuläge
Hammarnskolan och

70

60

Kr/tim.
135

3
Nuläge
120

Kr/tim.

Nuläge

255

180

Guldkroksskolan

BADHYTTER 2018
Kr
Dygnshyra

60

Säsongshyra 1/6 – 31/8 2000

SIMSKOLA 2018
Kr

Nuläge

Simskola 3 veckor, 14 tillfällen á 30 min.

300

275

Elever som tar märke

300

250

Ingen kostnad för
eleverna

Ingen kostnad för
eleverna

200/ familj

100

från silvermärke och uppåt
Resa för märkestagning med
hopp i Karlsborg
Bussresor Gate/Fågelås och Korsberga
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Förslag till hyror och avgifter för Park, Lilla Park, Kulturkvarteret och
replokaler
Bokning dag skall görs senast två veckor innan bokningstillfället.
Bokning med timpris kan ske tidigast två veckor innan bokningstillfället.
Säsongsbokning kan begäras flyttas om större bokning ex. konferens önskar samma datum.
Nytt lämpligt datum tas fram tillsammans med föreningen och ska vara närliggande.
Kategorier för lokaler inom Kultur
Kategori 1:

Föreningar och privatpersoner med säte i Hjo

Kategori 2:

Företag med säte i Hjo

Kategori 3:

Föreningar/företag från annan kommun

PARK 2018
Kategori

1
Kr/dag

2
Nuläge

Kr/dag

3
Nuläge

Kr/dag

Nuläge

Bokning

1000

1000

3000

1000

5000

1000

Offentligt arrangemang
med entré.

1000
10 %

2500

3000
10 %

2500

5000
10 %

5000

LILLA PARK 2018
Kategori

1
Kr/dag

2
Nuläge

Kr/dag

Sluten aktivitet utan kök
och porslin

1500

1500

3000

Sluten aktivitet med kök
och porslin

2000

1900

4000

Offentligt arrangemang
med entré, utan kök

1500
10 %

2500

Offentligt arrangemang
med entré, med kök

2000
10 %

2500

Föreningsmöte utan kök

500
170/tim.

Timbokning.
Dagbokning går före
timbokning

3
Nuläge
1500

Kr/dag

Nuläge

3000

1500

1900

5000

1900

3000
10 %

2500

3000
10 %

5000

4000
10 %

2500

5000
10 %

5000

-

-

-

2000

-

-

350/tim.

-

700/tim.
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Säsongsbokningar.
Gäller möten och
repetitioner minst 3
gånger per halvår.
Utan kök.

500/
dag

375/
tillfälle
När
det
fanns

700/

-

(För offentligt arrangemang
med entré gäller ordinarie
taxa)

Säsongsbokningar med
kök

dag

HELA MEDBORGARHUSET; PARK OCH LILLA PARK 2018
Kategori

1
Kr/dag

2
Nuläge

Kr/dag

3
Nuläge

Kr/dag

Nuläge

Sluten aktivitet utan kök

2000

-

5000

-

7000

-

Sluten aktivitet med kök
och porslin

2500

-

6000

-

8000

-

Offentligt arrangemang
med entré. Utan kök.

2000

-

5000
10 %

-

7000
10 %

-

-

6000
10 %

-

8000
10 %

-

Offentligt arrangemang
med entré. Med kök och
porslin.

10 %
2500
10 %

SÄRSKILDA BOKNINGAR PÅ PARK OCH LILLA PARK
Konferenspaket i samarbete med Hotell Bellevue.
Hotellet marknadsför konferenspaket där Park ingår som konferenslokal. Hyreskostnad enligt
särskilt avtal.
Biografföreningens visningar.
Lokalhyran betalas genom % av sålda biljetter enligt avtal.
Kultur- och teaterföreningens visningar.
Lokalhyran betalas genom % av sålda biljetter enligt avtal.
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KULTURKVARTERET
Kategori

1
Kr/dag

2
Kr/dag

3
Kr/dag

Estrid Ericssonsalen

500

1000

2500

Kulturcafé

250

850

1550

500
10 %

1000
10 %

2500
10 %

250
10 %

850
10 %

1550
10 %

Estrid Ericsonsalen
entrébelagt arrangemang
ex föreläsningar
Kulturcafé entrébelagt
arrangemang
ex föreläsningar

INTERN HYRA
Kr/dag
Fritidslokaler

Aktivitet

Enligt kategori 1
inom fritid.

Gäller personalens egna sammanträden och
aktiviteter så som AGF, utbildningar av personal m.m.

Estrid
Ericssonsalen

0

Gäller personalens egna sammanträden och
aktiviteter så som AGF, utbildningar av personal m.m.

Kulturcafé

0

Att boka till vid personalens egna sammanträden och
aktiviteter så som AGF, utbildningar av personal m.m.

Estrid
Ericsonsalen
arrangemang

500

Gäller föreläsningar anordnade av kommunal
verksamhet utan någon betalning eller entré.

Kulturcafé
arrangemang
ex föreläsningar

250

Gäller föreläsningar anordnade av kommunal
verksamhet där gästen inte har erlagt någon betalning
eller entré.

Park

500

Gäller arrangemang där gästen inte har erlagt någon
betalning eller entré.

Lilla Park utan
kök

500

Gäller arrangemang där gästen inte har erlagt någon
betalning eller entré.

Lilla Park med
kök

700

Gäller arrangemang där gästen inte har erlagt någon
betalning eller entré.

ex föreläsningar
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Service och Utrustning

Pris kr
510/tim.
170/tim.
170/tim.
50/tim.
0 kr

Merarbete för vaktmästare
Ljudanläggning (bärbar)
Bärbar dator + projektor
Whiteboardtavla med pennor
Visning av lokaler bokas och sker
dagtid i ca 15 min

Turistbyrån

Allt material; biljetter, affischer och annat ska lämnas
färdigställt till Turistbyrån i god tid innan försäljning
påbörjas.

Försäljning biljetter ideell förening

0 % av intäkterna

Försäljning biljetter privata aktörer

10 % av intäkterna

Försäljning biljetter internt i
kommunen

5 % av intäkterna

Försäljning biljetter Trafik
Tak för hantering av antal ideella
föreningars försäljning

Enligt avtal
3 föreningar/v

UTSTÄLLNINGAR OCH KULTURCAFÉ
Utställningslokaler och kulturcafé kan hållas öppet av annan än Kulturkvarterets
ordinarie personal. En kort utbildning av upplåsning/låsning, belysning och larm sker innan
öppethållande. En proxy tillhandahålls med den tid som öppethållandet avser.
Kulturcaféet kan bokas för servering och/eller försäljning av förening eller annan.
Ex. från invigningsmånader är PRO-fika på fredagar.
(Tillstånd måste undersökas och sökas)
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REPLOKALER
Lokal 1

Internt i kommunen

Externt/tim.

Kr/tim.

Kr/tim.

0

50

Bokas av band
Kr/mån.

Bokas av band
kr/mån.

-

250 kr/band

Bokas av band
kr/mån.

Bokas av band
kr/mån.

-

250 kr/band

Lokalen är
utrustad med
instrument och
elektronik
Lokal 2
Den största av de
tre lokalerna som
kan rymma upp
till 3 band som
tränar vid olika
tider.
Lokal 3
Den näst största
lokalen som kan
rymma upp till 2
band som tränar
vid olika tider.

KULTURSKOLANS MUSIK- OCH DANSSAL
Kr
Tillfälle mindre än 5 tim.

300

Heldag

500

Lördag eller söndag eller annan helgdag

700

Helgbokning

1500

Hyra Gratis
När lokalerna används för
välgörenhetsarrangemang där ALL
behållning går till välgörande
ändamål. (Arrangör eller
medverkande arbetar på helt ideell
grund).

0 kr
Kultur, turism och fritidsenheten betalar alla
kringkostnader för lokalerna.

12(12)

Mall för uppräkning av taxor och avgifter
Uppräkning från och med 2019 sker med utgångspunkt i Konsumentprisindex (KPI) enligt
följande:







Nya taxor och avgifter uppräknas från och med 1:a mars varje år.
KPI för januari innevarande år jämfört med januari föregående år ligger till grund för
ändringen.
Uppräkningen är minst 0 % och som mest 2 %.
Uppräkning beräknas från det senaste året KPI ökade i de fall ingen ökning skett
föregående år.
Två decimaler används i procentsatsen för uppräkningen.
Nya taxor och avgifter avrundas till närmaste hel krona.

Sidan

Kommunledning
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Enhet

Datum

Dnr

Stab

2018-03-21

2018-xxx

Handläggare

Mottagare

Maria Berg

Kommunfullmäktige

Policy för integritet vid hantering av personuppgifter
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för integritet vid hantering av personuppgifter.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del – under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt
ovan – att uppdra till kommundirektören att besluta om/ta fram rutiner och mallar för att
underlätta personuppgiftsansvarigas följsamhet till policyn och dataskyddsförordningen.

Sammanfattning
Föranlett av EU:s dataskyddsförordnings (679/2016) ikraftträdande har förslag till policy för
personuppgiftshantering tagits fram och föreslås antas. Beslutsunderlag

Beslutsunderlag
Förslag till policy för integritet vid hantering av personuppgifter

Skickas till
IT-enheten

Peter Jonsson
IT-chef

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

Policy för integritet vid hantering av personuppgifter

Dokumenttyp

Policy

Fastställd/upprättad

Kommunfullmäktige 2018-04-26 § xx

Senast reviderad

-

Detta dokument gäller för

Hjo kommun

Giltighetstid

Tills vidare

Dokumentansvarig

IT-chef

Dnr

2018-xxx
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1 Inledning
Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft. Förordningen ersätter
personuppgiftslagen (1998: 2014), PuL, och det till PuL bakomliggande direktivet. Eftersom det
rör sig om en förordning blir regelverket direktverkande i medlemsstaterna även om viss
kompletterande reglering sker i nationella lagar.
Den nya regleringen syftar till att stärka och harmonisera den rättsliga säkerheten för enskilda
och deras personliga integritet men även att öka flexibilitet och förutsägbarhet för myndigheter
och ekonomiska operatörer inom unionen genom ett enhetligt regelverk för att därigenom
kunna utveckla den digitala ekonomin över hela den inre marknaden.
Då förordningen lägger betydande vikt vid att personuppgiftsansvarig kan visa att förordningen
följs kommer det medföra ett ökat krav på dokumentation över de hanteringar inom
kommunen som innefattar personuppgifter. För vad fall kommunen brister i sin hantering eller
på annat sätt inte lever upp till de krav som ställs riskerar även kommunen komma att åläggas
sanktionsavgift eller skadeståndsansvar.
Förordningen är inte tänkt att begränsa offentlighetsprincipen eller myndigheternas skyldigheter
enligt arkivlagen.

1.1 Syfte och omfattning
Då hantering av personuppgifter av olika slag och för skilda ändamål sker inom en rad olika
verksamheter inom kommunen finns ett behov av kommunövergripande policydokument för
att sätta de ramar verksamheterna behöver iaktta vid personuppgiftshantering. Detta skall
sedan kompletteras av rutiner som på ett mer detaljerat sätt stödjer verksamheterna i de
processer och hanteringsfrågor som uppkommer.
Med begreppet personuppgift avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en
levande person. Som exempel på personuppgifter kan nämnas namn, personnummer,
telefonnummer, e-postadress, ip-adress, fotografier etc. Exemplen är inte tänkta att vara
uttömmande utan det avgörande för om det är en personuppgift är om uppgiften, av slag det än
månde vara, kan härledes till en fysisk levande person.
Denna policy gäller därför för Hjo kommuns samtliga nämnder samt styrelser i sådana
organisationer vari kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande. Den tar sikte på sådan
behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatiserad väg samt i övrigt
vid behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att ingå i ett register.

2 Personuppgiftshantering
I Hjo kommun skall varje behandling av personuppgifter ske med iakttagande av den enskildes
integritet och med beaktande av de rättigheter som tillkommer de registrerade. Utifrån detta
skall:






•Varje behandling av personuppgifter ske i enlighet med gällande lagstiftning.
•Behandlingen skall vara laglig, korrekt och öppen gentemot den registrerade.
•Innan behandling påbörjas – ett särskilt och uttryckt ändamål med behandlingen vara
fastställt. Behandling av personuppgifter ska/får inte ske för ett ändamål som är
oförenligt med det ursprungliga ändamålet.
•Insamling av personuppgifter inte vara mer omfattande än nödvändigt. Detta innebär
att endast uppgifter som är adekvata och relevanta får samlas in. Uppgifterna skall vara
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uppdaterade och korrekta.
•Insamlade personuppgifter ska endast bevaras i identifierbar form så länge det är
nödvändigt för ändamålet och inte annat följer av lag.
•Åtkomst till personuppgifter begränsas till de som är behöriga.
•Sådana organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda personuppgifterna som
utifrån riskanalyser och säkerhetsklassningar bedöms erforderliga vidtas.
•Personuppgiftsansvarig kunna påvisa sin följsamhet till förordningen och däri angivna
regler/ principer.
•Dataskyddsombud skall finnas utsett för kommunens samtliga verksamhetsområden.
•Varje behandling av personuppgifter skall ske på sådant sätt att risken för den
registrerade minimeras.

2.1 Personuppgiftsansvar
I Hjo kommun är respektive nämnd/styrelse personuppgiftsansvarig inom sina respektive
verksamhetsområden. Det åvilar respektive nämnd att, inom sitt verksamhetsområde,
säkerställa att regelverket för hanteringen av personuppgiftshantering följs. Detta innefattar
ansvaret att säkerställa bl.a. att:










•Ändamål och syfte med behandling av personuppgifter fastställs innan behandlingen
påbörjas.
•Kännedom finns om var personuppgifter förekommer, hur de används och rutiner
finns på plats att kunna informera berörda personer vid begäran.
•Dataskyddsombud utsetts och att ombudet såväl har förutsättningar som besitter
erforderlig kunskap för utförandet av uppdraget.
•Det finns tekniska och organisatoriska förutsättningar att behandla personuppgifter
med erforderlig säkerhet.
•Registerföring sker över personuppgiftsbehandlingar.
•Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas när biträden anlitas.
•Rutiner finns på plats dels för att tillgodose de registrerades rättigheter dels i övrigt
fullgöra skyldigheter som ankommer på personuppgiftsansvarig såsom t.ex.
anmälningsskyldighet vid personuppgiftsincidenter.
•Genom dokumentation säkerställa att man kan styrka att lagstiftningens krav är
uppfyllda.

3 Samordningsansvar
3.1 Riktlinjer/rutiner
Det åvilar särskilt styrelsen, genom dess samordnings- och tillsynsansvar, att säkerställa att
kommunens arbete med förordningens efterföljande sker på ett korrekt och samordnat sätt. I
syfte att underlätta respektive personuppgiftsansvarigs fullgörande av sina skyldigheter skall
därför styrelsen – eller av styrelsen utsedd tjänsteman – inom ramen för och med iakttagande
av denna policy svara för framtagande och uppdateringar av mer detaljerade rutiner, mallar och
annat underlag som underlättar de personuppgiftsansvarigas fullgörande av sitt ansvar. Detta
innefattar emellertid inte någon inskränkning eller begränsning på respektive
personuppgiftsansvarigs ansvar.

Sidan

STABEN
Enhet

1(1)
Datum

Dnr

2018-03-22
Handläggare

Mottagare

Annica Carter

Allmänna utskottet

Arbetsmiljöpolicy för Hjo kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad arbetsmiljöpolicy för Hjo
kommun.

Sammanfattning
En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Hjo kommun. Att göra en
arbetsmiljöpolicy innebär att komma överens om långsiktiga mål för arbetsmiljön i organisationen.
I Hjo kommun finns sedan 2001 en arbetsmiljöpolicy (dnr 2000-257), och av naturliga skäl har det
funnits anledning att se över och uppdatera policyn. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på en
reviderad arbetmiljöpolicy som, tillsammans med rutiner och mallar för det systematiska

arbetsmiljöarbetet, kan lägga grunden för Hjo kommuns arbetsmiljöarbete.
Policyn är samverkad i CSG.

Beslutsunderlag
Arbetsmiljöpolicy för Hjo kommun
STABEN

Per Johansson
Personalchef

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 01, www.hjo.se

Arbetsmiljöpolicy för Hjo kommun
Dokumenttyp

Policy

Fastställd/upprättad

Kommunfullmäktige 2001-04-26 § 40 (Dnr 2000-257)

Senast reviderad

Kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx

Detta dokument gäller för

Kommunövergripande

Giltighetstid

Tillsvidare

Dokumentansvarig

Personalchef

Dnr

2018-xxx
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Inledning
En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Hjo kommun.
Med vårt arbetsmiljöarbete vill vi skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och
stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi
gör samt uppmuntra till ett salutogent ledarskap som främjar detta.

Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning,
medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård. Lagstiftning och
partsöverenskommelser är minimikrav. Det ligger i kommunens intresse att upprätthålla högre
standard än detta.

Ansvaret återfinns i linjeorganisationen. Detta innebär att kommunens chefer har ansvar för det
löpande arbetsmiljöarbetet och för att skapa en god och säker arbetsmiljö genom medverkan
och delaktighet från medarbetarna.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare på
Hjo kommun ska därför ges förutsättningar att:


Känna till verksamhetens mål och vision.



Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet.



Påverka sin egen arbetssituation.



Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs.



Utveckla sin kompetens.



Ta ansvar för sin egen hälsa.

Långsiktiga övergripande mål
Hjo Kommun strävar efter att, i samverkan med de anställda, skapa en god arbetsmiljö för
samtliga anställda med hänsyn till människors olika förutsättningar i fysiskt, psykiskt och
psykosocialt hänseende. I denna strävan måste även hänsyn tas till arbetets natur och
organisation samt den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.

Övergripande arbetsmiljömål


Ingen arbetstagare skall drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet.



Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare skall fungera så att erfarenheter och
synpunkter beträffande arbetsmiljö tas tillvara och arbetstagarna känner en delaktighet i
arbetsmiljöarbetet.
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Arbetstagare som har drabbats av nedsatt förmåga skall erhålla stöttning och stöd så att
arbetsförmågan så långt som möjligt kan återvinnas.



Arbetstagarna skall uppleva en god arbetslivskvalitet vad gäller fysiska, psykiska och sociala
förhållanden på arbetsplatsen.



Arbetstagaren skall, så långt det är praktiskt och verksamhetsmässigt möjligt, kunna påverka
arbetstakt och arbetskvalitet.



Arbetstagaren och arbetsgivaren skall samverka för att skapa en arbetssituation som är
berikande och ger glädje.



Arbetstagarna ska inte behöva känna oro eller ångest över att gå till jobbet.



Arbetstagaren skall inte behöva acceptera våld eller hot om våld i sitt arbete.

Så här arbetar Hjo kommun med arbetsmiljön:


Vi planerar det årliga arbetsmiljöarbetet och sätter upp mål, kortsiktigt och långsiktigt, för
detta.



Vi uppmärksammar och åtgärdar risker i det dagliga arbetet.



Vi följer upp att arbetsmiljöregler som berör verksamheten efterlevs.



Vi säkerställer att arbetsmiljöarbetet utförs som beslutat genom bra rutiner, tydligt ansvar
vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter och ständiga förbättringar i alla delar.



Vi följer regelbundet upp att alla har nödvändiga kunskaper, resurser och befogenheter för
att kunna leva upp till sitt individuella ansvar för arbetsmiljön.



Vi undersöker arbetsmiljön minst en gång om året med hjälp av checklistor i syfte att
förebygga skador och ohälsa.



Vi undersöker regelbundet arbetsförhållandena och bedömer riskerna för att någon kan
komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten
planeras undersöker vi om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan
behöva åtgärdas.



Vi utreder ohälsa, olycksfall och tillbud för att undvika upprepande.



Vi har regelbundna arbetsplatsträffar där vi behandlar verksamheten i sin helhet inklusive
arbetsmiljöfrågorna.



Vi följer upp vårt arbetsmiljöarbete (ledningssystem) minst en gång per år efter en särskild
dagordning.



Vi lever upp till kraven på dokumentation och tydlighet.

Sidan

ARBETE OCH SOCIALTJÄNST
Enhet
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Datum

Dnr

2018-03-01

2018-84

Handläggare

Mottagare

Annica Carter

Allmänna utskottet

POSOM- Psykiskt och socialt omhändertagande vid akuta kriser,
olyckor och katastrofer
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policyn för psykiskt och socialt
omhändertagande vid akuta kriser, olyckor och katastrofer (POSOM).

Sammanfattning
Hjo kommun ska ha en beredskap för att möta olika hot, påfrestningar och störningar i kris
och katastroflägen. En del i denna beredskap är det arbete som utförs av POSOM.
POSOMS ledningsgrupp består av företrädare för Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, Vårdoch omsorg, Barn- och utbildning, Närhälsan, Hälsocentralen och Svenska Kyrkan. Ledningsgruppen
utför sina uppdrag inom ramen för sina ordinarie tjänster. Gruppen består bland annat av
socionomer/beteendevetare, sjuksköterskor/läkare/psykolog och diakon/präst.
POSOMS ledningsgrupp har till uppgift att:





Organisera
Upprätta stödcentrum för mottagande.
Samverka med övriga organisationer
Verka för utbildning av egen organisation

Det finns en handlingsplan för POSOM arbetet sedan 2002. Denna har nu uppdaterats och
namnet har ändrats till policy. Policyn är framtagen i samverkan med berörda organisationer i
POSOMs ledningsgrupp. Som ett komplement till policyn har förvaltningen utarbetat en praktisk
instruktion.

Beslutsunderlag
POSOM-policy

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 01, www.hjo.se
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Skickas till
Verksamhetschef Arbete och Socialtjänst
ARBETE OCH SOCIALTJÄNST

Eva Ulfenborg
Verksamhetschef Arbete och Socialtjänst

POSOM-Policy

Dokumenttyp

Policy

Fastställd/upprättad

2018-04-26

Senast reviderad

Detta dokument gäller för

Hjo kommun

Giltighetstid

Tills vidare

Dokumentansvarig

Verksamhetschef Arbete och socialtjänst

Dnr

3(4)

POSOM lämnar stöd vid akuta kriser, olyckor och katastrofer
POSOM är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande vid akuta kriser
olyckor och katastrofer
Hjo kommun skall ha en beredskap som kan möta olika hot, påfrestningar och
störningar i kris och katastroflägen. En del i denna beredskap är det arbete som utförs
av POSOM.
Målet för det psykiska och sociala omhändertagandet som POSOM arbetar med är att
försöka förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse.
POSOM har kunskap om psykiska reaktioner och kan ge första hjälpen på det
känslomässiga planet. De som arbetar i POSOM är en ledningsgrupp och särskilt
utsedda stödpersoner.
Stödpersonerna har i uppdrag att ge stöd till personer som drabbas i andra eller tredje
hand vilken kan vara närstående till någon drabbad. POSOM arbetar aldrig direkt på en
olycksplats och inte heller med skadade personer.
POSOM skall fånga upp problem eller svårigheter och vid behov slussa vidare till rätt
person eller instans.
Löpande informationsfrågor hanteras genom kommunens informations- och
kommunikationsgrupper med kontaktperson inom POSOM.

POSOMS ledningsgrupp består av företrädare för:
Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, Vård- och omsorg, Barn- och utbildning, Närhälsan,
Hälsocentralen och Svenska Kyrkan.
POSOM ledningsgrupp utför sina uppdrag inom ramen för sina ordinarie tjänster. Gruppen
består bland annat av socionomer/beteendevetare, sjuksköterskor/läkare/psykolog och
diakon/präst.

POSOMS ledningsgrupp har till uppgift att:


Organisera



Upprätta stödcentrum för mottagande.



Samverka med övriga organisationer



Verka för utbildning av egen organisation
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Beslut om att kalla in POSOM- ledningsgrupp fattas av:




POSOM gruppens ansvarige eller dennes ersättare.
Kommundirektör skall alltid informeras när POSOM är inkallad.
Posom gruppens ansvarige informerar kommunens krisledningsgrupp via särskild utsedd
kommunikationsplattform

Respektive organisation står för egna personalkostnader för sina representanter i samband med
POSOM- insats. Detta gäller under såväl förberedelser som tjänstgöring under faktisk händelse.
Denna handlingsplan är framtagen i samverkan med berörda organisationer i POSOMs
ledningsgrupp.
Som ett komplement till denna policy har förvaltningen utarbetat en praktisk instruktion för
POSOM gruppen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2018-04-11

Kommunstyrelsen
Ks § 48

2018-88

Avfallshantering Östra Skaraborg: Årsredovisning 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2017 för Avfallshantering Östra Skaraborg.

Sammanfattning
Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2017.

Beslutsunderlag
Avfallshantering Östra Skaraborg, direktionens § 4/18, årsredovisning 2017 samt revisionsberättelse för år 2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Årsredovisning 2017
Avfallshantering Östra Skaraborg

Omslagsfoto Jenny Pilkvist

Sammanfattning
Händelser under året

Resultat

Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kommunalförbund som ansvarar för den kommunala
renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna. Ansvaret omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall hos
annan verksamhet, som är jämförligt med hushållsavfall.

Resultatet för 2017 visar ett underskott med -8,8
mnkr vilket är bättre än det budgeterade
resultatet på -13 mnkr. Soliditeten uppgår till
62,8 procent vilket innebär att det finansiella
målet är uppfyllt.

Investeringar

Under året har resterande villahushåll i Mariestads kommun fått erbjudande om sortering
samt alla villahushåll i Gullspång. Ungefär 80 procent är med i sorteringen och det är bra kvalité
på matavfallet.

Årets investeringar uppgår till 4,8 mnkr och
består bland annat av två nya sopbilar och
investeringar i samband med Grönt kort i Värsås.

Under året har en kundundersökning genomförts
i AÖS medlemskommuner. Resultatet av
undersökning en visar att hela 83 procent av
kunderna är nöjda eller mycket nöjda med
avfallshanteringen i AÖS kommuner.

Framtid
Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med
ett eget kapital om 55 mnkr. Det egna kapitalet
minskar dock i stadig takt allteftersom kostnaderna ökar och därmed det negativa resultatet.
För att klara det finansiella målet om en soliditet
som inte understiger 35 procent behöver intäkterna öka. Under ett par års tid framöver kommer
taxehöjningar att bli nödvändiga för att få ekonomin i balans, fortsatt klara målet och kunna upprätthålla en god finansiell ställning.

I slutet av året startades Grönt kort på ytterligare
en av AÖS återvinningscentraler i Värsås utanför
Skövde. Grönt kort ger, efter en kortare
utbildning, tillgång till återvinningscentralen alla
dagar i veckan från kl 7 på morgonen till kl 21 på
kvällen.
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Ordfö rande har ordet
Avfallshanteringsområdet är under ständig utveckling. Detta gäller i synnerhet tekniska processer för att
samla in och bearbeta avfall, men även den politiska viljan utvecklas till att bli mer omfattande och ambitionen går mot att sortera ut fler fraktioner ur hushållsavfallet. Under året har regeringen diskuterat eventuell insamling av textiler så att den materialtypen ska källsorteras liksom glas, förpackningar och tidningspapper. Samtal mellan partierna i regering och riksdag pågår och det återstår att se om vi lokala avfallshanteringsorganisationer får något besked i frågan under 2018.
Därför har direktionen under 2017 diskuterat framtiden för kommunalförbundet. Varje år i september debatteras och beslutas en tvåårig rullande verksamhetsplan, men direktionen har under året fört diskussion
om vad som sker bortom verksamhetsplanen och vad som kan tänkas hända under de kommande mandatperioderna. Frågor som diskuterades under direktionens sammanträde var både av organisatorisk och teknisk natur. När verksamhetsplanen fastställdes i september antogs även en forsknings- och innovationspolicy för att skapa rutiner för teknisk utveckling och omvärldsbevakning.
En del av ordförandearbetet under året har ägnats åt att föra och utveckla dialogen med fastighetsägare till
flerbostadshus. En anledning till detta är matavfallsinsamlingen fortsatta utbyggnad vilket innebär andra
utmaningar för flerbostadshus än för småhus. De kundundersökningar som genomfördes under året visade
återigen att den större delen kunder är nöjda med verksamheten vilket förstås är glädjande, men kontinuerlig dialog krävs för att utveckla verksamheten och fånga upp kundernas förslag och önskemål angående
vilken utveckling de vill se.
När 2017 sammanfattas så görs det tyvärr med sorgkant. Under året gick direktionsledamöterna Rolf Kvarndahl från Skara och Conny Johansson från Falköping samt AÖS förste ordförande Lennart Svartvik från
Skövde ur tiden och lämnade oss med stor saknad.

Martin Odenö (M), ordförande AÖS
Foto: Andreas Spangenberg/Morot
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vice ordförande är för närvarande Göran Johansson (C) från Töreboda. Direktionen har fyra till fem
sammanträden per år och platsen för mötena växlar mellan medlemskommunerna.

Organisation och politik
Kommunalförbundet

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) består av
nio medlemskommuner. I AÖS medlemskommuner bor sammanlagt ungefär 170 000 invånare.

Revisorer
Medlemskommunerna utser växelvis två revisorer
och för mandatperioden 2015–2018 har Lars Elinderson (M), Falköping och Anders Benjaminsson
(C), Töreboda utsetts till revisorer.

Verksamhetsområden
I den kommunala renhållningsskyldigheten ingår
insamling av hushållsavfall från hushåll och företag, latrintömning, tömning av enskilda avlopp
och insamling av hushållens farliga avfall samt
grovavfall.
I Gullspång, Mariestad och Skövde utförs insamlingen med egen personal och egna sopbilar. I
övriga kommuner anlitas olika entreprenörer som
utför insamlingen åt AÖS. Tömning av enskilda
avlopp utförs enbart med hjälp av entreprenörer.
För insamling av hushållens farliga avfall och
grovavfall finns 17 återvinningscentraler varav 3
drivs med hjälp av entreprenörer och 7 tillsammans med ideella föreningar. AÖS har också mottagning av verksamhetsavfall vid Bångahagens avfallsanläggning i Mariestad och Odenslunds ÅVC i
Gullspångs kommun.

Kartbild över AÖS medlemskommuner

Uppdrag

AÖS är också genom avtal med Gullspång, Karlsborg, Mariestad, Skövde och Töreboda behjälplig
i frågor som rör sluttäckning av deponier.

AÖS ansvarar för den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret
omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av
hushållsavfall samt avfall hos annan verksamhet,
som är jämförligt med hushållsavfall.

Visste du att…

Politisk ledning
Kommunalförbundet leds av en direktion och
varje medlemskommun representeras av två ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar
ordförandeposten och posten som vice ordförande alternerar årligen mellan övriga medlemskommuner. Ordförande är Martin Odenö (M) och

AÖS hjälper till med sluttäckning av gamla
deponier på sammanlagt 620 000
kvadratmeter…
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Från
Effektiv sophämtning

Till
Miljödriven och effektiv avfallshantering

Vår färdriktning syftar till att skapa långsiktiga samhällsekonomiska och miljörelaterade vinster, vilket
kommer att påverka kunder, medarbetare och ekonomi.

Avfallstrappan
AÖS arbete kan illustreras med en ”avfallstrappa”
där målet är att komma så högt upp i trappan
som möjligt.
Trappan återfinns i Miljöbalken och styr hur
avfallet ska tas omhand.

Vision

AÖS vision

AÖS vision beskriver vad förbundet eftersträvar
att uppnå i framtiden. Det är en utmanande vision
och vi arbetar mycket med våra kunder för att få
rätt sortering, både i sopkärlen och på återvinningscentralen.

Vi är en av de ledande i Sverige
inom kommunal avfallshantering
och
alla våra invånare sorterar rätt!

AÖS verksamhetsidé

Verksamhetsidé

Vi säkerställer medlemskommunernas insamling och omhändertagande av hushållsavfall till vår gemensamma nytta.

Verksamhetsidén är en övergripande beskrivning
av den verksamhet som AÖS bedriver, vilka vi är
till för och vad som kännetecknar inriktningen på
vårt arbete.

Vi bedriver verksamheten med god service
på ett miljöriktigt och effektivt sätt.
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Verksamhet och miljö

Medarbetare

Verksamhets- och miljöperspektivet innebär att vi
bedriver en miljöriktig och effektiv verksamhet. Vi
strävar efter att ligga i framkant inom teknisk utveckling för att optimera och effektivisera verksamheten i så stor utsträckning som möjligt.

Kund

Ekonomi

Verksamhet
och
Miljö

Mål och måluppfyllelse 2017

Nyckelfråga
Ansluta fler fastighetsägare till insamling av
matavfall med syfte att nå den nationella
målsättningen senast år 2018.

Nyckelfråga
Bedriva en effektiv och miljöriktig
verksamhet

Nyckelfråga
Lokalt omhändertagande av avfall i så stor
utsträckning som möjligt.
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Mål 2017

Måluppfyllelse

Ansluta kvarvarande villahushåll i
Mariestad till insamling av
matavfall (2017).

Målet är uppfyllt.

Ansluta samtliga villahushåll i
Gullspång (ca 2 100) till insamling
av matavfall (2017).

Målet är uppfyllt. Samtliga villahushåll har erbjudits matavfallsinsamling under 2017.

Ansluta de kommunala bostadsbolagen i Gullspång (ca 300 lägenheter) och i Mariestad (ca
1 600 lägenheter) till insamling av
matavfall (2017).

Målet är uppfyllt. Båda bolagen
har fått erbjudande om att
starta matavfall i sina fastigheter.

Ansluta kvarvarande fastigheter
(ca 2 600 lägenheter) hos de
kommunala bostadsbolagen i Falköping, Karlsborg, Skara, Skövde,
Tibro och Töreboda (2017).

Målet är uppfyllt. Alla bolagen
har fått erbjudande om att
starta matavfall för sina fastigheter.

Mål 2017

Måluppfyllelse

50 % av den totala ordinarie fordonsflottan för sophämtning ska
vara biogasdriven.

Målet är uppfyllt. Andelen sopbilar som drivs med biogas
uppgår till 52 %.

Utöver biogas ska den ordinarie
fordonsflottan för sophämtning
till 20 % drivas med andra alternativ till fossila drivmedel.

Målet är uppfyllt. 35 % av sopbilarna drivs med HVO.

Mål 2017

Måluppfyllelse

5 % av slammet från enskilda avloppsanläggningar hanteras lokalt via avvattning.

Målet är uppfyllt. 7 % av slammet hanteras lokalt via avvattning.

Händelser under året

Matavfall i Mariestad och Gullspång

Matavfall i flerbostadshus

Under våren startade nya områden med matavfallsinsamling i Mariestads kommun. Cirka 3 200
villahushåll på landsbygden fick erbjudande om
sortering av matavfall och ca 80 procent tackade
ja. Det innebär att samtliga villahushåll i Mariestad fått möjligheten att sortera matavfall.

Vid utgången av 2017 har de kommunala bostadsbolagen infört sortering av matavfall vid
merparten av sina fastigheter. De ca 1 200 resterande lägenhetshushållen hos de kommunala bostadsbolagen förväntas påbörja sin sortering under början av 2018. Sista startdatum för de privata fastighetsägarna sammanfaller med det nationella mål-året och innebär att alla flerbostadshus ska ha startat sortering av matavfall senast
den 31 december 2018.

I november startade även insamling av matavfall i
Gullspångs kommun. Ungefär 2 100 villahushåll
omfattas av insamlingen. Ett flertal informationsmöten har genomfört på olika platser i kommunen och samtliga har varit välbesökta.

Under året har AÖS kallat samtliga privata fastighetsägare till ett antal informationsmöten och ca
65 procent har deltagit. Sortering av matavfall vid
flerbostadshus har särskilda utmaningar vad gäller sorteringskvalité. Av kretsloppskäl är det viktigt att matavfallet sorteras noggrant och när
många hushåll i ett flerbostadshus lämnar matavfallet i en gemensam avfallsbehållare, uppstår tyvärr emellanåt felsorteringar som gör det olämpligt att använda matavfallet i kretsloppet.

Anslutningsgraden är något lägre i Gullspång med
ca 72 procent men sorteringskvalitén har visat sig
vara utmärkt.

Insamling av matavfall i Gullspång. Sopförarna
Pelle Persson och Leif Eklind på bild.
Foto: Stefan Svensson
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Individuell sorteringsmätning vid flerbostadshus
”Blå skåpet”
Matavfall är som sagt känsligt för felsorteringar
eftersom restprodukten ska återföras till kretsloppet i form av jordförbättringsmedel. Sortering
av matavfall i behållare som delas av flera är särskilt problematisk eftersom det är svårt att hänföra sorteringskvalitén till ett specifikt hushåll.
Problemet är särskilt tydligt vid flerbostadshus
där många lägenhetshushåll använder gemensamma behållare för sitt matavfall. Till skillnad
från flerbostadshus uppvisar villahushållen generellt en bättre sorteringskvalité. Ansvaret för sorteringen är helt enkelt tydligare och personligare
än vid flerbostadshusen.

Prototyp för individuell sorteringsmätning. Jenny Pilkvist, entreprenadansvarig på AÖS, visar inkastluckan.

Tillsammans med Högskolan i Skövde har AÖS utvecklat en modell för individuell sorteringsmätning vid flerbostadshus.

Automatiserade sopbilar

”Scanna både när du handlar mat och när du lämnar matavfall”. Så låter den enkla innebörden av
individuell sorteringsmätning. Det fungerar ungefär på samma sätt som när man självscannar sina
matvaror i butiken. Enda skillnaden är att du slipper scanna vara för vara när du lämnar ditt
matavfall, det räcker med en scanning för att
lämna din påse med matavfall. På samma sätt
som i butiken görs det sedan slumpmässiga kontroller av matavfallspåsarna för att sorteringen
ska fungera som det är tänkt.

AÖS har deltagit i ett projekt i samarbete med
Volvo, Geesinknorba och Högskolan i Skövde för
att undersöka möjliga framtida halv- och/eller
helautomatiska fordonslösningar inom avfallsoch återvinningsområdet.
Avfallshanteringen blir alltmer komplex i takt
med att städerna växer och därför finns det anledning att se om det går att automatisera delar
av sophämtningen. Det gäller framför allt områdena arbetsmiljö, säkerhet och effektivitet.

I december startades ett första försöksprojekt i
samarbete med Törebodabostäder för att se om
individuell sorteringsmätning kan leda till förbättrad sorteringskvalité i flerbostadshus. Utvärdering av projektet kommer att göras efter ungefär
ett halvår.

AÖS bidrag i projektet bestod bland annat av frekvensanalyser av fordonsanvändningen, vilket
delvis utfördes med hjälp av kroppskameror på
chaufförerna. Slutsatsen från projektet är att det
bör finnas goda förutsättningar för automatisering av bland annat backningsrörelser, framkörning, lasttömning och kärlfångst.

Visste du att…
…det går att panta juiceflaskor av plast?
Håll utkik efter pantmärket.
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Kund

Medarbetare

Kundperspektivet innebär att verksamheten kännetecknas av god service, hög tillgänglighet, enkelhet och flexibilitet.

Kund

Ekonomi

Verksamhet
och
Miljö

Mål och måluppfyllelse 2017

Nyckelfråga
God service med hög tillgänglighet och
tydliga öppettider på ÅVC.

Nyckelfråga

Aktuell och lättillgänglig information om
AÖS miljödrivna avfallshantering och
kundens bidrag till denna
(”alla måste förstå – alla måste vara med”)

Mål 2017

Måluppfyllelse

Grönt kort införs på minst två
ÅVC.

Målet är inte uppfyllt. Grönt kort
har startats vid återvinningscentralen i Värsås.

Mål 2017

Måluppfyllelse

Nöjd kundindex ska vara minst
85 %.

Målet är inte uppfyllt. Kundundersökningen 2017 gav 83 % nöjda
kunder.

Grönt kort på fyra ÅVC
I slutet av 2017 startades Grönt kort
på AÖS fjärde återvinningscentral, i
Värsås utanför Skövde. Sedan
starten har ca 200 personer anmält
intresse för utbildning för att få
grönt kort.

Karlsborg
685 st

Hjo
1 459 st

Timmersdala
1 086 st

Totalt sett har ca 3 400 kunder
grönt kort i Hjo, Karlsborg,
Timmersdala och Värsås.
Värsås
179 st

Grönt kort planeras även för fler
återvinningscentraler och näst på
tur står Gullspång och Töreboda.
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Händelser under året
Visste du att…
Studiebesök från hela landet

…sammanlagt gjordes 47 775 besök med
grönt kort till ÅVC under 2017.

Grönt kort drar till sig uppmärksamhet i hela Sverige vilket märks genom de många och långväga
studiebesöken från Lund i söder till Umeå i norr.
Ett trettiotal personer har varit med på besöken
som varit mycket uppskattade.

Mer information om Grönt kort
på hemsidan
www.avfallskaraborg.se

”Det är oerhört bra att utbyta erfarenheter och
skapa nätverk”, säger Christina Storm, ÅVC-chef i
AÖS.

Så här tycker våra kunder om oss

Nöjda kunder!
Resultatet av undersökningen visade att hela
83 procent av kunderna är nöjda eller mycket
nöjda med avfallshanteringen i AÖS kommuner.
Det är en förbättring med fem (+5) enheter sedan
den förra undersökningen som genomfördes
under 2014.

Under våren genomfördes en kundundersökning i
AÖS medlemskommuner med syfte att mäta
upplevd servicekvalitet inom olika delar av
avfallsverksamheten. En enkät skickades ut till
4500 slumpvis utvalda kunder och ungefär 56
procent valde att svara på enkäten.
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Medarbetare

Medarbetare

Medarbetarperspektivet innebär att AÖS ska vara
en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö där
medarbetarna utvecklas i sina roller och ger god
service till våra kunder.

Kund

Ekonomi

Verksamhet
och
Miljö

Mål och måluppfyllelse
Mål 2017

Måluppfyllelse

Nöjd medarbetarindex (NMI)
ska vara minst 85.

Målet är inte uppfyllt. Nöjd medarbetarindex uppgår till 58.

Nyckelfråga
Vara en attraktiv arbetsgivare.

Händelser under året
Medarbetarenkät

Hjärt- och lungräddning

I april genomfördes en enkätundersökning i syfte
att mäta medarbetarnas upplevda nöjdhet med
AÖS som arbetsgivare. Resultatet ska användas i
arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.
Arbetsuppgifter, arbetsmiljö, ledarskap,
kompetensutveckling, informationsflöde och AÖS
som arbetsgivare var de områden som frågorna
berörde.

Under januari månad hölls en kurs i hjärt- och
lungräddning för samtliga medarbetare i AÖS.

Resultatet visar att nöjd medarbetarindex (NMI)
2017 uppgår till 58. Målet att NMI är 85 uppnås
inte.

Hälsoprofil

En förklaring till resultatet är den förändringsprocess som avfallsbranschen och AÖS
genomgår. Ökade krav på insamling och sortering
påverkar och förändrar yrkesroller och ställer
därmed högre krav på medarbetarna.

Under våren har samtliga medarbetare fått
möjlighet att genomföra en hälsoprofil.
Hälsoprofilen består av två delar. Första delen är
provtagning av bland annat blodtryck,
blodvärden, längd och vikt. Del två är ett samtal
om individens livsstil samt ett konditionstest.

Resultatet från undersökningen kommer att
diskuteras på arbetsplatsträffar och
gemensamma förslag till åtgärder kommer att
inarbetas i verksamhetsplanen.

Hälsoprofilen syftar till att motivera och skapa en
insikt till livsstilsförändring i de fall det är nödvändigt. Det är även ett underlag för AÖS strategiska
hälsoarbete.
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Personalredovisning
Medarbetare

Andel kvinnor och män på AÖS

Antalet tillsvidareanställda har tillfälligt minskat
från 55 till 54 under året. Ny miljöingenjör har rekryterats och kommer påbörja sin anställning i
mars 2018.

31%
69%

Andelen kvinnor har under året ökat från 29 procent till 31 procent. Det är inom administration
och ÅVC som andelen kvinnor ökar.
Kvinnor

Medelåldern bland AÖS medarbetare är 44 år.

Andel kvinnor och män i olika
verksamheter på AÖS 2017

Andel kvinnor och män på AÖS
2011-2017

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%
20%
0%

Män

Kvinnor

40%

Män

20%
0%

2011

2012

2013

2014

Kvinnor

2015

2016

Män

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under 2017 uppgår till
4,6 procent. Det är en minskning jämfört med föregående år då frånvaron var 5,2 procent.

Sjukfrånvaro i olika åldersintervall
av den totala frånvaron 4,6%
0,8%

Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till
8,2 procent och män 3,4 procent. Sjukfrånvaro i
60 dagar eller mer uppgår till 2,4 procent (1,4 %
2016).

2,4%

1,4%

Det är viktigt att känna till att i en liten personalgrupp kan enstaka sjukskrivningar eller återgång i
arbete ge stora utslag i statistiken och speglar
inte den generella bilden av läget.

<29 år

13

30-49 år

>50 år

2017

Foto Thomas Harrysson
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Ekonomi

Medarbetare

Ekonomi

Kund

Ekonomiperspektivet innebär att vi arbetar så
kostnadseffektivt som möjligt och strävar efter
att ha låga avgifter för vår verksamhet.

Verksamhet
och
Miljö

Mål och måluppfyllelse

Nyckelfråga
Ekonomi i balans.

Mål 2017

Måluppfyllelse

Soliditeten understiger inte
35 %.

Målet är uppfyllt.
Soliditeten är 62,8 %.

Ekonomiskt resultat år 2017

Framtid

Resultatet för 2017 visar ett underskott med -8,8
mnkr vilket är bättre än det budgeterade
resultatet på -13 mnkr. Soliditeten uppgår till
62,8 procent vilket innebär att det finansiella
målet är uppfyllt.

Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med
ett eget kapital om 55 mnkr. Det egna kapitalet
minskar dock i stadig takt allteftersom kostnaderna ökar och därmed det negativa resultatet.
För att klara det finansiella målet om en soliditet
som inte understiger 35 procent behöver intäkterna öka. Under ett par års tid framöver kommer
taxehöjningar att bli nödvändiga för att få ekonomin i balans, fortsatt klara målet och kunna upprätthålla en god finansiell ställning.

Verksamheten sluttäckning utförs på uppdrag åt
fem av medlemskommunerna i AÖS.
Den är kostnadsneutral för AÖS vilket innebär att
intäkter och kostnader är lika stora och påverkar
inte resultatet. Intäkter och kostnader för
sluttäckning är inte redovisade i tabellerna nedan
eftersom stora avvikelser mot budget ger en
missvisande bild av övrig verksamhet.

Under 2018 genomförs upphandling av ny entreprenad för tömning av enskilda avlopp, vilket troligtvis kommer ge ökade kostnader för den verksamheten under 2019.
Nya Grönt kort anläggningar planeras och 2018 är
mål-året för införande av insamling av matavfall
vilket innebär att en hel del flerbostadshus kommer starta sortering under året.

Visste du att…
… det vanligaste abonnemanget för villahushåll i AÖS kostar 1 630 kr per år och riksgenomsnittet
för motsvarande abonnemang är 2 084 kr per år.
(Källa: Avfallweb)

15

Intäkter

Kostnader

Intäkterna för 2017 uppgår till 108 mnkr vilket är
6,8 mnkr mer än budgeterat.
Återvinningscentralernas ekonomi är bättre än
budget bland annat beroende på försiktighet i
budgeteringen avseeende träavfall och skrot.
Intäkterna för återvinningskort för företag har
också ökat jämfört med tidigare år.

Kostnaderna för 2017 uppgår till 117 mnkr vilket
är 2,5 mnkr mer än budgeterat. Det är framför
allt återvinningscentralerna som avviker från
budget och det beror bland annat på ökade
behandlingskostnader för olika materialslag. Även
driftskostnaderna för fordon har ökat.
I övriga verksamheter är det kostnader för
fastighetsnära insamling samt mottagning av
verksamhetsavfall som överstiger budget.

Intäkterna för sophämtning och enskilda avlopp
är högre än budgeterat. Det är svårt att på
förhand fullt ut bedöma effekterna av
taxeförändringar samt matavfallsinsamlingen.
Färre anslutna till matavfall har gett högre
intäkter än beräknat. Även den miljöstyrande
avgiften för flerbostadshus som tackar nej till
matavfallssortering är högre än väntat.

Kostnader/
verksamhet

Utfall
jan-dec

Budget
jan-dec

Insamling

62 500

62 700

200

ÅVC

33 000

30 700

-2 300

Övrigt

21 200

20 800

-400

Summa

116 700

114 200

-2 500

Samordning av avgifter för tömning av enskilda
avlopp har lett till ökade intäkter under året.

Intäkter/
verksamhet

Utfall
jan-dec

Budget
jan-dec

Avvikelse
budget

Insamling

98 000

94 000

4 000

ÅVC

7 400

5 200

2 200

Övrigt

2 600

2 000

600

Summa

108 000

101 200

Avvikelse
budget

Investeringar
Två nya sopbilar har levererats under året, en till
Gullspång och en till Skövde. En begagnad truck
har köpts till Bångahagen i Mariestad för att
underlätta hanteringen av farligt avfall. En
kärlvändare till plockanalyser och
avspärrningsbalkar har också köpts in under året.
Investeringar för ca 360 tkr har gjorts i samband
med Grönt kort i Värsås. Totalt uppgår årets
investeringar till 4,8 mnkr.

6 800

Fördelning intäkter

Fördelning kostnader

7% 2%

18%
Insamling

Insamling

ÅVC
28%

Övrigt
91%

16

54%

ÅVC
Övrigt

Resultaträ kning

Not

2017-12-31

Budget 2017

2016-12-31

Intäkter
Grund- och hämtningsavgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

1

2
3
4

Summa verksamhetens nettokostnader
Finansnetto

Ränteintäkter
Räntekostnader

97 543
24 539
122 082

93 750
26 440
120 190

95 444
22 730
118 174

-94 980
-30 663
-5 275
-130 918

-95 845
-31 605
-5 785
-133 235

-92 527
-30 004
-4 239
-126 770

-8 836

-13 045

-8 596

10
-1

ÅRETS RESULTAT

-8 827

18

4
-18
-13 045

-8 610

Balansrä kning

Not

2017-12-31

2016-12-31

5
6
7
8

5 425
3 118
1 352
10 925
20 820

6 066
3 894
1 116
10 257
21 333

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

32 738
226
1 394
32 215
66 573

28 994
178
1 796
40 368
71 336

SUMMA TILLGÅNGAR

87 393

92 669

63 738
-8 827
54 911

72 348
-8 610
63 738

14 424
5 547
12 511
32 482

14 895
4 246
9 790
28 931

87 393

92 669

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Fastigheter
Maskiner
Inventarier
Bilar och andra transportmedel
Summa anläggningstillgångar

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

9
10

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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Kassaflö desanalys

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Kapitaltillskott från nya medlemskommuner
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

-8 827
5 275

-8 610
4 239

-3 552

21 311
16 940

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamheten

-3 389
3 550
-3 391

-8 132
11 453
20 261

-4 762

-17 705

-4 762

-17 705

0

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

-8 153

2 556

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

40 368
32 215

37 811
40 367

Den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld
Medel från finansieringsverksamheten
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Noter och tillä ggsupplysningar
Redovisningsprinciper
Redovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag och med beaktande av uttalanden
från Rådet för kommunal redovisning och god redovisningssed. Periodisering har skett efter bokföringsmässiga grunder.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har
satts till ett halvt prisbasbelopp.

Avskrivning
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde.

Avskrivningstider
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Vår bedömning är att komponentavskrivning inte är aktuellt för de tillgångar som för närvarande ingår AÖS verksamhet.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader/fastigheter

15-25 år

Maskiner och bilar

5-10 år

Övriga inventarier

5-10 år
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Noter (tkr)

Not 1 Övriga intäkter
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC
Intäkter kommersiell verksamhet (fastighetsnära insamling av förpackningar FNI, verksamhetsavfall, sluttäckning)
Övriga intäkter
Summa

Not 2 Övriga externa kostnader
Inköp av inventarier och material*
Entreprenader
Konsulttjänster
Lokal- och markhyror
Hyror/leasing av anläggningstillgångar
Bränsle, energi och vatten
Transporter
Övriga verksamhetskostnader
Summa
*Tätnings- och dräneringsmatta till sluttäckning

Not 3 Personalkostnader
Arvoden
Löner
Kostnadsersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Personalsociala kostnader
Summa

Not 4 Avskrivningar
Fastigheter
Maskiner
Inventarier
Bilar och andra transportmedel
Summa
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2017-12-31

2016-12-31

7 039
16 364

6 739
15 176

1 136
24 539

815
22 730

2017-12-31

2016-12-31

204
60 585
1 273
1 951
764
3 530
2 841
23 832
94 980

1 926
58 002
2 241
1 862
963
3 809
2 377
21 348
92 527,2

2017-12-31

2016-12-31

287
21 241
104
7 047
1 364
621
30 664

251
21 092
65
6 698
1 280
618
30 004

2017-12-31

2016-12-31

641
1 055
186
3 393
5 275

480
798
111
2 850
4 239

Not 5 Fastigheter
Ingående anskaffningsvärden
Årets investering
Summa utgående anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa utgående ackumulerade avskrivningar
Summa utgående restvärde enligt plan

Not 6 Maskiner
Ingående anskaffningsvärden
Årets investering
Summa utgående anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa utgående ackumulerade avskrivningar
Summa utgående restvärde enligt plan

Not 7 Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets investering
Summa utgående anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa utgående ackumulerade avskrivningar
Summa utgående restvärde enligt plan

Not 8 Bilar och andra transportmedel
Ingående anskaffningsvärden
Årets investering
Summa utgående anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa utgående ackumulerade avskrivningar
Summa utgående restvärde enligt plan
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2017-12-31

2016-12-31

6 584
0
6 584
-518
-641
-1 159

354
6 230
6 584
-38
-480
-518

5 425

6 066

2017-12-31

2016-12-31

9 745
279
10 024
-5 852
-1 055
-6 907

6 275
3 470
9 745
-5 054
-798
-5 852

3 117

3 893

2017-12-31

2016-12-31

2 726
422
3 148
-1 610
-186
-1 796

2 107
619
2 726
-1 499
-111
-1 610

1 352

1 116

2017-12-31

2016-12-31

23 834
4 060
27 894
-13 577
-3 393
-16 970

16 448
7 386
23 834
-10 727
-2 850
-13 577

10 924

10 257

Not 9 Övriga skulder
Momsskuld
Sociala avgifter
Personalens källskatt
Summa

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Revision
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa
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2017-12-31

2016-12-31

4 603
518
426
5 547

3 309
511
426
4 246

2017-12-31

2016-12-31

259
2 323
47
1 024
164
8 693
12 510

166
2 342
47
949
60
6 225
9 789

Ekonomisk ö versikt å ren 2012 - 2017
Resultaträkning

(Tkr)

2017
122 082

118 1742)

Kostnader

-130 918

Ränteintäkter
Räntekostnader

Intäkter

Årets resultat

2016

2015

2014

2013

2012

83 382,6

80 194,51)

70 124,7

68 497,0

-126 7702)

-87 300,0

-86 415,51)

-71 368,6

-66 046,9

10

4

42,2

308,4

529,0

828,7

-1

-18

-26,1

-2,0

-1,6

-3,5

-8 827

-8 610

-3 901,4

-5 914,7

-716,5

3 275,3

1) Intäkts- och kostnadsökning till följd av Skara kommuns medlemskap.
2) Intäkts- och kostnadsökning till följd av Gullspångs och Mariestads kommuners medlemskap

Balansräkning
(Tkr)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Anläggningstillgångar

20 820

Omsättningstillgångar

66 573

71 336

60 647,2

66 071,1

59 934,7

62 999,3

Eget kapital

54 911

63 738

51 036,7

54 938,1

52 703,2

53 419,7

Långfristiga skulder

0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,6

Kortfristiga skulder

32 482

28 931

17 477,6

18 181,2

13 301,4

12 567,5

Ställda panter

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ansvarsförbindelser

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 333

7 867,0

7 048,1

6 069,9

3 010,5

Fem verksamhetså r i sammandrag
2017

(Tkr)

-8 835,4

2016

-8 596,9

2015

-3 917,4

2014

- 6 221,1

- 1 243,9

9,7

-13,4

16,0

306,4

527,4

-8 826,7

-8 610,3

-3 901,4

- 5 914,7

- 716,5

-7,2%

-7,3%

-4,7%

- 7,4%

- 0,01%

Likvida medel

32 214,7

40 368,3

37 810,8

42 934,2

44 404,6

Kassalikviditet

204,9%

246,6%

347,0%

363,4%

450,6%

Anläggningskapital

20 819,2

21 332,5

7 867,0

7 048,1

6 069,9

Rörelsekapital

34 092,1

42 405,4

43 169,5

47 889,8

46 633,2

Eget kapital

54 911,2

63 737,9

51 036,7

54 938,1

52 703,2

Soliditet (%)

62,8

68,8%

74,5%

75,1%

79,8%

Verksamhetens nettokostnad
Finansnetto
Årets resultat
Resultatutveckling

Soliditet (%)

Årets resultat (mnkr)
100,0%

15

80,0%

10

60,0%

5
0
-5

40,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-10

20,0%
0,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Bilaga 1 Avfallsstatistik

Avfallsmängder inom Sverige och EU
Mängden hushållsavfall 2016 var för Sverige i snitt 467 kg/invånare och 480 kg per EU-medborgare.

De totala genererade avfallsmängderna i Sverige var för 2014 enligt Naturvårdsverket 167 miljoner ton.
Dessa fördelades på olika sektorer enligt nedan:
-

Gruvsektorn: 138,9 miljoner ton
Byggsektorn: 8,9 miljoner ton
Industrisektorn (exkl gruvsektorn): 5,7 miljoner ton
Avfallsbehandling: 4,5 miljoner ton
Hushållen: 4,2 miljoner ton
Infrastruktursektorn: 2,1 miljoner ton
Tjänstesektorn: 2 miljoner ton
Skogs-, jordbruks och fiskenäringarna: 0,66 miljoner ton

Det kan konstateras att av den totala mängden avfall som uppkommer i Sverige utgör hushållsavfall en
mindre del, 2,5 % av de totalt uppkomna mängderna. Om gruvavfallet exkluderas är motsvarande siffra
15%.

Avfallsstatistik inom AÖS för 2017
I detta avsnitt redovisas statistik för insamlade och behandlade avfallsmängder inom AÖS. Samtlig statistik,
förutom mängder som återvinns, redovisas i kg/invånare.
Statistiken avser enbart AÖS verksamhet och ger därmed inte en total bild över hushållens sortering eftersom deras sortering av förpackningar inte ingår. Inte heller ingår den omfattade handeln med secondhand-produkter och likande utöver
det som samlas in på AÖS anläggningar.
Avfallstrappan till höger utgör EU:s
vägledning kring hur produkter och
avfall bör hanteras. Avfallstrappan
verkar för att minska den totala
mängden avfall och dess farlighet,
öka återanvändningen och öka
materialåtervinningen.

Åtgärder för att öka återanvändningen
Vid AÖS återvinningscentraler, med undantag i Gullspång, finns samarbete med organisationer som samlar
in användbara textilier, insamlingen sker i samarbete med Myrorna respektive Emmaus. Insamlad mängd
textiler vid AÖS återvinningscentraler var 89 ton.
Vid samtliga större ÅVC som drivs i AÖS egen regi samt Värsås ÅVC och Tidans ÅVC finns möjlighet att
lämna saker för återanvändning som till exempel husgeråd och inredningsföremål. Under 2017 samlades
det in totalt 155 ton material, vilket innebär en minskning mot föregående år.
Utöver ovanstående åtgärder för att öka återanvändningen bidrar AÖS med informationsinsatser och kostnadsfri mottagning av material som lämnas från secondhand verksamheter till ÅVC.

Insamling av avfall
Via sopbilar och återvinningscentraler hanterar AÖS totalt 490,5 kg avfall per invånare. Av totalt insamlad
mängd avfall inom AÖS samlas mer avfall in via återvinningscentraler än via sopbil. Inom AÖS har den totalt
insamlade mängden minskat jämfört med 2016.
Det är främst insamlade mängder för vid ÅVC som har minskat. AÖS avfallsmängder innebär en minskning
med 1,8 kg/invånare mot föregående år och minskningen motsvarar 0,7 % av den totala avfallsmängden.
Minskningen har skett trots att ökningen av KPI var 1,8 % baserat på årsmedel. Detta tyder på att det tidigare starka sambandet mellan avfallsmängder och köpkraft kan vara brutet.

Insamlat avfall per metod
Kg/inv

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Hämtat med sopbil, varav

208,6

207,9

206,4

207,7

212,2

210,3

Brännbart avfall

181,4

186,2

184,1

188,1

194,8

198,7

Matavfall

27,2

21,7

22,3

19,6

17,4

11,6

Lämnat på ÅVC*

281,9

286,2

281,8

266,7

262,9

270,8

Summa

490,5

494,1

488,2

474,4

475,1

481,1

*I dessa siffor ingår även mängder från andra insamlingssystem såsom trädgårdscontainrarna i Skara kommun samt ”Samlaren” etc.

Hushållsavfall hämtat med sopbil har ökat jämfört med tidigare år. Mängden hushållsavfall hämtat med
sopbil, 209 kg/invånare, är trots detta lägre inom AÖS än riksgenomsnittet som var 224 kg/invånare år
2016. Att mängden brännbart avfall insamlat med sopbil minskat per kommuninvånare samtidigt som
mängden matavfall ökat per kommuninvånare visar på det arbete som pågår med att bygga ut insamling av
matavfall inom kommunalförbundet.
Insamlade mängder vid ÅVC har totalt sett minskat med -4,3 kg/invånare. Sett till de respektive avfallsslag
har en del avfallsslag ökat i mängd medan andra minskat. Det som ökat mest är träavfall (+3,1 kg/inv) och
sten, kakel, porslin etc. (+1,8 kg/inv). Det som minskat mest är avfall till deponi (-4,1 kg/invånare).

Avfallsbehandling
Samtidigt som mängderna avfall har ökat har även sättet att omhänderta avfallet förändras på ett betydande sätt under de senaste 40 åren. Nedan redovisas hur behandlingen av hushållens avfall förändrats under åren.
Avfallsbehandling i Sverige

Materialåtervinningen ökar alltjämt inom AÖS men fortfarande utgör energiåtervinning den främsta behandlingsformen. Under 2017 har det inom AÖS, utöver slam från enskilda avlopp, samlats in totalt 492,3
kg avfall per invånare, av detta har:
-

25,2 kg el- och farligt avfall samlats in för omhändertagande
69,0 kg behandlas biologisk via rötning eller kompostering
62,2 kg skickade till andra typer av materialåtervinning än biologisk behandling
334,6 kg energiåtervunnits som värme och el
1,4 kg skickats till deponering

Mängden slam från enskilda avlopp under 2017 utgjordes av ca 267,1 kg per invånare.
Förpacknings- och tidningsinsamlingen i Sverige samlade under 2016 totalt in 66,03 kg/invånare. Insamlande mängder var fördelade på avfallsslag enligt nedan.

Farligt avfall
Den största andelen farligt avfall som samlas in på AÖS återvinningscentraler utgörs av elavfall och impregnerat träavfall.
Mängd elavfall och annat farligt avfall vid återvinningscentraler
Kg/inv

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Elavfall1

14,5

15,3

17,3

18,1

17,9

16,7

Impregnerat
träavfall

8,1

7,9

7,7

7,1

6,9

5,4

Annat farligt avfall (FA)*

2,6

2,5

2,3

2,5

2,7

2,9

Summa

25,2

25,7

27,4

25,5

27,6

25,0

* I dessa siffor ingår även mängder från andra insamlingssystem såsom ”Samlaren” etc.

Totala mängden farligt avfall är i lika stor som mängden för 2016, däremot har fördelningen mellan olika
avfallsslag förändrats. Mängden elavfall har minskat samtidigt som mängden impregnerat träavfall har
ökat.
Minskningen av elavfall har fortgått sedan 2015 och skulle kunna vara en följd av den förändring i producentansvaret som genomfördes i september 2014 (SFS 2014:1075). Förändringen innebär:
-

-

att alla som säljer elutrustning ska ta emot elavfall gratis i samband med att ny utrustning säljes/skänkes om elavfallet utgörs av elutrustning av samma typ eller motsvarande funktion som den
nya utrustningen
Den som har en butikslokal ska gratis ta emot mindre elavfall (max 25 cm i endera riktningen) i butiken eller i dess omedelbara närhet om försäljningsytan för elutrustning är 400 kvadratmeter eller
större.

Mängden impregnerat träavfall har ökat något varje år, detta kan vara ett tecken på att allt fler bygger om
på sina fastigheter, kanske till följd av ökad köpkraft.
Totalt behandlade mängder farligt avfall för 2016 i Sverige var 7,2 kg/invånare**. Motsvarande siffra för
2017 i AÖS är 10,7 kg/invånare. Sannolikt innebär detta att AÖS samlar in något större mängder av farligt
avfall än vad som samlas in i snitt i Sverige.
**I mängden igår förutom farligt avfall i form av färg, olja mm även impregnerat träavfall och asbest. Elavfall ingår inte i uppgiften.

Materialåtervinning
Materialåtervinning delas upp i återvinning med biologisk behandling och annan materialåtervinning. Exempel på biologisk behandling är rötning av matavfall och fallfrukt samt kompostering av trädgårdsavfall.

Biologisk behandling
Insamlad mängd matavfall för tillverkning av biogas med efterföljande kompostering har fortsatt att öka
vilket är en effekt av den pågående utbyggnaden inom AÖS. Ökningen kommer att fortsätta i takt med att
fler hushåll sorterar ut matavfall. Mängden trädgårdsavfall som tas emot från hushåll vid våra återvinningscentraler etc. har varierat återigen ökat jämfört med 2016 men kan för de senaste fyra åren anses ligga stabilt.

Biologisk behandling
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Övrig materialåtervinning
Annan materialåtervinning är exempelvis återvinning av gips, metallskrot och användande av sten, kakel,
porslin etc. i konstruktionsändamål vid sluttäckning. Under 2017 samlades det vid återvinningscentralerna
in material för annan återvinning än biologisk behandling totalt 62,2 kg/invånare vilket kan ses vara ungefär
lika mycket som föregående år. Fördelningen mellan materialslagen har dock förändrats något, generellt
sett kan sägas att renoveringsrelaterade avfallsslag såsom gips samt sten, kakel, porslin etc. har ökat medan
mängden metallskrot och wellpapp har minskat.
30,0

Övrig materialåtervinning kg/invånare

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0

2012

2013
Övrigt

Gips

2014

2015

Wellpapp

Metallskrot

2016

2017

0,0

Sten, kakel, porslin etc

Energiåtervinning
Energiåtervinning innebär avfallsförbränning för att utvinna energin ur avfallet. Vid Värmekällan, Skövde
värmeverks avfallsförbränning i Skövde, producerades under 2016 värme motsvarande 176 GWh samt el
motsvarande 9,9 GWh. Under 2016 var anläggningens totalt behandlade mängd avfall 59 640 ton. Större
delen av denna mängd levererades av AÖS. Till Värmekällan lämnades detta år 31 298 ton brännbart avfall
hämtat via sopbil samt 8 834 ton brännbart avfall insamlat vid AÖS återvinningscentraler.
Träavfall samt brännbart avfall från återvinningscentraler drivna av entreprenörer i Skara, Tibro och Töreboda energiåtervinns vid annan anläggning. Träavfall nyttiggörs vid fjärrvärmeanläggningar och ersätter
därmed jungfruligt material från skogsavverkningar. Ökningen av inkommen mängd träavfall kan ha att
göra med en ökad mängde renoveringar och byte av möbler och inredning av trä.
Avfall till energiåtervinning
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Fördelningen mellan avfallsslagen som energiåtervinns är den samma som för 2016. Mängden brännbart
avfall per invånare som samlats in med sopbil har minskat jämfört med 2016. Mängden träavfall insamlat
på ÅVC ökat något sedan 2016 medan mängden brännbart avfall vid ÅVC är kvar på samma nivå.
Kg/inv

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Brännbart via
soptunna

181,4

186,2

184,1

188,1

194,8

198,7

Brännbart på ÅVC

67,9

67,9

71,9

68,0

63,1

68,0

Träavfall på ÅVC

85,3

82,2

76,8

76,2

84,6

94,7

Summa

334,6

336,3

332,8

332,3

342,5

361,4

Deponering
Riksgenomsnittet för deponerade mängder från ÅVC år 2016 var 3,1 kg enligt Avfall Sveriges rapport
”Svensk avfallshantering, 2017”. Mängden avfall till deponi inom AÖS område omräknat till helår är 1,4 kg
per invånare vilket understiger riksgenomsnittet. Mängderna avfall som skickats till deponi har halverats
jämfört med 2016.
Minskningen beror på förändrad mottagning. Vid anläggningen i Skara har från och med 9 januari 2017
mottagningen justerats så att kunderna inte sorterar avfallet som deponirest. Fraktionen har ersatts med
fraktioner för gips, isolering och konstruktionsmaterial (dvs samma sortering som finns vid AÖS övriga anläggningar). Motsvarande justeringar skedde under 2016 vid Bångahagens ÅVC i Mariestad och Odenslunds
ÅVC i Gullspång. Denna justering märks fullt ut först i 2017 års statistik.

Mängd avfall till deponi
Kg/inv

2017

2016**

2015

2014*

2013

2012

Avfall till
deponi

1,4

5,5

4,4

4,3

0,7

0,7

SUMMA

1,4

5,5

4,4

4,3

0,7

0,7

* Från och med 2014 ingår även Skara kommuns mängder i siffrorna.
** Från och med 2016 ingår även Gullspångs och Mariestads kommuns mängder i siffrorna.

Avfallshantering Östra Skaraborg
www.avfallskaraborg.se
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Miljösamverkan Östra Skaraborg: Årsredovisning 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2017 för Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Sammanfattning
Miljösamverkan Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2017.

Beslutsunderlag
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 2/18, årsredovisning 2017 samt revisionsberättelse för år 2017.
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Årsredovisning med miljönämndens verksamhetsberättelse för 2017
Beslut
Direktionen godkänner årsredovisningen får 2017.

Kommur.s:yrelsen

2018 -03- 1 2
D~o~

Direktionen beslutar också att överlämna den till kommunfullmäktige i Falköping,
Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.
Kommunalfårbundets resultat uppgår till 2 643 tkr. Eget kapital uppgår till 6 643
tkr. Eget kapital överstigande 4 mkr återbetalas till medlemskommunema utifrån
deras andelar 2017. Det betyder att 2 643 tlcr kommer att återbetalas under 2018.
Direktionen beviljar Miljönämnden östra Skaraborg och dess fåttroendevalda
ansvarsfrihet får 2017.

Redogörelse för ärendet
Miljönämnden har upprättat en verksamhetsberättelse for sin verksamhet under
2017 utifrån sitt uppdrag som tillsynsmyndighet. Verksamhetsberättelsen ingår
som en del i direktionens årsredovisning får 2017.
Den 28 februari 2018, MN § 10, beslutade Miljönämnden östra Skaraborg att
överlämna sin verksamhetsberättelse fåt' 2017 till direktionen.

Beslutsunderlag
Miljösamverkans fårslag till beslut daterat 2018-03-01
Protokollsutdrag från miljönämndens beslut 2018-02-28, MN § l O, inte justerat
Årsredovisning med miljönämndens verksamhetsberättelse får 2017
Bilagor till beslutet
Årsredovisning med miljönämndens verksamhetsberättelse får 2017
Revisionsberättelse samt granskningsrappott från PWC
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro
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SAMMANFATINING

Kommunalförbundet hade per den
31 december 2017 ett eget kapital på
6 643 tkr och eftersom förbundet har fattat
beslut om att det egna kapitalet inte tar
överstiga 4 mkr ska 2 643 tkr återbetalas
till medlemskommunerna under 2018.

Sammanfattning
Verksamhet
Under 2017 genomförde Miljösamverkan
3 355 tillsyns- och kontrollinsatser.
Tillsynen är i ett helhetsperspektiv
genomförd på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt inom alla områden.

Framtid
Vi kommer att ha ett fortsatt fokus i
tillsynen på god ekologisk och kemisk
status i vårt grundvatten. Nya direktiv och
utredningar från bland andra Havs- och
vattenmyndigheten och Naturvårdsverket
har fört upp frågan ytterligare på agendan.

Under året har vi, i linje med miljönämndens mål om att tillsynen ska prioriteras
med utgångspunkt från vattenstatus,
genomfört tillsyn av bland annat små
avlopp, fordonstvättar, dricksvattenanläggningar och lantbruk.

Det senaste årets många fall av livsmedelsfusk visar att krafttag behövs mot fusket,
och livsmedelskontrollen måste ha ett ökat
fokus mot den här typen av bedrägerier.

Vi har utfOrt tillsyn av sortering av
förpackningar i samband med livsmedelskontroll hos livsmedelsanläggningar
i våra medlemskomrnuner.

Sveriges Kommuner och Landsting arbetar
med ett nytt förslag till miljöbalkstaxa.
Arbetet beräknas vara klart under april
2018. Syftet är att rorenkla och skapa
likvärdighet.

Under året har Miljönämnden beslutat om
en handlingsplan för arbetet med
förorenade områden. Planen sträcker sig
till och med 2020 och syftar till att öka
åtgärdstakten så att vi kan uppnå
miljökvalitetsmålet giftfri miljö.

Livsmedelsverket föreslår att en modell för
efterhandsbetalning där avgift tas ut efter
utförd kontroll blir obligatorisk för
kontrollmyndigheterna.

Vi har genomfört två informationsinsatser
under året. En riktat till hushåll med råd
om vedeldning och en om radonmätning i
villor.

Tillgången av miljöinspektörer bedöms
inte vara lika stor som efterfrågan i
framtiden. Det blir således fortsatt en
utmaning ror Miljösamverkan att rekrytera
personal.

Ekonomiskt resultat
Resultatet uppgår till 2 643 tkr. Överskottet
förklaras dels av lägre kostnader än budget,
dels av högre intäkter än budget.
Kostnaderna understiger budget med 5,3
procent och intäkterna överstiger budget
med 4,0 procent.

Våra kunder ställer allt högre krav på
digitala lösningar samtidigt som vår
verksamhet kan effektiviseras genom
digitalisering. Miljösamverkan måste de
kommande åren ta steg i sin
digitaliseringsresa.

Vad gäller intäkterna är de högre än
budgeterat för samtliga verksamhetsområden, men framför allt livsmedelskontrollen där en stor del förklaras av
många nya anläggningar som tillkommit
under året.
Avvikelsen på kostnadssidan förklaras av
lägre personalkostnader än budgeterat.
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ORDFÖRANDENA HAR ORDET

Ordförandena har ordet
kommunerna. Det är bland annat
rationaliseringar, lägre personalkostnader
och fler tillsynsbesök som medfort att ett
överskott uppstått.

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)
har genomfort 20 l 7 års verksamhet.
Kommunalforbundet består av de fem
kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg,
Skövde och Tibro.

Under året har forhundschefen Sonja
Lejmark slutat med pension, det är med
stor tacksamhet som direktionen och
nämnden ser på Sonjas insatser för MÖS.
Sonja Lejmark har varit pådrivande och
visat på goda ideer som också har
forverkligats till en av Sveriges främsta
miljöverksamheter. Vi hälsar också Pelle
Holmström välkommen till MÖS och
önskar lycka till och all framgång i det nya
uppdraget.

De ambitioner och mål som fanns vid
bildandet av kommunalforbundet är på väg
att infrias. Kvaliteten i verksamheten har
av såväl av länsstyrelsen som av Livsmedelsverket och berörda foretag bedömts
som mycket god under de senaste åren.
De enkäter som numera görs kontinuerligt
hos berörda foretag visar på en ökad
nöjdhet Vi genomfor löpande
undersökningar vilka visar en god nöjdhet
hos våra kunder.

Förhållningssättet att genom ständig
forbättring utveckla verksamheten.
Dialogen med näringsliv och verksamheter
är ett viktigt prioriterat område och arbetet
med motiverande samtal pågår.

Sprintmetodens syfte är att ha en effektiv
tillsyn med korta och fokuserade projekt.
Det medfor att toretag och
näringsverksamheter får planerade
återkommande besök med god kvalite.
Detta har visat sig ge stor nytta for såväl
f.oretag och verksamheter som for miljön.
Aven i år har de planerade besöken
genomforts vilket innebär att över 3 000
besök skett i vårt verksamhetsområde.
Metoden är effektiv och många
miljökontor i landet har under detta år och
tidigare besökt verksamhet for att lära hur
en effektiv organisation arbetar.

Vattenfrågor är ett viktigt prioriterat
område for MÖS. MÖS har haft ett
gemensamt uppdrag for kommunerna Hjo,
Karlsborg och Tibro att ta fram en
gemensam vattenplan ror kommunerna.
Planen kommer att redovisas under våren
2018.
Vi vill slutligen tacka våra kunder,
medarbetare och medlemmar i direktionen
och nämnden for ett gott samarbete under
2017.

Medarbetamas engagemang och vilja att
utvecklas är stor och driver
forändringsarbetet framåt. Tillgänglighet,
engagemang och effektivitet är viktiga
värden att forhålla sig till som
fortroendevald och medarbetare i MÖS.

Skövde, februari 20 18
RolfEriksson

Det ekonomiska resultatet är gott. Som
framgår av resultat och balansräkning
överstiger kapitalet 4 000 tkr, vilket är den
nivå som är beslutad for
kommunalforbundet Det innebär att även i
år kommer en återbetalning att göras till

Direktionens ordforande
Ulf Eriksson

Miljönämndens ordforande
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Organisation och politik
Miljönämnden ansvarar för kommunernas
tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen samt VA-rådgivning.

Kommunalförbundet
Miljösamverkan östra skaraborg bildades
2011 och medlemskommunerna är i dag
Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och
Tibro.

Förbundets organisation
Kommunalförbundet leds av en direktion
som består av kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförande från
medlemskommunema. Miljönämnden har
två ledamöter och två ersättare från
respektive medlemskommun.

Medlemskommunernas andel av
medlemsbidraget för 2017 bestämdes
utifrån befolkningsmängd per den
31 december 2015 och var följande:

Direktionens uppdrag regleras i
Miljösamverkans förbundsordning och en
arbetsordning. Miljönämndens reglemente
beskriver nämndens uppdrag. Verksamhetens omfattning framgår av nämndens
tillsyns- och kontrollplan. Kontinuerlig
uppföljning av mål och planer sker genom
intemkontroll.

wFalköping
• Karlsborg

• skövde
• Tibro

Tjänstemannaorganisation
Miljösamverkan östra Skaraborg är den
organisation som praktiskt utför tillsyn och
prövning inom livsmedels- och
miljöbalksområdet
MARIESTAD TÖREBO

•

•

Förbundets tjänstemannaorganisation leds
av en förbundschef och en biträdande
förbundschef. Vid årets slut hade
Miljösamverkan totalt 42 anställda.

LIDKÖPING GÖTENE

•

•
•

SKARA

Förbundschef Sonja Lejmark gick i
pension i juli 2017. Ny förbundschef från
och med augusti är Pelle Holmström. Eva
Berglund är fortsatt biträdande
förbundschef.

Revisorer
Medlemskommunerna utser revisorer som
granskar kommunalrorbundets verksamhet.

Bild l . Förbundets geografiska område

Uppdrag
Revisorer 2017

Miljösamverkan ska i sitt arbete bidra till
hållbar utveckling som syftar till att
tillförsäkra dagens och morgondagens
invånare en hälsosam och god miljö.

• Henry Carlsson (C), Karlsborg
(avled i december 2017}
• Birgitta Johansson (C), Skövde
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Politisk ledning
Direktionens sammansättning 2017

Miljönämndens sammansättning 2017

• Catrin HuJmarker (M), Hjo
• Björn Spetz (L), Skövde
• Björn Bröne (l), Hj o
• Conny Johansson (S) (avled i
september 2017)/Dan Gabrielsson
(S), Falköping

• Helena Wigh (-), Falköping

• Lena Sjödahl (M), Falköping
• Pierre Ryden (S), Hjo

• Kjell-Arn e Green (S), Hjo
• Jonas Davidsson {S), Karlsborg

• Catarina Davidsson (C), Karlsborg

• Anders Lundgren (C), Karlsborg

• Katarina Jonsson (M), Skövde

• Göran Bergman (S), Skövde

• Marie Ekman (S), Skövde

• Gunnel Johansson (S), Tibro

• Peter Lindroth (S), Karlsborg

• Kent Wengholm (M), Tibro

• Aida Danial (L), Tibro
Ersättare
• Karola Svensson (C), Falköping

• Lars Theng (S), Falköping

• Ingrid A . Jarlsson (M), Falköping

• Åsa Gustaf-Janson (M), Falköping

• Britt-Marie Sjöberg (C), Hjo

• Knut lndebetou (M), Hjo

• Marie Lindberg (S), Hjo
• Anna Bruzell (S), Karlsborg

• Johanna Lövgren {5), Hjo

• Anders Ståhl (l), Karlsborg
• Leif Walterum (C), Skövde

• Stig Larsson (L), Karlsborg
• Orvar Eriksson (C), Skövde

• Johan Ask (S), Skövde

• Margaretha Åslund {S), Skövde

• Anna-Karin Johansson (C), Tibro

• Lina Dahm (S), Tibro

• PeO Andersson (M), Tibro

• Jan Eric Dahlin (L), Tibro

• Ronny Siderud (5), Karlsborg
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Förvaltningsberättelse
Ekonomiskt resultat och analys
Resultaträkning
Utfall

Budget

Utfall

2016

2017

2017

Awike lse
mot budget

28 261

28 625

29 778

+ 1153

varav medlemsbidrag

13 375

13 375

13 375

o

varav avgifter

14 846

15 250

16 220

+ 970

40

o

183

+ 183

Kostnader

-26 271

• 28 568

• 27 064

Personal

-20 032 -22 600

(tkr)
Intäkter

varav övriga

Övriga verksamhetskostnader

-20 338

· 1 504
-2 412

-5 680

-5 388

-6 111

+ 723

-559

-580

- 615

+ 35

-518
-41

-540
- 40

-571
-44

+31
+4

• 20

• 77

+57

8

30

6

• 24

o

o

o

o

1 942

67

2 643

+ 2 576

VA-rådgivning
varav personal
varav övriga

Avskrivningar
Finansiella Intäkter
Finansiella kostnader
RESULTAT

--

• 55

-

Observera att VA-rådgivningen redovisas separat i ovanstående resultaträkning eftersom
det är en fristående funktion som är helt finansierad av medlemskommunerna.

Resultatanalys
Resultatet får 2017 uppgår till 2 643 tkr. Överskottet fårklaras dels av lägre
kostnader än budget, dels av högre intäkter än budget. Kostnadema understiger
budget med 5,3 procent och intäktema överstiger budget med 4,0 procent. Vid
delårsredovisningen gavs en helårsprognos på 2 683 tkr.

Intäktsanalys
För verksamheten som helhet uppgår intäktema till 29 778 tkr. Det är l 153 tkr
eller 4 procent högre än budget.
Verksamheten finansieras dels av avgifter, dels av medlemsbidrag från medlemskommunema. Medlemsbidragen står får nästan hälften av verksamhetens totala
intäkter och är helt enligt budget, 13 3 7 5 tkr.
Ser vi på intäkter från avgifter uppgår de til116 220 tkr vilket är 970 tkr eller 6,4
procent högre än budget.
Övriga intäkter uppgår till 183 tkr. Intäktema kommer bland annat från ett
projektbidrag från länsstyrelsen om 87 tkr samt lönebidrag får anställda.
Intäktema får miljöbalkens område som helhet uppgår till 11 474 tkr vilket är
430 tkr eller 3,9 procent högre än budget.
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Intäkterna från delområde små avlopp uppgår till 2 372 tkr vilket är 165 tkr högre
än budget. Intäkterna jämfört med föregående år är 602 tkr högre vilket förklaras i
verksamhetsberättelsen. Intäkterna från handläggning av ansökningar uppgår till
l 774 tkr vilket är 65 tkr lägre än budget. Det som bidrar till den positiva
avvikelsen är i stället intäkterna från inventering och extra tillsyn med anledning
av otillåtna utsläpp.
Intäkterna från delområde hälsoskydd uppgår till l 884 tkr vilket är 75 tkr högre
än budget. Avvikelsen förklaras främst av högre intäkter från extra tillsyn som
uppgår till95 tkr, 45 tkr högre än budget.
Intäkterna från delområde miljöskydd uppgår till 7 218 tkr vilket är 190 tkr högre
än budget. Intäkterna från årliga tillsynsavgifter uppgår till 6 506 tkr vilket är
218 tkr högre än budget. Det förklaras delvis av nya tillsynsobjekt som har tillkommit till följd av inventering av nya tillsynsområden/branscher. Detta gjordes
efter att budgeten antogs. De flesta av de nya tillsynsobjekten är vattenskyddsområden och vindkraft. Intäkterna från extra tillsyn uppgår till 49 tkr vilket är 51
tkr lägre än vad som budgeterats. Intäkterna från handläggning av ärenden om
förorenade områden uppgår till 59 tkr. Intäkterna från anmälningsärenden uppgår
till 488 tkr varav 391 tkr är anmälan om inrättande av värmepump. Totalt sett är
intäkterna 41 tkr mer än budget.
För livsmedelskontrollen uppgår intäkterna till 4 738 tkr vilket är 503 tkr högre än
budget. Den relativt sett stora avvikelsen från budget förklaras delvis av en ökning
av antalet tillsynsobjekt som ger utslag i både intäkter från registrering av ny
verksamhet samt årliga kontrollavgifter. Intäkterna från årliga avgifter är 320 tkr
högre än budget. Delvis förklaras det av högre intäkter från extra offentlig kontroll
som uppgår till 272 tkr, vilket är 152 tkr högre än budget. Nya fokusområden i
kontrollen såsom kontroll av märkning av livsmedel kan vara. en förklaring.
Kostnadsanalys

Kostnaderna som helhet uppgår till27 064 tkr vilket är l 504 tkr eller 5,3 procent
lägre än budget. Det är lägre personalkostnader som är förklaringen till detta.
I budgeten för 2017 har vi gjort ett fel vid fördelningen av kostnaderna på
underposterna vilket förklarar en del av avvikelserna på dessa. Personalkostnaden
för VA-rådgivningen belastar även personalkostnader för kämverksamheten.
Följdeffekten är att övriga kostnader blivit för låga för att budgeten ska vara inom
beslutad budgetram. Totala kostnader stämmer och fördelningen är korrekt för
budget 2018.
Kostnader för kurser och kompetensutveckling uppgår till 478 tkr vilket är 146 tkr
högre än budget. Kostnader för annonsering uppgår till 92 tkr vilket är 83 tkr
högre än budget. Kostnader för trycksaker uppgår till 89 tkr vilket är 79 tkr högre
än budget. Dessa avvikelser förklaras till stor del av informationsinsatserna för
radon i villor och vedeldning.
Avskrivningar uppgår till 77 tkr vilket är 57 tkr högre än budget. Det förklaras av
de investeringar som gjordes i vår arbetsmiljö under 2016.
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Återbetalning tiD medlemskommunerna
Det egna kapitalet uppgick vid räkenskapsårets slut till 6 643 tkr och eftersom
direktionen har fattat beslut om att eget kapital överstigande 4 mkr ska återbetalas
till medlemskommunerna betyder det att 2 643 tkr kommer att återbetalas under
våren 2018.

Verksamheten
Miljösamverkan östra Skaraborg är ett kommunalförbund med en direktion och en
miljönämnd som i sitt arbete ska bidra till hållbar utveckling som syftar till att
tillförsäkra dagens och morgondagens invånare en hälsosam och god miljö.
Medlemskommunerna är Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.
Nämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken för drygt 2 200 verksamheter samt
för kontrollen av drygt 900 livsmedelsanläggningar. Under 2017 har totalt 3 355
kontroll- och tillsynsinsatser utförts i våra medlemskommuner.
Förbundet har arbetat hårt med ständiga förbättringar och fokuserat på att
genomföra tillsynen utifrån sitt uppdrag samt tillsyns- och kontrollplanen. Vår
värdegrund med värdeorden engagerade, effektiva och tillgängliga genomsyrar
verksamheten.
Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt
sätt inom alla områden. Nämnden prioriterar miljötillsynen utifrån ett särskilt
fokus på vattenstatus utifrån vattendirektivet samt barns och ungas hälsoskydd.
Det innebär en prioritering av tillsynen inom förorenade markområden, små
avlopp, vattenskyddsområden, radon i bostäder samt barns och ungas ute- och
innemiljöer i skolor och förskolor. Livsmedelskontrollen fokuseras bland annat på
korrekt märkta livsmedel.

Investeringar
Inga investeringar har gjorts.
Balanskravet
Resultatet för 2017 uppgår till 2 643 tkr. Det lagstadgade balanskravet kommer
dänned att uppnås.
God ekonomisk hushållning
Förbundets finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
stämmer väl överens med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. De
finansiella målen har uppfyllts. Verksamhetsmålen har likaså uppfyllts i hög grad
inom alla områden. Vår samlade bedömning är att en god ekonomisk hushållning
har uppnåtts.
Ekonomisk ställning
Vår bedömning är att förbundets ekonomiska ställning är god. Det egna kapitalet
uppgår per den 31 december till 6 643 tkr och förbundet har inga långfristiga
skulder. Betalningsförmågan är god på både kort och lång sikt.
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Verksamhetsberättelse
Personalredovisning
Utveckling
Lönesamtal har genomförts. Till grund for dessa finns fastställda lönekriterier.

Personalsammansättning
Miljösamverkan hade per den 31 december 42 anställda. Medelåldern uppgick till
42,7 år.
Fördelning per kön och anställningsfonn redovisas nedan.
Könsfördelning

Anstä ll ningsform

Personalstatistik
Nedan följer en redovisning av våra personalmått i jämförelse med Skövde
kommun och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, ett kommunalförbund av
samma storlek som Miljösamverkan. Mätpunkten för statistiken nedan är den
31 december 2017.

Total sjukfrånvaro
10,0 %

0,0%

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

..~.-

2013

2014

2015

2016

2017

~ MÖS, kvinnor

1,5%

2,3%

5,8%

6,1%

6,6%

..,_MÖS,män

1,4%

8,2%

4,9%

2,6%

1,4%

...,_MÖS, totalt

1,5%

4,3%

5,5%

5,0%

5,2%

..... skövde

6,1%

6,4%

6,9%

6,5%

7,1%

-

2,5%

4,1%

5,6%

3,2%

2,7%

södertörn
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Miljösamverkan har som mål att den totala sjukfrånvaron ska understiga 4 procent
på årsbasis. För 2017 uppgår den totala sjukfrånvaron till 5,2 procent. Andelen
sjukfrånvaro som är långtidssjukfrånvaro uppgår till 50,2 procent.

Analys av personalmått
För 2017 uppgår den totala sjukfrånvaron till 5,2 procent. Det är en ökning med
0,2 procentenheter jämtort med 2016 och l ,2 procentenheter över vårt mål. För
kvinnorna är siffran 6,6 procent och for männen 1,4 procent. Den stora skillnaden
mellan män och kvinnor forklaras till stor del av högre långtidssjukfrånvaro.
Andellångtidssjukfrånvaro uppdelat per kön på Miljösamverkan går tyvärr inte att
redovisa eftersom statistiken inte är tillgänglig i vårt nya personalsystem. Andelen
totalt for Miljösamverkan uppgår till 50,4 procent.
Vi analyserar vatje enskilt fall av långtidssjukfrånvaro for att avgöra om det är
arbetsrelaterat eller inte, for att kunna sätta in rätt insatser.

Jämställdhet och mångfald
Den individuella lönesättningen baseras på bland annat kompetens, erfarenhet och
prestation, inte kön.

Framtidsbedömning
Vi kommer att ha ett fortsatt fokus i tillsynen på god ekologisk och kemisk status i
vårt grundvatten. Nya direktiv och utredningar från bland andra Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har fort upp frågan ytterligare på agendan.
Våra livsmedel och dricksvattnet behöver skyddas bättre. Vi behöver alltid ha
högsta prioritet på livsmedelssäkerheten hos vårt dricksvatten. Fisk från många av
Sveriges sjöar, vattendrag och kuster kan i praktiken sedan länge inte användas
som livsmedel av barn och kvinnor i fertil ålder på grund av höga halter av PCB,
dioxiner och kvicksilver.
Det senaste årets många fall av livsmedelsfusk visar att krafttag behövs mot
fusket, och livsmedelskontrollen måste ha ett ökat fokus mot den här typen av
bedrägerier. Det handlar om att konsumenten ska kunna lita på maten.
Kosttillskott har blivit en miljardindustri i Sverige de senaste åren. Flera av de här
produktema innehåller substanser som kan vara hälsofarliga och beroendeframkallande. Vi behöver bedriva livsmedelskontroll med fokus på innehållet.
Barn och unga är särskilt känsliga for påverkan av kemikalier som orsakar svåra
miljö- och hälsoproblem. Allt fler vetenskapliga undersökningar talar for att
hormonstörande ämnen i vår miljö kan påverka vår formåga att få barn. Allergi är
västvärldens största folksjukdom. Giftfria miljöer kommer att vara ett prioriterat
område framöver, särskilt fokus kommer att riktas mot barns och ungas miljöer.
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med ett nytt forslag till
miljöbalkstaxa. Arbetet beräknas vara klart sista april2018. Syftet är att förenkla
och skapa likvärdighet. Inriktningen i den nya miljöbalkstaxan innebär troligen
betydligt lägre intäkter från fasta årliga tillsynsavgifter for miljötillsynen. Det är
viktigt att bevaka slutforslaget och utreda vilka konsekvenser en övergäng till
SKL:s nya taxa skulle medfora for vår verksamhet.
Livsmedelsverket foreslår att en modell för efterhandsbetalning där avgift tas ut
efter utford kontroll blir obligatorisk för kontrollmyndigheterna För att undvika
ökad administration for myndigheterna i form av fler fakturor per år forespråkar
Livsmedelsverket att en avgift tas ut endast efter utförd kontroll, och att de
administrativa kostnaderna för exempelvis register räknas in i den kommunala
taxan för livsmedelskontroll.
Tillgången av miljöinspektörer bedöms inte vara lika stor som efterfrågan i
framtiden. Det blir således fortsatt en utmaning for Miljösamverkan att rekrytera
personal. En utmaning for oss är hur vi ska arbeta med vårt varumärke i framtiden
och hur vi kan uppfattas som en attraktivare arbetsgivare järnfort med våra
konkurrenter på arbetsmarknaden.
Våra kunder ställer allt högre krav på digitala lösningar samtidigt som vår
verksamhet kan effektiviseras genom digitalisering. Miljösamverkan måste de
kommande åren ta steg i sin digitaliseringsresa. Detta kan göras genom bland
annat nytt verksamhetssystem, nya smarta e-tjänster och e-arkiv.
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Verksamheten
Miljönämndens uppdrag
Miljönämnden östra Skaraborg ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken för drygt
2 200 verksamheter varav ca l 300 verksamheter får regelbunden tillsyn.
Verksamheterna varierar från stora företag till små företag, små avlopp,
vännepumpsanläggningar, köldmedier, bostäder med mera.
Miljönämnden ansvarar också för kontroll av drygt 900 livsmedelsanläggningar.
Dessa är framför allt dricksvattenanläggningar, grossister, kommunala kök,
kafeer, gatukök, butiker och restauranger.
Nämndens uppdrag regleras i ett särskilt reglemente.
Miljönämnden har under året sammanträtt vid 7 tillfållen. Nämndens presidium
förberedde ärendena inför nämndens sammanträden. Nämnden genomförde två
studiebesök under 2017, det ena i naturreservatet Hjoån i Hjo tätort och det andra
på skaraborg Logistic Center i Falköping.

Resultat och utveckling
Antalet genomförda kontroll- och tillsynsinsatser
Kommunalförbundet har genom sin nämnd, Miljönämnden östra Skaraborg, under
2017 genomfört 3 355 kontroll- och tillsynsinsatser.

Kontroll- och tillsynsinsatser per kommun och omrade

områd e
Hälsoskydd
Avlopp
Livsmedel
Miljöskydd

Totalt

Falk~1!9~
...

76
129
348
461
1 014

H"IJO

Karls borg

33
32
89
113
267

19
40
85
93
237

Skov
.. d e

T 1bro

Tota t

128
336
596
483
1 543

22
36
124
112
294

278
573
1 242
1 262
3 355

I tabellen ovan redovisas antalet kontroll- och tillsynsinsatser per kommun och
verksamhetsområde under 2017.
Vi har utfört 98 procent av de planerade inspektionerna under året.
Antalet uppföljande inspektioner har ökat med 19 procent jämfört med föregående
år. Ökningen förklaras av fler uppföljande livsmedelskontroller.
Antalet lämnade tillstånd till små avlopp varierar kraftigt mellan åren. Under året
har totalt 376 tillstånd lämnats vilket är en nonnal nivå.

Antalet inkomna ärenden
Antalet ansökningar om tillstånd för små avlopp varierar kraftigt mellan åren.
Jämfört med föregående år har antalet ansökningar ökat till 404, en ökning med
35 procent. En stor del av de ansökningar som har kommit in under 20 17 trodde vi
skulle komma in under 2016.
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Antalet anmälningar om värmepumpar ligger ungefår på samma låga nivå som
2016. Det verkar som att trenden med ett sjunkande antal anmälningar sedan 2012
har stannat upp.
Antalet planremisser har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Nu är nivån åter
uppe på ungefår samma toppnivå som 2015. Vi har sett att planremisser om
bostäder, skolor och förskolor har ökat. Vi tror att förklaringen till den kraftiga
ökningen är befolkningsökning och ett större behov av nya bostäder och lokaler.
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggningar har ökat något jämfört med
förra året till 157 stycken.

Löpande insikt- vad tycker privata företag om oss?
Löpande insikt är en servicemätning av myndighetsutövning. Under 2017 har vi
gjort mätningar för samtliga medlemskommuner. Våra myndighetsområden är
dels livsmedelskontrollen, dels miljö- och hälsoskyddstillsynen. Urvalet för
mätningarna är privata företag. Områden som företagen rar bedöma är
information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerbet och effektivitet.
Mätningarna resulterar sedan i ett NKI-värde (Nöjd Kund-Index). Definitiva
värden för 2017 redovisas under april 2018. De värden som redovisas nedan är
således en ögonblicksbild medan 2016 avser hela året. Vad vi kan se nu är att
värdena för miljö- och hälsoskyddstillsynen är i linje med föregående år, för
livsmedelskontrollen är värdena två procentenheter lägre.
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Tabell l . Det totala antalet svar som värdena ovan baseras p å är 2 97 st. varav l 05 st. för
miljö- och hälsoskydd och 192för livsmedelskontrollen. Svarsfrekvensen är totalt 66 procent.

Miljönämnden har som mål att ha ett bättre NKJ-värde än genomsnittet för riket
för respektive myndighetsområde. Jämförbara värden för riket för 2017 är inte
tillgängliga ännu vilket gör att vi inte kan bedöma måluppfyllelse nu.
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Viktiga händelser under året
Nedan redovisas ett urval av vad vi bar åstadkommit under 2017.

Hälsoskyddstillsyn
Strategi for bostadstillsyn på nämndens initiativ
Miljönämnden har tagit fram en strategi för att på eget initiativ besöka
flerbostadshus för att hitta de bostäder som bar brister i inomhusmiljön.
Flerbostadshusen kommer metodiskt att väljas ut där vi bedömer att risken för
systematiska brister i inomhusmiljön och egenkontrollen är stor.
I dag utreder miljönämnden klagomål som medborgare lämnar till nämnden. Vid
utredningen kontrolleras inomhusmiljön i den bostad som klagomålet gäller. I de
fall där nämnden konstaterar risk fOr olägenhet ställer nämnden krav på
fastighetsägaren att utreda och åtgärda eventuella brister. Eftersom tillsynen
bygger på att klagomål kommer in till nämnden fördelas inte resurserna på ett
rättvist sätt, och det finns risk att vi inte får kälmedoro om dålig inomhusmiljö
som skulle behöva åtgärdas.
Syftet med att miljönämnden själv tar initiativ till tillsynen är att alla boende i
våra kommuner ska ha bostäder med god inomhusmiljö. Denna bostadstillsyn ska
ses om ett komplement till dagens klagomålshantering.
Malmö stads miljöförvaltning arbetar med uppsökande bostadstillsyn och deras
erfarenheter är att tillsynen bar blivit mycket effektivare än när de endast arbetade
med klagomålsärenden. Under våren 2017 besökte vi Malmö stads
miljöförvaltning för att lära av deras erfarenheter.

Informationsinsats for vedeldning
Miljönämnden östra Skaraborg har under 2017 deltagit i Naturvårdsverkets
nationella kampanj ''Tänd i toppen" som ger råd for vedeldning till hushåll som
har braskaminer och liknande. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och
Energimyndigheten och landets samtliga kommuner har erbjudits att sprida råden.
Hur man eldar spelar roll för hur mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar.
Därfor vill vi nå ut med råd som minimerar utsläppen, till de som eldar med ved i
våra medlemskommuner. Råden utgår från de senaste rönen från forbränningsforskare, sotare och kamintillverkare och finns i en enkel broschyr.

Städning av skolor och forskolor
Efter att under åren 2014-2016 påpekat brister i städningen på skolor och förskolor har vi under 2017 forelagt Skövde kommun om utökad städning i enlighet
med Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Beslutet har överklagats och har ännu
inte vunnit laga kraft, vilket gör att vi avvaktar med att förelägga fler kommuner.
Radon
Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Becquerel per
kubilaneter luft. Om halten överstiger riktvärdet betraktas det som en olägenhet
för människors hälsa. Ett av Sveriges miljömål är att radonhalten i bostäder ska
vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2020.
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Radon ijlerbostadshus

Vi har fortsatt vårt arbete med att få hyreshusen och bostadsrättema att klara det
riktvärde som finns. I dagsläget vet vi att 82 procent av flerbostadshusen klarar
riktvärdet.
Informationsinsats om radonmätniltg i villor

För att stimulera ägare till
småhus/villor att mäta radon har
miljönämnden initierat en kampanj
för radonmätningar. Ett utskick har
gjorts till samtliga husägare i våra
medlemskommuner där de under
perioden l oktober till 28 februari
erbjuds köpa radonmätningar till
kampanjpris.
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Bild 2. Broschyr for att främja radonmätningar i villor.

Miljöskyddstillsyn

Handlingsplanfor arbetet medfororenade områden

Miljönämnden har under 2017 beslutat om en handlingsplan ror fortsatt arbete
med förorenade områden. Planen sträcker sig till och med 2020 och syftar till att
öka åtgärdstakten så att vi kan uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Miljönämndens inriktning på tillsynen av förorenade områden består av tre delar:
l) Fokusera tillsynen av pågående verksamheter på förorenade markområden.
2) Handlägga exploateringsärenden där förorenade markområden för
industriella verksamheter ska tas i anspråk för bostadsbebyggelse.
3) Se till att de allvarligast förorenade markområdena åtgärdas. De särskilda
branscherna kan vara t.ex. sågverk och branscher som använt klorerade
lösningsmedel (verkstäder och kemtvättar).
Under 2017 har vi bland annat gjort ett urval av objekt där vi ska bedriva tillsyn
under 2018, höjt den interna kompetensen inom området genom utbildningsinsatser samt tagit fram en kommunikationsplan inför dialog med medlemskommunerna under 2018.
Inventering av industriområde i Hjo

I augusti genomförde vi tillsyn i ett industriområde i Hjo. Tillsynsobjekten var
sådana som annars inte får regelbunden tillsyn. Området valdes ut på grund av att
dagvattensystemet från området slutligen mynnar i Vätterns vattenskyddsområde.
Syftet var att kontrollera om verksamhetsutövarna kände till dagvattensystemets
känsligbet och om de funderat kring deras verksamheters eventuella miljörisker
och miljöpåverkan.
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Verksamhetsutövarna var intresserade av att göra rätt for sig och forstod syftet
med kontrollen. Hur långt de kommit i sin egenkontroll varierade stort. Tre av
verksamheterna tillhandahöll även fordonstvätt och de kornmer därfor att från och
med 2018 att få betala en årlig avgift och därmed få regelbunden tillsyn.
Tillsyn av lagring och utvinning

Vi har under året haft ett projekt där vi kontrollerat grus- och bergtäkter,
mellanlagring av avfall samt lagring av trävaror och träbränsle. Projektet
fokuserade på forvaring av drivmedel och kemikalier, tankning och uppställning
av fordon. Vi har också tittat på om det fanns oljefläckar på marken och vad
verksamheterna i så fall vidtar for åtgärder. Det viktigaste verksamheterna kan
göra är att arbeta forebyggande for att undvika att spill sker. De kan till exempel
ha bra rutiner for översyn av maskiner och slangar och att ha regelbunden service.
Vi har även börjat titta på om det går att installera slangbrottsventiler på fordon
och maskiner for att forhindra större läckage vid slangbrott. Ett annat alternativ
kan vara att använda växtbaserad hydraulolja som bryts ner naturligt.
Vi kommer att folja upp hur verksamheterna arbetar med forebyggande åtgärder
for att minska riskerna for utsläpp av olja och drivmedel. I framtiden kan
forhoppningsvis olyckor, i form av olje- och bränslespill från fordon och
maskiner, minska. Detta i sin tur leder till att risken fOr negativ påverkan på
grundvattnet minskar.
Tillsyn av hamnar

I år har vi for fOrsta gången genomfOrt tillsyn hos hamnar. Vi valde ut de hamnar
som tillhandahåller någon form av service såsom uppställningsplats, ramp, kran,
latrintömning och drivmedel. Majoriteten av hamnarna ligger inom Vätterns
vattenskyddsområde och därfor är det extra viktigt att rutiner och
riskbedömningar är dokumenterade så att vi kan se att verksamheterna är
medvetna om sina risker och att de jobbar forebyggande så att inga forareningar
och utsläpp sker. Vi har nu en betydligt bättre bild av vilka hamnar som finns
inom vårt område och vilka miljörisker som verksamheterna har.
Tillsyn av fordonstvättar

Under mars månad kontrollerades totalt 37 fordonstvättar, allt från anläggningar
som tvättar upp till 250 fordon till anläggningar som tvättar mer än 15 000 fordon
årligen. Den stora miljörisken med dessa verksamheter är vad som görs med
bilarna innan de tvättas och hur tvättvattnet renas. Ibland sprutas avfettningsmedel
på bilen innan den körs in i tvätthallen. Detta kan leda till att fororeningar rinner
ner på asfalten och med nästa regn spolas ner i dagvattenbrunnar som mynnar ut i
nännsta bäck.
För själva tvättvattnet gäller det att det forst finns en oljeavskiljare samt en
efterfoljande reningsanläggning. Utgående vatten tas det prov på och vi
kontrollerar att riktvärden på olja och metaller foljs. De flesta av verksamheterna
som vi kontrollerat renar tvättvattnet i en oljeavskiljare av äldre modell som inte
uppfyller dagens standard. Det är endast ett fåtal av verksamheterna som har mätt
och analyserat det renade vattnet. Bristerna fOljs upp under nästa tillsynsbesök
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Tillsyn av lantbruk
Nya E U-regler

I februari 2017 kom nya EU-regler for svin- och fjäderfåanläggningar, så kallade
BAT -slutsatser (Best Available Technique, bästa tillgängliga teknik). Vi har under
året informerat berörda lantbrukare. Genom att starta arbetet i tid med att anpassa
verksamheten till det nya regelverket kommer foretagen att ha bättre möjligheter
att uppfylla lagens krav på exempelvis låga ammoniakutsläpp.
Obligatoriska funktionstester av sprutor

Den 26 november 2016 kom kravet att alla sprutor som används yrkesmässigt for
spridning av växtskyddsmedel ska vara godkända av Jordbruksverket. Vi har
informerat berörda lantbrukare om kravet och kontrollerat växtskyddssprutor som
en del i den ordinarie tillsynen - något vi var forst med i Skaraborg.
Övergödning i Klämmabäckeli

I ån Klämmabäckens avrinningsområde har vi påbörjat arbetet med att kartlägga
kunskapsläget om näringsläckage samt i vilken omfattning det har genomforts
åtgärder for att minska fosforläckage i området. Klämmabäcken är drabbad av
övergödning, främst av höga halter av kväve och fosfor. Klämmabäcken mynnar
ut i sjön Östen som är en av Sveriges mest värdefulla fågelsjöar.

Både växtodlingsgårdar och djurhållande gårdar har ingått i tillsynsprojektet samt
även några mindre hästgårdar. Mindre hästgårdar spelar en alltmer framträdande
roll vad gäller näringsläckage till mark och vattendrag, och vi kommer att
fokusera ännu mer på dessa nästa år.
Tillsyn av små avlopp
Inspektioner i området kring Klämmabäcken
Precis som i lantbrukstillsynen har vi arbetat i området

kring Klämmabäcken. Under 2016 skickade vi ut
preliminära bedömningar av små avlopp på 561 fastigheter. Under sommaren 2017 har vi gjort fältbesök och
inspekterat avloppsanläggningar på 115 adresser i
ovannämnda område. Ägarna till de övriga ca 450
adresserna har antingen skickat in en ansökan om att
forbättra sitt dåliga avlopp eller så har de visat att deras
anläggningar är godtagbara. Majoriteten av de
inspekterade avloppen behöver forbättras. Fastighetsägarna har fått sex månader på sig att lämna forslag på hur
de ska göra för att nå upp till regelverkets krav.

Bild 3. Klämmabäcken

Provtagningsparametrar vid minireningsverk

Miljösamverkan har under året deltagit i ett projekt om en ny mätteknik for
minireningsverk som delvis finansierats av länsstyrelsen genom så kallat LOVAbidrag (Lokala vattenvårdsprojekt).
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Syftet med projektet är att genom samverkan och kunskapsutbyte mellan
kommuner i olika delar av landet på ett samordnat och effektivt sätt ta fram
kunskap om och forslag på hur surrogatparametrar kan användas vid
funktionskontroll for minireningsverk Detta ska sedan kunna ligga till grund for
kommunernas tillsynsplanering och hur villkor och krav på provtagning
formuleras i tillstånd från 2018 och framåt.
Projektet kommer under 2018 att leverera två rapporter, en som beskriver hur det
lokala projektet med test av surrogatparametrar genomforts och en rapport som
beskriver resultat och slutsatser från det övergripande nationella projektet.
V A-rådgivning

VA-rådgivningen är en funktion som ligger utanfor vårt tillsynsuppdrag, där
agerar vi rådgivande for de som främst vill skapa gemensamrna lösningar för sina
små avlopp. Några områden som vi arbetat med under året är Sjogerstad,
Locketorp, Kungsryd, Forsby och Göteve i kommunerna Skövde och Falköping.
Under 2017 fårdigställdes fyra gemensamhetsanläggningar vilka sammanlagt
omfattar ca 90 fastigheter i områdena Kylvanäs - Björkelund (Tibro), Västerhönsa
(Tibro), Gökhem (Falköping) samt Söroset (Karlsborg).
Inom ramen for vår VA-rådgivning har vi även tillsammans med kommunerna
Hjo, Tibro och Karlsborg arbetat med att ta fram en gemensam vattenplan for
dessa kommuner. Planen ska redogöra for status och naturvärden samt hänsynsoch åtgärdsbehov i sjöar och vattendrag for bevarande av dessa. Projektet kommer
att avslutas i februari 2018.
Livsmedelskontrollen
Kontroll av dricksvattenanläggningar

Vi har under året kontrollerat 28 dricksvattenanläggningar där fokus i tillsynen var
kontroll av driftansvar, rutiner for skötsel och underhåll samt provtagning. Det har
varit viktigt att prata med de ansvariga for dricksvattenanläggningarna om de
fOrändringar som skett inom dricksvattenområdet, till exempel när det gäller
analys av ämnen samt att nya parametrar tillkommit. Det visade sig att över lag
har verksamhetsutövarna bra koll på detta.
Avfallstillsyn

Vi har genomfort tillsyn av sortering av
forpackningar i samband med livsmedelskontroller hos livsmedelsanläggningar. Alla
verksamheter som skulle få planerad
livsmedelskontroll under 2017, både nya och
gamla verksamheter, har fått en sådan
kontroll. Syftet med kontrollerna har varit att
kontrollera om och hur väl verksamheterna
sorterar sina rorpackningar. Vid våra besök
har vi motiverat verksamheterna till att
ytterligare forbättra sin sortering genom att
fortsätta de samtal om sortering av
forpackningar som vi haft tidigare. Vi har
genomfort 632 inspektioner under 2017.

Bild 4. Förpackninf!ar
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2017 års resultat visar att antalet verksamheter som sorterar korrekt är hög, 60
procent av de kontrollerade livsmedelsanläggningarna fick godkänt resultat.
Resultatet av våra kontroller 2017 ska ses mot bakgrund till projektet Tillsyn av
avfall i restauranger som startades 2014. Vid projektstarten i oktober 2014 var det
fårre än 40 procent som sorterade korrekt, den andelen hade stigit til161 procent
när projektet avslutades i november 2015.

Västra Götaland och Hallands projekt redlighet kött
25 kontrollmyndigheter i Västra Götalands och Hallands län medverkade i ett
projekt. Projektets syfte var att skapa en effektiv tillsyn av redlighet genom att öka
kontrollmyndigheternas förmåga och kunskap vad gäller utförande av tillsyn,
spårbarhet och uppföljning av redlighet. Tillsynskampanjen avgränsades till att
kontrollera butiksmalen fårs respektive oxfile på restaurang och pizzerior. Vi
medverkande genom att använda det framtagna materialet, såsom checklista och
information. Färsproverna analyserades för flera olika parametrar: djurart, fetthalt,
förhållandet kollagenlköttprotein. Alla prover analyserades inte för alla
parametrar.
Det sammanställda resultatet från kontrollmyndigheterna visade att det förekom
brister vad gäller redligheten inom dessa livsmedel. En relativt stor andel av
proverna (12,5-33 procent av prover på bland- och nötrars samt 4 procent av
prover på oxfile) visade avvikelser jämfört med den information som når
konsmnenterna som köper produkterna. störst andel brister fanns inom den
butiksmalda nötfårsen. Här förekom vid några provtagningar djurslaget gris i
varierande grad. Mest troligen beror detta på att verksamheterna inte hade
fungerande rutiner för hur köttkvarnarna skulle rengöras mellan de olika
malningama. Resultaten visar att det är viktigt att utföra provtagning i samband
med kontroll för att säkerställa redlighet av livsmedel.

Samordning av tillsyn
Många verksamheter har tillsyn enligt olika lagstiftningar, det kan exempelvis
vara livsmedelskontroll och hälsoskyddstillsyn, som på skolor och förskolor. Men
även avfallstillsynen som beskrivs ovan är ett exempel på samordning av tillsyn
enligt olika lagstiftning. Vi har under året prövat att samordna tillsynsbesöken
genom att en och samma inspektör utför tillsyn for båda områdena vid samma
besök. På så vis kan vi uppnå en mer kostnadseffektiv tillsyn. Vi sparar tid för
såväl arbetet med planering som genomförande och uppföljning. Att vi dessutom
kan minska antalet resor har en positiv effekt på miljön.
Den respons vi har fått från våra kunder är att det upplevts som positivt. De
behöver bara ta emot oss vid ett tillfålle och de f'ar själva avgöra om de vill att vi
börjar i köket eller i barnens övriga inomhusmiljö, vilket ger en bra flexibilitet.
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Verksamhetens mål och måluppfyllelse
Verksamhetens mål är indelade i fyra olika perspektiv vilka redovisas i bilden
nedan. Därefter följer målen och måluppfyllelsen inom vart och ett av dessa
perspektiv. Målen är uppdelade efter vilka som har fattat beslut om målen,
direktionen och nämnden .

•

Perspektiv

Kund

Direktionens mål

Persp ektivet finansiering

Mål

Måluppfyllelse

Mål

M åluppfyllelse

• Årets resultat ska
uppgå till minst 0,5
procent av
medlemsbidragen

• Årets resultat uppgår
till 2 643 tkr resultatmålet är
uppfyllt

• Eget kapital
överstigande 4 miljoner
ska återbetalas till
medlemskommunerna

• 2 643 tkr kommer att
återbeta las under
2018

Perspektivet tillsyn och kontroll

Mål
• Alltid bra resultat vid
länsstyrelsens
granskning av
verksamheten

Måluppfyllelse
• Ingen granskning 2017
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Perspektivet kund

Perspektivet medarbetare

Måluppfyllelse
Mål
• Nöjda invånare och
verksamhetsutövare

• Mätningar görs
endast på privata
företag genom
insiktsmätningar, se
punkt nedan

Mål

Måluppfyllelse

• Aktivt medskapandeindex ska faststä llas

• Sker vartannat år, inte
2017

Miljönämndens mål
Perspektivet finansiering

Mål
• Avgiftsfinansieringsgraden
ska uppgå till minst 70 %
för livsmedelskontrollen
och 58 % för miljöbalken
för 2017

Perspektivet kund

Mål

Utfall
Livsmedel 71,7%
Miljöbalken 57,8%

Måluppfyllelse
Uvsmedel 102,4 %
Miljöbalken 99,7 %

Perspektivet tillsyn och kontroll

Mäl
• Planering och
genomförande av
miljötillsynen
prioriteras med
utgångspunkt från
vattenstatus

/'Mål

• Sker i bland annat
tillsynen av avlopp,
men även som
fokusområde inom
flertalet sprintar

• Vi ska 2018 ha ett högre
indexvärde för Hållbart
M edarbetarengagemang än 78

/
Måluppfyllelse

• Senast 2019 ska halten
radon i inomhusluft i 90
%av alla flerbostadshus
ej överskrida 200 Bq/m3

• Värde vid utgången
av 2017 är 82%

l

Mål

Måluppfyllelse

• över tid ska minst 5 %
av de små avlop pen
åtgärdas årligen

• Måluppfyllelse gå r
inte att mäta eftersom
vi i dagsläget inte vet
det totala antalet

• Jämförbara värden
inte t illgängliga ännu.
Mer information under
viktiga händelser

Perspektivet medarbetare

Måluppfyllelse

M ål

Måluppfyllelse

• Vi ska senast 2017 ha
ett bättre nöjdkundindex (företagare) än
genomsnittet för
miljönämnder l iandet

Måluppfyllelse
• Sker vartannat år, inte
2017

Mål
• Alla tillsynsobjekt med
klassning A, B och C ska
ha ett systematiskt
arbet e med fokus på
energi senast vid
utgången av 2018

Utbildning genom
projektet "incitament för
energieffektivisering"
under 2017 och
t illämpning i tillsynen
under 2018

Måluppfyllelse
• Alla led i livsmedelskedjan
och alla relevant a krav i
lagstiftningen kontrolleras
regelbundet, med
avseende på både säkerhet
och redlighet
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• Alla kontroller
utförs
riskbaserat och vi
följer vår
verksamhetsplan
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Nämndens uppdrag till förbundschefen

Uppdrag

Resultat

Senast i juni 2017 ska en
strategi presenteras som
redovisar hur
miljönämnden i tillsyn
och prövning kan ta
hänsyn t ill pågående
klimatförändringar
utifrån miljöbalkens
område.

strategin har inte
presenterats.
länsstyrelserna kommer
att under 2017 ta fram ett
handlägga rstöd för
klimatanpassning i
tillsynen. Miljönämnden
föreslås invänta detta och
redovisningen för
nämnden föreslås ske först
i februari 2018.

Uppdrag

Resultat

Vid tillsyn av
hälsoskyddet i skolor och
förskolor ska fokus
fortsatt läggas på giftfria
miljöer, städning, rökfria
miljöer och barns
utemiljöer.

Vi har genomfört en
utbildning om
kemikaliesmart
förskola, kontrol lerat
rökförbudet på
skolorna, förelagt om
städning, kontro llerat
solskydd i utemiljöer.

Uppdrag

Resultat

Ta fram förslag på
indikatorer med syfte att
verifiera att
miljönämndens
livsmedelskontroll är
effektiv. Förslag ska
redovisas för nämnden
se nast i juni 2017.

Miljönämndens
uppdrag är inte längre
aktuellt eftersom en
ny kontro llförordning
med andra
målområden har trätt
i kraft.

Miljönämnden ska i sitt arbete bidra till
en hållbar utveckling som syftar till att
tillforsäkra dagens och morgondagens
invånare en hälsosam och god miljö. Det
ändrade klimatet kommer att ha
betydelse för vårt hälso- och miljöskydd.

Det är väl känt att faktorer i omgivningsmiljön påverkar barns hälsa. Barn är i
vissafall känsligareför påverkanfrån
miljöfaktorer än vad vuxna är.

Det är svårt att hitta ett kvantitativt
mätbart sätt att verifiera att kontrollen
har avsedd effekt. l stället behövs en
sammanvägning av ett antal
bedömningspunkter, som tillsammans
ger en bild av hur kontrollen fungerar,
både för myndighetsinterna
förutsättningar och i samspelet med
livsmedelsföretagarna.
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VERKSAMHETSBERÄTIELSE

Uppdrag

Analysera
konsekvenserna för
Miljösamverkans
deltaga nde i sociala
medier. Redovisning t ill
nämnden senast l
oktober 2017.

Uppdrag under
forutsättning att
förordningsändring
möjliggjort
efterhandsbetalning

Ana lysera
konsekvenserna av att
införa efterhandsbetalning av avgifter fö r
livsmedelskontrollen.
Ana lysen ska redovisas
senast l o ktober 2017.

Resultat

Miljösamverkan har i dag en väl
fungerande webbplats där vi lägger ut
information. Sociala medier är ett sätt
att kommunicera, skapa relationer,
främja dialog och dela kunskap.
Medierna är ett verktyg som
myndigheter i allt högre utsträckning
använder för att få till en dialog och
skapa öppenhet.

Uppdra get
redovisades på
nämndsammanträdet
i februari.

Dagens avgiftsmodell med
förhandsbetalning ska säkerställa
myndigheternas behov av finansiella
resurser. statskontoret har i en utredning
redovisat efterhandsbetalning som en
alternativ modell. Det innebär att
kontrollmyndigheten tar betaltför de
kontroller somfaktiskt u~förs. Framför allt
kan det vara mer begripligt för
livsmedelsföretagarna att betala i
efterhand. Vissa förändringar måste dock
göras i lagstiftningen för att göra det
möjligt att införa efterhandsbetalning.

Resultat

Regeringen har inte
ändrat förordningen
som gör det möjligt
att tillä mpa
efterhandsbeta lnlng.
Uppdraget utgår.
Frågan aktualiseras
igen i omvärldsanalysen för 20192021, som redovisas
på nämndmöt et i
januari 2018.
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EKONOMISK BILAGA

Ekonomisk bilaga

Miljösamverkan östra Skaraborg
Org.nr 222000-2865

Resultaträkning
Not

2017

2016

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
A\'skrivningar
Verksamhetens nettokostnader

2
3
4

29 778 484
-27 064 254
-76 948
2 637 282

28 260 582
-26 271 576
-54 894
l 934 11 2

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat för e extraordinära poster

5
6

6 157
--

2 643 439

8 178
-1 80
1942 110

Årets resultat

7

2 Q43 432

l 242 llQ
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Balansräkning
Not

2017-12-31

2016-12-31

8

336 891

356 883

336 891

356 883

2 104 924
8 677 429
lO 782 353
l J 11 9 244

l 830 656
8 210 0 12
lO 040 668
10 397 55 1

Il

4 000 000
2 643 439
6 643 439

4 000 000
l 942 110
5 942110

12

4 475 805

4 455 441

11 119 244

10 397 551

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och Bank

9
lO

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat

Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
Panter och ansvarsförbindelser
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Kassaflödesan alys
2017

2016

2 643 439
-1 942 110

l 942 110
-822 595

76 948

54 894

778 277

1 174 409

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-274 268
20 364
524 373

-509 347
309 878
974 940

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-56 957
-56 957

-234 306
-234 306

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

o

o

467 416
8 210 012
8 677 428

740 634
7 469 378
8 210 012

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Återbetalning till medlemskommunerna
Justering för 12oster som inte ingår i kassaflödet
A v- och nedskrivningar
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter

Not l

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Jagen om kommunal redovisning
och rekommendationer från Rådet for kommunal redovisning. Intäkter redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunalforbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp med vilket de beräknas inflyta. Tillgångar
och skulder har upptagits till anskaffuingsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post for post till det lägsta av
verkligt värde och anskaffuingsvärdet.

Materiella anläggningstillgångar
Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod
om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger
gränsen for mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt
prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns for materiella och immateriella
tillgångar och därmed också for finansiella leasingavtaL
Avskrivning
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs for den beräknade
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive
eventuellt restvärde.

Not 2

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag
Förrättning och granskning
Övriga intäkter
Summa

Not 3

-13 375 000
-16 219 939
-183 545
-29 778 484

-13 375 000
-14 845 240
-40 342
-28 260 582

-20 909 449
-6 154 805
-27 064 254

-20 550 416
-5 721 161
-26 271 577

Verksamhetens kostnader

Kostnader for arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Summa

27

-

EKONOMISK BILAGA

Not 4

Avskrivningar

Avskrivning maskiner och inventarier
Summa

Nots

2017

2016

-6 157
-6 157

-8 179
-8 179

2017

2016

Q

-180
-180

Finansiella kostnader

Räntekostnader
Summa
Not7

-54 894
-54 894

Finansiella intäkter

Räntor
Summa
Not6

-76 948
-76 948

o

Arets resultat
2017

2016

Årets resultat enligt resultaträkningen
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

2 643 439
2 643 439

l 942 11 o
l 942 110

Årets balanskravsresultat
Summa

2 643 439

l 942 1 l o

Not8

Maskiner och inventarier

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Årets aktiYerade utgifter, utveckling
- Årets aktiverade utgifter, inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
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2017-12-31

2016-12-31

592 581

358 276

56 957
649 538

234 306
592 582

-235 698

- 180 804

-76 948
-312 646
336 892

-54 894
-235 698
.15..6...B.84
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Not 9

Fordringar

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Not 10

2016-12-31

438 272
865 041
801 611
2 104 924

489 163
690 785
650 708
l 830 656

2017-12-31

2016-12-31

8 677 429
8 677 429

8 210 012
8 210 012

2017-12-31

2016-12-31

Kassa och bank

Bank
Summa

Not 11

2017-12-31

Eget kapital

Eget Kapital
5 942 110
-1942110
2 643 439
6 643 439

Ingående eget kapital
Återbetalning till medlemskommunerna
Årets resultat
Utgående eget kapital

Summa eget kapital

Not 12

4 822
-822
l 942
5 942

595
595
110
110

6 643 439

5 942 110

2017-12-31

2016-12-31

l 521 594
347 405
2 606 806
4 475 805

l 351 009
670 524
2 433 908
4 455 441

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa
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INK TILL MILJÖ NÄMNDEN
ÖSTRA SKARABORG

2018 -03- o8

Revisor i kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg
DNR

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna tor
kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg
Revisionsberättelse !Or år

2017

Enligt förbundsordningen ska det finnas två revisorer som väljs av medlemskommunerna enligt
en rullande turordning mellan kommunerna i bokstavsordning. Med anledning av att någon
efterträdare till avlidne Henry Carlsson från Karlsborg ännu inte utsetts som revisor har
undertecknad, av fullmäktige vald revisor, ensam slutfört granskningen av den verksamhet som
bedrivits av Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg.
På det sätt kommunalförbundet är organiserat är revisionens ansvar att först granska
Miljönämndens ansvarsutövande och överlämna en revisionsberättelse till direktionen som är
det organ som ska besluta om Miljönämnden ska beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna ska också
granska direktionen och överlämna en revisionsberättelse till medlemskommunernas
fullmäktige. Medlemskommunernas fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet ska ges till
direktionen och dess enskilda ledamöter.
Direktionens ansvar är enligt förbundsordningen att bedriva uppsikt över Miljönämnden östra
Skaraborg samt följa upp och styra sin verksamhet. Direktionen ska också fastställa budget och
när så behövs bereda ärenden som skall behandlas av kommunfullmäktige.
Revisorernas ansvar är att granska direktionens ansvarsutövande. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som jag ansett behövts för att ge rimlig grund
för bedömning och ansvarsprövning. PwC har biträtt i granskningen.
Resultatet för år 2017 uppgår ti112643 tkr som också var den prognos för helåret som
redovisades i delårsrapporten. Resultatet kan jämföras med ett budgeterat resultat på 67 tkr och
fjolårets resultat på 1942 tkr. Resultat beror på lägre kostnader pga vakanser och högre intäkter.
Balanskravet uppnås och inga tidigare underskott finns att täcka. Tak för det egna kapitalet är
satt till 4 mnkr och belopp motsvarande årets resultat kommer därför att gå tillbaka till
medlemskommunerna. Verksamhetsmålen har i hög grad uppnåtts.

J ag bedömer sammantaget att Direktionen haft en tillfredsställande styrning och uppföljning
av sin verksamhet samt tillräcklig uppsikt över Miljönämndens verksamhet.
Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Jag bedömer måluppfyllelsen som tillfredställande och att god ekonomisk hushållning
uppnåtts.

J ag tillstyrker att direktionen och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Skövde 2018-03-08

~~~
Skövde

Bifogas: Granskningsrapport 2017, PwC

p wc
Granskningsrapport avseende 2017 för Kommunalförbundet
Miljösamverkan Östra skaraborg
Granskningen har utförts på uppdrag av revisorerna för kommunalförbundet och har
omfattat Miljönämnden såväl som Direktionen. Granskningen har skett inom ramen
för avtal och god revisionssed.
Granskningsinsatserna har bestått av genomgång av årets protokoll, granskning av
delårsrapport inkl. upprättande av underlag för revisorernas överlämnade
bedömning, genomgång av årsredovisningens förvaltningsberättelse, resultat- och
balansräkning inkl. noter och underlagen till dessa. Därutöver har ingått möten med
valda revisorer och kommunalförbundets verkställande ledning och ekonom.
Granskningen visar en fortsatt mycket väl fungerande verksamhet som styrs och följs
upp på ett mycket bra sätt inom verksamheten som av Miljönämnd och Direktion.
Sammanfattningsvis kan anges att;
• Resultatet för år 2017 uppgår till 2643 tkr som också var den prognos för helåret
som redovisades i delårsrapporten. Resultatet kan jämföras med ett budgeterat
resultat på 67 tkr och fjolårets resultat på 1942 tkr.
Resultat beror på lägre kostnader pga vakanser och högre intäkter.
• Tak för det egna kapitalet är satt till 4 mnkr och belopp motsvarande årets
resultat kommer därför att gå tillbaka till medlemskommunerna.
• Balanskravet uppnås och inga tidigare underskott finns att täcka.
• Verksamhetsmålen har i hög grad uppnåtts.
• Det ekonomiska resultatet tillsammans med hög måluppfyllelse i verksamheten
innebär att god ekonomisk hushållning bedöms ha uppnåtts.
• Jag bedömer att årsredovisningen för år 2017 i allt väsentligt redogör för utfallet
av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
J ag bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Skövde 2017-03-06

//?#~~~

rfa"~lxelsson

Certifierad kommunal revisor

2018-03-19
Dnr 18/0002-22

Följebrev – Beslut om godkännande av ny
förbundsordning i respektive kommunfullmäktige
Beslut innan sommaren
Direktionen i Tolkförmedling Väst har efter ett samrådsförfarande i respektive medlemskommun
beslutat om ett förslag till ny förbundsordning. Förslaget översänd här till befintliga medlemmar
och ansökande kommuner för godkännande av den nya förbundsordningen. Beslutet måste fattas
i respektive fullmäktige senast 2018-06-29.

Förändringarna i korthet
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen
och dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland annat föreslås den nya
förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva
förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen
men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation
och den nya kommunallagen.
Förslaget till förbundsordning har skickats ut till nuvarande medlemskommuner på samråd.
Samtliga yttranden är positiva och de flesta har inte haft några synpunkter Några ändring- eller
tilläggsförslag har inkommit och de flesta berör vad en förbundsordningens ska ange och det
regleras i kommunallagens 9 kap § 6. Förbundsordningens har därför reviderats efter samrådet
för att säkerställa att alla lagens krav på en förbundsordning upprätthålls.
Bifogade handlingar:
 Protokollsutdrag från direktionen § 307/2018-03-09
 Förslag till ny förbundsordning
 Tjänsteutlåtande om ny förbundsordning
Vid frågor kontakta förbundssekreteraren Emma Davidsson eller maila till vår kanslimail.

Åsa Fröding
Förbundsdirektör

Tolkförmedling Väst
Box 113 05
404 27 Göteborg

Telefon
010 - 211 73 79

E-post
kansli@tolkformedlingvast.se

Webb
www.tolkformedlingvast.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-02-27
Dnr 18/0002-20
Direktionen 2017-03-09

Förbundsordning
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna förslaget till ny förbundsordning och översända förslaget till
befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i
respektive fullmäktige senast 2018-06-29.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen
och dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland annat föreslås den nya
förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva
förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen
men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation
och den nya kommunallagen.
Förslaget till förbundsordning har skickats ut till medlemskommunerna på samråd. Samtliga
yttranden är positiva till förslaget och de flesta har inte några synpunkter Några ändring- eller
tilläggsförslag har inkommit och de flesta berör vad en förbundsordningens ska ange och det
regleras i kommunallagens 9 kap § 6. Förbundsordningens har därför reviderats för att säkerställa
att alla lagens krav på en förbundsordning upprätthålls.
Direktionen behöver nu fatta ett beslut om ett förslag till förbundsordning. Förslaget kommer
sedan skickas ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i sina respektive
kommunfullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast 2018-06-29. Den nya
förbundsordningen föreslås gälla från 2019-01-01.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-02-27
Dnr 18/0002-20
Direktionen 2017-03-09

Bakgrund och ärendeprocess
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram med anledning av den nya kommunallag
som trädde i kraft 1 januari 2018 men även för att direktionen i september 2017 beslutade att
öppna upp för nya medlemmar i förbundet. Förbundsordningen har inte reviderats sedan
förbundets start 2013 bortsett från att nya medlemmar skrevs in i årsskiftet 2014/2015 då
förbundet senast tog in nya medlemmar.
Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ
som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt. De 12 nya
medlemmarna skrivs in i förbundsordningen men utöver detta är det strukturella och
redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den nya kommunallagen.
Förslaget till förbundsordning har skickats ut till medlemskommunerna på samråd. Majoriteten
av yttrandena framför att de inte har några synpunkter och är positiva till förslaget. Några
synpunkter med ändring- eller tilläggsförslag har inkommit från Västra Götalandsregionen
(VGR), kommunstyrelsen i Göteborgs Stad, kommunstyrelsen i Skövde kommun samt
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falköping. Nedan beskrivs synpunkterna samt vart eventuell
revidering finns i förbundsordningen:











Att nuvarande skrivning om att anta någon av medlemskommunernas finanspolicy ska
kvarstå. Tolkförmedling Väst håller på att arbeta fram en egen finanspolicy på inrådan av
redovisningschef. Den nya finanspolicyn är mer anpassad efter kommunalförbundets
organisation och kommer vara framtagen innan införandet av den nya
förbundsordningen.
Att det framgår vilka befogenheter och vilken sammansättning som ett eventuellt
arbetsutskott eller beredningsutskott ska ha. Ändringen i förbundsordningen innebär att
direktionen ges möjlighet att inrätta nödvändiga organ för att vara fortsatt effektiv.
Befogenheter och sammansättning skrivs fram om behovet av ett organ uppstår.
Att riktlinjer för förbundets budgetprocess förtydligas. Detta har gjorts under § 15.
Att en utgångspunkt för medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst bör
vara att det är kommuner som ingår i VGR. I samband med beslutet att öppna upp för
fler medlemmar i september 2017 uppkom diskussionen om kommuner utanför VGR
kan ansöka. Inga kommuner utanför VGR har dock ansökt om medlemskap och därför
föreslås direktionen ta ställning till frågan först om den uppkommer i framtiden.
Att det borde framgå om det finns beslut i direktionen som kräver kvalificerad majoritet.
Detta beskrivs nu under § 8.
Att det bör framgå att allmänheten får ställa frågor under årsredovisningssammanträdet.
Det framgår nu i § 16 att sammanträdet då årsredovisningen behandlas inte är offentligt.
Att det behövs tydliggöras hur medlemmarnas styrning i förbundets ekonomi och
verksamhet utövas eftersom det under § 14 mestadels beskrivs om medlemmarnas insyn.
Styrningen beskrivs i flera paragrafer av förbundsordningen och ett förtydligande har
gjorts om vilka paragrafer det gäller.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-02-27
Dnr 18/0002-20
Direktionen 2017-03-09

I kommunallagens 9 kap och § 6 beskrivs vad en förbundsordning i ett kommunalförbund ska
ange. De flesta inkomna samrådssynpunkter berör punkterna som beskrivs i nämnd paragraf och
förbundsordningens har därför reviderats för att säkerställa att alla lagens krav på en
förbundsordning upprätthålls.
Direktionen behöver nu fatta ett beslut om ett förslag till förbundsordning som sedan kommer
skickas ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för beslutsfattande. Beslut i
respektive fullmäktige ska tas senast 2018-06-29. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från
2019-01-01.

Förändringarna i korthet
2 § Nya medlemmar
Följande 12 nya medlemmar läggs till i förbundsordningen: Bollebygd, Dals Ed, Herrljunga,
Härryda, Kungälv, Mark, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tjörn, Tranemo och Vårgårda.

4 § Organisation
Under denna paragraf har det skrivits in att förbundet har möjlighet att inrätta egna organ. Viss
text kopplat till införandet av förbundet är borttagen.

8 § Beslut
I enlighet med kommunallagen ska det regleras i förbundsordningen om det fattas några beslut
som kräver kvalificerad majoritet. Därför har det tillkommit en paragraf med information att
direktionen inte fattar den typen av beslut.

12 § Kostnadstäckning
I nuvarande förbundsordning finns en skrivning att om årets kostnader inte täcks enligt andra
stycket ska finansieringen av underskottet fördelas mellan förbundets medlemmar procentuellt i
relation till värdet av nyttjade tjänster under året. Denna skrivning är borttagen efter dialog i såväl
presidiet som direktionen.

13 § Finanspolicy, borgen m.m.
Skrivningen i paragrafen är justerad i enlighet med rekommendationer av redovisningschef
utifrån att en egen finanspolicy kommer att tas fram. Justeringen gäller riktlinjer vid lån.

§ 14 Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Medlemmarnas styrning över verksamheten beskrivs i flera olika paragrafer. Vilka paragrafer det
gäller har lagts till i förbundsordningen i § 14.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-02-27
Dnr 18/0002-20
Direktionen 2017-03-09

15 § Budgetprocess, § 16 Årsredovisning
I den tidigare förbundsordningen beskrivs budget och årsredovisning i samma paragraf. Det har
nu förtydligats genom att det i § 15 framgår att det är kommunalförbundets budgetprocess som
beskrivs och att det i § 16 handlar om årsredovisning. Beskrivningen av årsredovisningen är
dessutom mer utförlig och tar upp att sammanträdet för årsredovisningen inte är offentligt.

Övriga ändringar
I övrigt är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den
nya kommunallagen.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande
Nuvarande förbundsordning med ändringsmarkeringar
Förslag till ny förbundsordning

Beslutet skickas till
Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga,
Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg,
Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Skara,
Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan,
Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö.

Åsa Fröding
Förbundsdirektör

Gäller fr.o.m.
2019-01-01
Dnr 18/0002-22

Förbundsordning

1 § Namn och säte
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås,
Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene,
Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad,
Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn,
Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt
Öckerö.

3 § Ändamål
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva
gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4 § Organisation
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion.
Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot
och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot
är vice ordförande i direktionen.
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den
1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten.
Ledamot kallar själv in sin ersättare.
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett
effektivt och korrekt sätt.
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5 § Revisorer
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om
ansvarsfrihet för direktionen.

6 § Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av:
 ledamot i direktionen
 medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt
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7 § Närvaro- och yttranderätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att
närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

8 § Beslut
Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.

9 § Anslagstavla
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden
ska anslås på förbundets anslagstavla.

10 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

11 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för
täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

12 § Kostnadstäckning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

13 § Finanspolicy, borgen m.m.
Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller
motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av
samtliga medlemmars fullmäktige.

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet.
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och
utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i
förbundet efterfrågar.
Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske
med samtliga förbundsmedlemmar.

3 (5)

15 § Budgetprocess
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande
tvåårsperioden.
Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före
direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före
verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet
är offentligt.

16 § Årsredovisning
Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen.
Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i
fullmäktige.
Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.

17 § Arvoden och ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen.
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

18 § Uppsägning och utträde
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska
regleringen ska ske utifrån principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

19 § Likvidation
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar.
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.

4 (5)

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets
revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de
handlingar som hör till förbundets arkiv.
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts
samtliga medlemmar.

20 § Inträde av ny medlem
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har
antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som
anpassats till det nya antalet medlemmar.

21 § Tvister
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

22 § Ändring av förbundsordningen
Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad
förbundsordning.
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Kollektivtrafikkontoret

Datum
2018-03-01
Ärendenr
KTN 2018-000003.53

Revidering av Skaraborgs gemensamma
färdtjänstreglemente
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna den revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet som Skaraborgs
kommunalförbunds styrelse föreslagit
att även godkänna revideringen av 18 och 8 §
att det gemensamma färdtjänstreglementet gäller från och med 1 maj 2018.

Ärendet
Kollektivtrafikrådet Skaraborg (DKR) har bland annat att hantera frågor som avser det för
kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. DKR föreslår revidering av
färdtjänstreglementet med utgångspunkt i fokusområdena i Trafikförsörjningsprogrammet
2016-2019 för färdtjänst och riksfärdtjänst i Skaraborg. Revideringen tillmötesgår
önskemål från handikappföreningar vad gäller nattaxa.
Föreslagna revideringar innebär att punkt 8, 9, 10 och 12 i det gemensamma
färdtjänstreglementet ändras.


I punkt 8, individuella behov har en specificering gjorts av vilka hjälpmedel som får
tas med under resan samt hur ärenden där resenären har särskilda behov ska
hanteras. Detta då man enligt 9 § lag om färdtjänst endast får ta med de
förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande, det vill säga de
hjälpmedel som krävs under färd.



Under punkt 9, barn har det gjorts ett förtydligande gällande färdtjänsttillstånd för
barn, till exempel obligatorisk ledsagare för barn under 6 år. I den allmänna
kollektivtrafiken får barn under 6 år inte resa utan sällskap av en vuxen eller
ungdom. Detsamma bör gälla för barn i färdtjänsten.

Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Besöksadress: Centrumgatan 17
E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00
Handläggare: Caroline Larsson, caroline.larsson@tibro.se
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Under punkt 10, avgift innefattar nu även egenavgiften för skolungdom 7-19 år
färdtjänstberättigade barn 06 år. Tidigare har barn 0-6 år inte beviljats färdtjänst
på grund av hänvisning till föräldraansvar. Rättspraxis har på senare år ändrats
varpå även mindre barn kan beviljas färdtjänst utifrån sin funktionsnedsättning.
Medresenär betalar utifrån sin egen ålder, undantaget barn 0-6 år som åker
kostnadsfritt då de i kollektivtrafiken betalar utifrån sin egen ålder. Nattaxan i
färdtjänsten tas bort. För resor mellan 24.00-02.00 gäller samma egenavgift för
färdtjänst som under övrig tid då färdtjänsten är tillgänglig.
Egenavgift för arbets- och utbildningsresor förtydligas. Kommunen debiterar en
egenavgift per kalendermånad som motsvarar kostnaden för Västtrafiks periodkort
30 dagar (inom tätort, kommun eller flerkommun beroende på ressträcka). Arbetsoch utbildningsresor kan även betalas för varje resa enligt avgiften för färdtjänst.
Avgiften för arbets- och utbildningsresor i färdtjänsten för Skaraborgs kommuner
har sedan lång tid varit kopplad till Västtrafiks system för autogirobetalning via
periodkort i den allmänna kollektivtrafiken, vilket tillämpats men inte varit
specificerat i reglementet.
Egenavgift för regionfärdtjänst föreslås följa avgiften för färdtjänst, vilken tillämpats
men inte varit specificerad i reglementet.



I punkt 12, arbets- och utbildningsresor har ett förtydligande gjorts gällande antal
resor per dag och medresenär.

Förslag till revidering är gemensamt framtaget av kommunernas handläggare för särskild
kollektivtrafik. DKR beslutade 2017-10-20 att rekommendera Skaraborgs
Kommunalförbunds styrelse att besluta om att rekommendera respektive kommun att
besluta om att anta föreslagna revideringar av färdtjänstreglementet. Skaraborgs
kommunalförbunds styrelse behandlade förslaget till reviderat färdtjänstreglemente vid
sammanträde 2017-12-08. En rekommendation har skickats till samtliga kommuner i
Skaraborg om att godkänna föreslagen revidering av det gemensamma
färdtjänstreglementet.
Därtill föreslår kollektivtrafikkontoret att en revidering görs av 18 § på grund av att den nya
Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj 2018. Förordningen kommer att
ersätta Personuppgiftslagen (PuL) varför stycket om hur man får behandla
personuppgifter har skrivits om. Ytterligare en förtydligande föreslås av 8 § gällande
individuella behov och de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande.
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Utredning
Nuvarande färdtjänstreglemente har reviderats enligt kommunalförbundets
rekommendation samt med den revidering som Kollektivtrafikkontoret föreslår. Det
reglemente som föreslås gälla från och med 1 maj 2018 framgår i sin helhet av bifogat
underlag.

Beslutsunderlag
Gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde (innehållande
föreslagna revideringar).
Bilaga 1, Förslag till revidering av gemensamt färdtjänstreglemente
Sammanträdesprotokoll 2017-12-08, Skaraborgs kommunalförbund.

Beslut delges
Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg
Skaraborgs kommunalförbund

Caroline Larsson
Trafikplanerare
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Bilaga 1: Förslag till revidering av gemensamt färdtjänstreglemente

Text i nu gällande reglemente

Föreslagen ändring

8. Individuella behov
8. Individuella behov
Allmän service ingår i avtalet med Allmän service ingår i avtalet med
transportföretaget. Detta omfattar:
transportföretaget. Detta omfattar:






Hjälp in och ut ur bilen.
Hjälp till och från porten.
Hjälp med säkerhetsbältet.
Hjälp med nödvändiga
förflyttningshjälpmedel.
Utfärda kvitto på erlagd
egenavgift, utan resenärens
begäran.







Hjälp in och ut ur bilen.
Hjälp till och från porten.
Hjälp med säkerhetsbältet.
Hjälp med nödvändiga
förflyttningshjälpmedel.
Utfärda kvitto på erlagd
egenavgift, utan resenärens
begäran.

Endast bagage motsvarande vad man
vanligen har med på bussen, det vill
säga en kasse i varje hand, eller en
resväska kan medtagas.

Endast bagage motsvarande vad man
vanligen har med på bussen, det vill
säga en kasse i varje hand, eller en
resväska kan medtagas.

Om resenären behöver särskild service
t.ex. hämtas och lämnas inne, skall detta
uppdrag vara inskrivet i kundtillståndet
av färdtjänsthandläggaren.

Om resenären behöver särskild service
t.ex. hämtas och lämnas inne, ska detta
uppdrag vara inskrivet i kundtillståndet
av färdtjänsthandläggaren.
Endast de förflyttningshjälpmedel som
behövs för resans genomförande får tas
med dvs. de hjälpmedel som krävs under
färd. Endast de förflyttningshjälpmedel
som behövs för resans genomförande får
tas med (exempelvis rollator och
rullstol).Vid behov av bilbarnstol eller
bilkudde ska denna tillhandahållas av
resenären.
Det finns fall där resenären till följd av
funktionsnedsättning är i behov av
exempelvis särskild placering i fordonet
eller undantag av samplanerade resor.
Detta kallas särskilda behov och dessa
behöver personen ansöka om specifikt.
Handläggaren kan behöva begära in
kompletterande medicinskt underlag i
samband med en sådan prövning. Som
särskilda behov räknas inte sådana
individanpassade behov som att resor
endast ska utföras av en bestämd förare
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Text i nu gällande reglemente

eller att resa ska ske med bårtransport.
Dessa resor utförs inte inom ramen av
färdtjänst.
Föreslagen ändring

9. Barn
”Om sökanden är under 18 år skall
prövningen göras i förhållande till barn i
motsvarande ålder utan funktionshinder.”
(7 § Lag om färdtjänst).

9. Barn
”Om sökanden är under 18 år skall
prövningen göras i förhållande till barn i
motsvarande ålder utan funktionshinder.”
(7 § 2 st Lag om färdtjänst).

Till exempel färdas inte små barn med
allmänna kommunikationsmedel utan att
de åtföljs av förälder eller vuxen, Det kan
dessutom finnas skäl till att vid prövning
av tillstånd skilja mellan lokala och
regionala resor. Lokala resor i känd
omgivning klarar barn normalt av utan
vuxens sällskap vid lägre ålder än vid
längre resor. Dock kan barnets
funktionshinder vara av den arten att
barnet inte kan resa med allmänna
kommunikationsmedel även om det
åtföljs av en vuxen.

Utgångspunkten är att barnets
förflyttning ska kunna ske självständigt.
Föreligger sådana väsentliga svårigheter
som avses i färdtjänstlagen och som i
huvudsak beror på funktionshinder, ska
barnet beviljas färdtjänst, oavsett det
faktum att barnet i vuxens sällskap skulle
kunna förflytta sig eller skulle kunna resa
utan väsentliga svårigheter. Om barnets
svårigheter däremot i huvudsak beror på
den för åldern typiska utvecklingsnivån
och mognaden, faller barnets möjligheter
att förflytta sig under föräldraansvaret.
Barnet är i detta fall inte berättigad
färdtjänst.
I den allmänna kollektivtrafiken får barn
under 6 år inte resa utan sällskap av en
vuxen eller ungdom. Detsamma gäller för
barn i färdtjänsten, vilket innebär att
ledsagare är obligatorisk under hela
resan. För barn 6 år och äldre kan det
finnas skäl att vid prövning av tillstånd
skilja mellan lokala och regionala resor.
Lokala resor i känd omgivning klarar
barn normalt av utan vuxens sällskap vid
lägre ålder än vid längre resor. Dock kan
barnets funktionshinder vara av den
arten att barnet inte kan resa med
allmänna kommunikationer även om det
åtföljs av en vuxen eller ungdom.

3

Text i nu gällande reglemente

Föreslagen ändring

10. Avgift
Avgiften för vuxen bygger på Västtrafiks
baspris multiplicerat med 1,15. Taxan
följer samma zonindelning
som Västtrafik, d.v.s. varje kommun är
en zon. Antalet zoner beräknas enligt
principen om fågelväg. Zontillägget är 75
% av baspriset multiplicerat med 1,15.
Högsta avgift betalas för sju zoner eller
fler och denna avgift är baspriset
multiplicerat med 5 multiplicerat med
1,15.

10. Avgift
Färdtjänstens egenavgift för
vuxen bygger på Västtrafiks baspris
multiplicerat med 1,15. Taxan följer
samma zonindelning som Västtrafik,
d.v.s. varje kommun är en zon. Antalet
zoner beräknas enligt principen om
fågelväg. Zontillägget är 75 % av
baspriset multiplicerat med 1,15. Högsta
avgift betalas för sju zoner eller fler och
denna avgift är baspriset multiplicerat
med 5 multiplicerat med 1,15.

För skolungdom, 7-19 år, är avgiften 75
% av avgiften för vuxna.

Färdtjänstens egenavgift för barn och
skolungdom, 0-19 år, är avgiften 75 % av
färdtjänstens egenavgift för vuxna.

Vid resa som enligt beställning påbörjas
mellan kl. 24.00-02.00, tillkommer utöver
ordinarie avgift ett tillägg om 75 % av
baspriset.
Samtliga avgifter och tillägg avrundas till
närmsta hela krontal.
Vid förändringar av baspriset förändras
avgifter och tillägg enligt ovan på
motsvarande sätt. Förändringen sker
fr.o.m. det datum som förändringen
gäller i den allmänna kollektivtrafiken.

Vid resa som enligt beställning påbörjas
mellan kl. 24.00-02.00, tillkommer utöver
ordinarie avgift ett tillägg om 75 % av
baspriset.
Medresenären betalar enligt
färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin
egen ålder, undantaget barn 0-6 år som
åker kostnadsfritt.
För arbets- och utbildningsresor
debiteras en egenavgift per kalendermånad motsvarande kostnaden för
Västtrafiks Periodkort 30 dagar (för
antingen tätort, kommun eller
flerkommun beroende på ressträcka)
eller betalning enligt färdtjänstens
egenavgift för varje resa.
Egenavgiften för regionfärdtjänst är
densamma som för färdtjänst.
Samtliga egenavgifter och tillägg
avrundas till närmsta hela krontal.
Vid förändringar av baspriset förändras
egenavgifter och tillägg enligt ovan på
motsvarande sätt. Förändringen sker
fr.o.m. det datum som förändringen
gäller i den allmänna kollektivtrafiken.
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Text i nu gällande reglemente

Föreslagen ändring

12. Arbetsresor/Utbildningsresor
För arbetsresor (anställningsbevis,
registrering som egen företagare eller
motsvarande krävs vid ansökan) och
utbildningsresor (gymnasieskola,
högskola, vuxenutbildning eller liknande
utbildning som ej ersätts av annan),
krävs ett speciellt tillstånd som beviljas
individuellt.

12. Arbets- och utbildningsresor
För arbetsresor (anställningsbevis,
registrering som egen företagare eller
motsvarande krävs vid ansökan) och
utbildningsresor (gymnasieskola,
högskola, vuxenutbildning eller liknande
utbildning som inte ersätts av annan)
krävs ett speciellt tillstånd som beviljas
individuellt.

Resan är endast tillåten mellan
folkbokföringsadress och arbetet. Den
som är beviljad resa kan på väg till och
från resmålet hämta eller lämna barn i
barnomsorg.

Tillståndet berättigar maximalt till två
enkelresor per dag mellan
folkbokföringsadress och arbete eller
utbildning. Den som är beviljad resa kan
på väg till och från resmålet hämta eller
lämna barn i barnomsorg.

Arbetsresor får endast gå till ordinarie
arbetsplats. Övriga resor i tjänsten ska
bekostas av arbetsgivaren.

Arbetsresor får endast gå till ordinarie
arbetsplats. Övriga resor i tjänsten ska
bekostas av arbetsgivaren.

18. Övrigt
Kommunen har rätt att göra avsteg i
enskilda tillstånd från detta reglemente
om särskilda skäl föreligger.

Vid arbets- och utbildningsresor tillåts
inte medresenär.
18. Övrigt
Kommunen har rätt att göra avsteg i
enskilda tillstånd från detta reglemente
om särskilda skäl föreligger.

Särskilda skäl kan antigen vara
hänförliga till respektive sökandes
funktionshinder som får bedömas i varje
enskilt fall eller införandet av
transportlösningar som helt eller till viss
del gör att den enskilde utan väsentliga
svårigheter kan resa med allmänna
kommunikationsmedel.

Särskilda skäl kan antigen vara
hänförliga till respektive sökandes
funktionshinder som får bedömas i varje
enskilt fall eller införandet av
transportlösningar som helt eller till viss
del gör att den enskilde utan väsentliga
svårigheter kan resa med allmänna
kommunikationsmedel.

Färdtjänst kan tidtabelläggas för ökad
integrering mellan den särskilda och
allmänna kollektivtrafiken.

Färdtjänst kan tidtabelläggas för ökad
integrering mellan den särskilda och
allmänna kollektivtrafiken.

Vid handläggning av färdtjänsttillstånd
samt planering och samordning av
färdtjänstresor används datorstöd.
Personuppgifter som hanteras i detta
sammanhang omfattas av
Personuppgiftslagen (PUL).

Vid handläggning av färdtjänsttillstånd
samt planering och samordning av
färdtjänstresor används datorstöd.
Personuppgifter som hanteras i detta
sammanhang omfattas av gällande
lagstiftning för behandling av
personuppgifter.

KTN 2018-3.53

Gemensamt färdtjänstreglemente
inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde
1. Allmänt
”Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte
endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa
med allmänna kommunikationsmedel. Tillståndet omfattar inte transporter som av någon
annan anledning bekostas av det allmänna” (7§ i Lagen (1997:736) om färdtjänst).
En resa som kan ske med allmänna kommunikationer ska ske med den allmänna
kollektivtrafiken. Att inte kunna anlita den allmänna kollektivtrafiken innebär att man
exempelvis har svårigheter att stiga av och på bussen, göra sig förstådd med mera.
Är den allmänna kollektivtrafiken så utformad att en funktionshindrad person kan använda
den föreligger ingen rätt till färdtjänstresa.
2. Vad är en färdtjänstresa?
Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken, som beviljas efter individuell prövning.
Färdtjänst omfattar alla typer av resor med undantag av sådana som skall bekostas av
annan, exempelvis landsting/region, försäkringskassa, försäkringsbolag, organisationer
eller företag.
Färdtjänst får ej nyttjas vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utanför regionen.
Färdtjänstresor sker med olika fordon och på olika sätt beroende av resenärens
funktionshinder. Färdtjänstresorna samordnas ofta så att flera personer kan komma att
åka i samma fordon och hämtas och lämnas vid olika adresser.
Färdtjänstberättigad skall vid resa kunna uppvisa giltig ID-handling.
Fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas.
3. Tillstånd
Färdtjänst kan beviljas till folkbokförda personer i respektive kommun i enlighet med
bestämmelserna i §§ 6–9, Lagen (1997:736) om färdtjänst. Funktionshindret skall vara av
mer varaktig karaktär och bedömas omfatta minst tre månader.
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Hög ålder i sig är inte ett kriterium för att färdtjänst skall erhållas, utan det är
funktionshindret och dess konsekvenser för att kunna nyttja allmänna kommunikationer
som avgör.
Avsaknad av allmänna kommunikationer är inte något skäl för att bevilja tillstånd till
färdtjänst. Om en sökande inte har väsentliga svårigheter att använda allmänna
kommunikationer, om sådana hade funnits eller om det finns annan anpassad trafik på
orten, kan en ansökan avslås.
Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad gäller
gångförmåga och resmöjligheter: att åka låggolvsbuss, åka buss med ledsagare, åka
närtrafik och/eller flextrafik, åka tåg, genomföra byten, aktuella hjälpmedel m.m.
Färdtjänstresenären ska därefter vid beställningen hänvisas till allmän kollektivtrafik på
hela eller delar av resan, när den enskildes funktionshinder så tillåter. Detta bedöms av
kommunens handläggare och innebär att man måste ta hänsyn till exempel till ett varierat
hälsotillstånd.
Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas ej vid bedömningen.
”Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig
omfattning förenas med föreskrifter om
1.
2.
3.

vilket färdsätt som får användas,
inom vilket område resor får göras, och
hur många resor tillståndet omfattar.

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till
antalet endast om det finns synnerliga skäl.
Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt förenas med villkor”. (9§ i Lagen om
färdtjänst)
För funktionshindrade som behöver färdtjänst endast under vinterhalvåret tidsbegränsas
tillståndet till att gälla mellan den 15 oktober och 15 april.
Om man har blivit beviljad bilstöd för en handikappanpassad bil, som den handikappade
själv kör, har man bara möjlighet till färdtjänst när bilen är trasig eller om den av andra
orsaker är obrukbar.
Vid flytt från kommunen återkallas färdtjänsten. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid
ansökningstillfället eller om man använder sitt färdtjänsttillstånd i strid med angivna villkor
har kommunen rätt att återkalla färdtjänsttillståndet.
”En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita färdtjänst, om förutsättningarna för
tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig
skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller
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för färdtjänsten. Föreskrifter och villkor får ändras, om ändrade förhållanden föranleder
det.” (12§ i Lagen om färdtjänst)
4. Medresenär
Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en medresenär på resan. Medresenär måste
stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade.
5. Ledsagare
Tillstånd till ledsagare beviljas endast då den enskilde behöver hjälp under färden förutom
den hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är således knutet till själva resan
och inte det behov av hjälp man eventuellt behöver vid resmålet.
Ledsagaren åker avgiftsfritt och måste stiga på och av på samma plats som den
färdtjänstberättigade. Ledsagaren får ej vara färdtjänstberättigad.
Om en färdtjänstberättigad har beviljats tillstånd till ledsagare, innebär det inte någon
skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare.
6. Husdjur
Ledarhund och assistanshund får utan kostnad medfölja den färdtjänstberättigade. Något
annat husdjur får inte tas med vid färdtjänstresa.
7. Personaltillstånd
Personer som har färdtjänsttillstånd och som bor i någon särskild boendeform,
gruppbostad eller har insats från Socialtjänstlagen eller LSS i annat eget boende kan, vid
behov, få ta med sig tjänstgörande personal som ledsagare även om de inte har blivit
beviljade detta i sitt färdtjänsttillstånd.
Resan ska då beställas av personal, som uppger till Beställningscentralen att den
färdtjänstberättigade personen kommer att åtföljas av personal (från berört
kostnadsställe). Med personal räknas anställda inom kommunen eller hos entreprenörer
och kooperativ som kommunen anlitat att utföra motsvarande uppgift, dock ej arvoderade
medhjälpare, t ex kontaktpersoner.
8. Individuella behov
Allmän service ingår i avtalet med transportföretaget. Detta omfattar:
 Hjälp in och ut ur bilen.
 Hjälp till och från porten.
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Hjälp med säkerhetsbältet.
Hjälp med nödvändiga förflyttningshjälpmedel.
Utfärda kvitto på erlagd egenavgift, utan resenärens begäran.

Endast bagage motsvarande vad man vanligen har med på bussen, det vill säga en kasse
i varje hand, eller en resväska kan medtagas.
Om resenären behöver särskild service t.ex. hämtas och lämnas inne, ska detta uppdrag
vara inskrivet i kundtillståndet av färdtjänsthandläggaren.
Endast de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande får tas med
(exempelvis rollator och rullstol). Vid behov av bilbarnstol eller bilkudde ska denna
tillhandahållas av resenären.
Det finns fall där resenären till följd av funktionsnedsättning är i behov av exempelvis
särskild placering i fordonet eller undantag av samplanerade resor. Detta kallas särskilda
behov och dessa behöver personen ansöka om specifikt. Handläggaren kan behöva
begära in kompletterande medicinskt underlag i samband med en sådan prövning. Som
särskilda behov räknas inte sådana individanpassade behov som att resor endast ska
utföras av en bestämd förare eller att resa ska ske med bårtransport. Dessa resor utförs
inte inom ramen av färdtjänst.
9. Barn
”Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande
ålder utan funktionshinder.” (7§ 2 st i Lagen om färdtjänst)
Utgångspunkten är att barnets förflyttning ska kunna ske självständigt. Föreligger sådana
väsentliga svårigheter som avses i färdtjänstlagen och som i huvudsak beror på
funktionshinder, ska barnet beviljas färdtjänst, oavsett det faktum att barnet i vuxens
sällskap skulle kunna förflytta sig eller skulle kunna resa utan väsentliga svårigheter. Om
barnets svårigheter däremot i huvudsak beror på den för åldern typiska utvecklingsnivån
och mognaden, faller barnets möjligheter att förflytta sig under föräldraansvaret. Barnet är
i detta fall inte berättigad färdtjänst.
I den allmänna kollektivtrafiken får barn under 6 år inte resa utan sällskap av en vuxen
eller ungdom. Detsamma gäller för barn i färdtjänsten, vilket innebär att ledsagare är
obligatorisk under hela resan. För barn 6 år och äldre kan det finnas skäl att vid prövning
av tillstånd skilja mellan lokala och regionala resor. Lokala resor i känd omgivning klarar
barn normalt av utan vuxens sällskap vid lägre ålder än vid längre resor. Dock kan
barnets funktionshinder vara av den arten att barnet inte kan resa med allmänna
kommunikationer även om det åtföljs av en vuxen eller ungdom.

HJO, TIBRO OCH KARLSBORG SAMVERKAR I FRÅGOR OM SAMHÄLLSBETALDA RESOR SOM KOLLEKTIVTRAFIK, FÄRDTJÄNST OCH SKOLSKJUTSAR.

Sida 5 (7)

10. Avgift
Färdtjänstens egenavgift för vuxen bygger på Västtrafiks baspris multiplicerat med 1,15.
Taxan följer samma zonindelning som Västtrafik, d.v.s. varje kommun är en zon. Antalet
zoner beräknas enligt principen om fågelväg. Zontillägget är 75 % av baspriset
multiplicerat med 1,15. Högsta avgift betalas för sju zoner eller fler och denna avgift är
baspriset multiplicerat med 5 multiplicerat med 1,15.
Färdtjänstens egenavgift för barn och skolungdom, 0-19 år, är avgiften 75 % av
färdtjänstens egenavgift för vuxna.
Medresenären betalar enligt färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin egen ålder,
undantaget barn 0-6 år som åker kostnadsfritt.
För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad motsvarande
kostnaden för Västtrafiks Periodkort 30 dagar (för antingen tätort, kommun eller
flerkommun beroende på ressträcka) eller betalning enligt färdtjänstens egenavgift för
varje resa.
Egenavgiften för regionfärdtjänst är densamma som för färdtjänst. Samtliga egenavgifter
och tillägg avrundas till närmsta hela krontal.
Vid förändringar av baspriset förändras egenavgifter och tillägg enligt ovan på
motsvarande sätt. Förändringen sker fr.o.m. det datum som förändringen gäller i den
allmänna kollektivtrafiken.
11. Avgift vid utebliven färdtjänstresa
Skulle färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte
avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att, efter särskild prövning, ta
ut en ersättning av resenären om 200 kr per tillfälle.
12. Arbets- och utbildningsresor
För arbetsresor (anställningsbevis, registrering som egen företagare eller motsvarande
krävs vid ansökan) och utbildningsresor (gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning eller
liknande utbildning som inte ersätts av annan) krävs ett speciellt tillstånd som beviljas
individuellt.
Tillståndet berättigar maximalt till två enkelresor per dag mellan folkbokföringsadress och
arbete eller utbildning. Den som är beviljad resa kan på väg till och från resmålet hämta
eller lämna barn i barnomsorg.
Arbetsresor får endast gå till ordinarie arbetsplats. Övriga resor i tjänsten ska bekostas av
arbetsgivaren.
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Vid arbets- och utbildningsresor tillåts inte medresenär.
13. Kommunfärdtjänst
Den färdtjänstberättigade får resa obegränsat inom färdtjänstområdet: Essunga,
Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara,
Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara samt till färdtjänstområdet angränsande
kommunerna Alingsås, Askersund, Habo, Herrljunga, Kristinehamn, Laxå, Mullsjö,
Trollhättan, Ulricehamn, Vänersborg samt Vårgårda.
Den enskilda kommunen har möjlighet att fatta beslut om ett generösare
färdtjänstområde. Detta för att kunna göra kommuner tillgängliga, som man idag har ett
betydande resemönster till, men som ligger utanför Västtrafik Skaraborgs affärsområde.
14. Regionfärdtjänst
Den färdtjänstberättigade får efter registrering resa även till och från andra samt inom
kommuner inom Västra Götalandsregionen än de som nämns under punkt 13,
Kommunfärdtjänst. En sådan resa kallas regionfärdtjänstresa. Under ett år har den
färdtjänstberättigade rätt att göra upp till tio enkla regionfärdtjänstresor. Registrering
måste ske årligen och görs genom att den enskilde tar kontakt med kommunens
handläggare.
15. Resa i annan kommun
För att få tillstånd till resa i annan kommun utanför färdtjänstområdet krävs en särskild
prövning av den färdtjänstberättigades kommun.
För resa inom en kommun som ligger i området för regionfärdtjänst (Västra
Götalandsregionen), men utanför färdtjänstområdet, utförs resorna av Västtrafik. Resorna
beställs av resenären hos Västtrafiks beställningscentral. Avgiften motsvarar egenavgiften
för kommunfärdtjänst inom en kommun (endast vuxentaxa tillämpas).
För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i färdtjänstområdet och som
ligger utanför Västra Götalandsregionen, lämnas ersättning för 70% av
taxameterbeloppet. Resenären beställer en taxiresa hos valfritt taxibolag och inkommer i
efterhand med kvitto till kommunens handläggare.
16. När får resan ske?
Omfattar tider på dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna
kommunikationer i Västtrafik Skaraborg.
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Alla dagar:
Klockan 05.00-02.00
17. Beställning av resa
Beställning av resan skall ske till Beställningscentralen under ordinarie öppethållandetid.
Resan skall beställas senast 60 minuter före önskad restid. Beställning av återresa kan
göras vid beställning av framresan. Det går också att beställa flera resor samtidigt.
Avbeställningar och ändringar av beställd resa kan göras dygnet runt och senast 60
minuter innan överenskommen tid för hämtning.
Beställningscentralen
För beställning av resa:
Telefon:
Fax:

020-91 90 90
0500-65 98 23

Öppettider
Vardagar:
Lör-, sön- och helgdagar:

06.00-22.00
08.00-22.00

18. Övrigt
Kommunen har rätt att göra avsteg i enskilda tillstånd från detta reglemente om särskilda
skäl föreligger.
Särskilda skäl kan antigen vara hänförliga till respektive sökandes funktionshinder som får
bedömas i varje enskilt fall eller införandet av transportlösningar som helt eller till viss del
gör att den enskilde utan väsentliga svårigheter kan resa med allmänna
kommunikationsmedel.
Färdtjänst kan tidtabelläggas för ökad integrering mellan den särskilda och allmänna
kollektivtrafiken.
Vid handläggning av färdtjänsttillstånd samt planering och samordning av färdtjänstresor
används datorstöd. Personuppgifter som hanteras i detta sammanhang omfattas av
gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter.

HJO, TIBRO OCH KARLSBORG SAMVERKAR I FRÅGOR OM SAMHÄLLSBETALDA RESOR SOM KOLLEKTIVTRAFIK, FÄRDTJÄNST OCH SKOLSKJUTSAR.

Christina Gran
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Linda Moulare
den 20 mars 2018 11:50
HJ-FN-Kommunen
Pierre Rydèn; Glad Lars; Eva-Lott Gram; Carl-Henrik Jensen (S) Hjo
Avfallstaxa 2018-01-01
Protokollsutdrag renhållningstaxa 2016 Hjo kommun.pdf; Protokollsutdrag
avfallstaxa 20180101.pdf

Hej,
Förslaget till avfallstaxa att träda i kraft den 1 januari 2018 har inte antagits av alla medlemskommuner i AÖS. Vid
direktionens sammanträde 2018‐03‐19 beslutades att föreslå de medlemskommuner som antagit taxan att upphäva
beslutet. De som inte antagit taxan föreslås att inte fatta beslut utan avvakta kommande förslag till avfallstaxa att
träda i kraft 1 januari 2019.
Hjo kommun har fattat beslut om att anta avfallstaxa att träda i kraft den 1 mars 2018 och föreslås därför att
upphäva detta beslut. Det innebär att avfallstaxa med ikraftträdande 2016‐01‐01 fortsatt kommer att gälla.
Bifogar protokollsutdrag från direktionens sammanträde samt kommunens senaste beslut om taxan.
Hör av er om ni har frågor.

Med vänlig hälsning
Linda Moularé
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Controller
Avfallshantering Östra Skaraborg
541 83 Skövde
Tfn: 0500‐498049
www.avfallskaraborg.se
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Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

Förbundsordning

§1

Medlemmar, namn och säte

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg,
Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda.
Kommunalförbundets namn är Avfallshantering Östra Skaraborg och förbundet har sitt säte i
Skövde.

§2

Ändamål

Kommunalförbundets ändamål är att skapa en långsiktigt hållbar organisation för insamling
och hantering av främst hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
En gemensam renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter bereds av direktionen och antas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

§3

Varaktighet

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid.

§4

Organisation

Organisationsformen skall vara kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen utser
en förbundschef som verkställande tjänsteman.

§5

Direktion

Direktionen skall bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Medlemskommunerna utser vardera en ledamot och en ersättare. Ordförandeposten innehas av Skövde kommun. Posten som
vice ordförande alterneras mellan övriga kommuner.
Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga förslag eller
delta i beslutsfattandet vid direktionens sammanträden.
Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet.
I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras
mandatperiod, tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 3–5 §§ och 7 § kommunallagen (SFS
2017:725).

§6

Arvode och ersättningar till ledamöter och ersättare

Förbundets ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser som tillämpas för Skövde kommun.
Fast arvode för ordföranden fastställs av direktionen.

§7

Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelser och tillkännagivande sker på anslagstavla som finns på förbundets webbplats.

§8

Lån, borgen m.m.

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något tillfälle överstiga 20 miljoner kr utan godkännande av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.

§9

Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande
till invånarantalet i respektive kommun den 31 december året innan. Framräknad andel skall
även utgöra anslutningsavgift vid nyanslutning.

§ 10

Budget

En gemensam budget skall fastställas under november månad vid ett direktionssammanträde
som är offentligt.
Kungörelse om direktionens budgetsammanträde skall ske på kommunalförbundets anslagstavla. Vid direktionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommunfullmäktige rätt
att yttra sig.
Förbundets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

§ 11

Revisorer

För kommunalförbundet skall finnas två revisorer med samma mandattid som direktionen.
Revisorer väljs genom att medlemskommunerna enligt rullande turordning mellan kommunerna i bokstavsordning (Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde,
Tibro och Töreboda) väljer en vardera.

§ 12

Kostnads- och intäktsfördelning

Kostnaderna för förbundets verksamhet är gemensamma och skall vara helt avgiftsfinansierade.
En gemensam avfallstaxa bereds av direktionen och antas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

§ 13

Utträde

En medlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap. 18 § i kommunallagen. Uppsägning
ska ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter
uppsägningen.
Vid utträde ska de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i förbundsordningen
som utträdet leder till. Om de inte kan enas ska förbundet upplösas.
Vid utträde ska regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den
utträdande medlemmen bestämmas utifrån vad som anges i förbundsordningens § 9.

§ 14

Likvidation

Om samtliga medlemskommuner är överens om detta ska förbundet träda i likvidation. Förbundet ska också träda i likvidation tre år efter det att en medlemskommun begärt sitt utträde
enligt § 13 om inte de kvarvarande kommunerna avser att fortsätta verksamheten inom förbundet. Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar ska dessa fördelas i enlighet
med de andelar som anges i § 9. När kommunalförbundet har trätt i likvidation ska förbundets
egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning
på lämpligt sätt. Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Verksamheten
får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den lämna en slutredovisning för
sin förvaltning. Redovisningen ska ske i form av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet och den tid av budgetår som föregått likvidationen med redovisning av skiftet av kommunalförbundets tillgångar.
Till berättelsen ska även bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemskommuner som
ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
Redovisningen ska granskas av förbundets revisorer som ska lämna en revisionsberättelse
över granskningen av såväl den tid av budgetåret som föregått likvidationen som likvidationsfasen. När förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts samtliga förbundets medlemskommuner är förbundet upplöst.

§ 15

Ändring av förbundsordning

Ändring och tillägg till förbundsordningen skall beredas av direktionen och antas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

§ 16

Ny medlem i förbundet

Direktionen behandlar ev. ansökan om anslutning och lämnar förslag på att ny medlem får
ingå i förbundet. Beslut om ny medlems inträde fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av medlemmarna.

§ 17

Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar

Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras av allmän domstol.

Medlemskommunernas godkännande och undertecknande.

Falköping__________________
FALKÖPINGS KOMMUN

Gullspång_________________
GULLSPÅNGS KOMMUN

__________________________
Ks-ordförande

_________________________
Ks-ordförande

__________________________
Kommunchef eller motsvarande

_________________________
Kommunchef eller motsvarande

Hjo_______________________
HJO KOMMUN

Karlsborg_________________
KARLSBORGS KOMMUN

__________________________
Ks-ordförande

_________________________
Ks-ordförande

__________________________
Kommunchef eller motsvarande

_________________________
Kommunchef eller motsvarande

Mariestad__________________
MARIESTADS KOMMUN

Skara____________________
SKARA KOMMUN

__________________________
Ks-ordförande

_________________________
Ks-ordförande

__________________________
Kommunchef eller motsvarande

_________________________
Kommunchef eller motsvarande

Skövde____________________
SKÖVDE KOMMUN

Tibro______________________
TIBRO KOMMUN

__________________________
Ks-ordförande

__________________________
Ks-ordförande

__________________________
Kommunchef eller motsvarande

__________________________
Kommunchef eller motsvarande

Töreboda__________________
TÖREBODA KOMMUN

__________________________
Ks-ordförande

__________________________
Kommunchef eller motsvarande
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Skrivelse - Revidering av förbundsordning för AÖS

Bakgrund
Från den 1 januari 2018 gäller ny Kommunallag (2017:725). Lagen innehåller nya
bestämmelser som innebär att AÖS nuvarande förbundsordning behöver revideras. Det är
särskilt nedanstående 18 punkter i lagens 9 kap. 6 § som reglerar vad som ska anges i den nya
förbundsordningen.
Förbundsordningen ska ange (2017:725 9 kap. 6 §):
1. kommunalförbundets namn och den ort där förbundet ska ha sitt säte samt förbundets
medlemmar och ändamål,
2. förbundets organisation, organens uppgifter och inbördes förhållanden samt om
interimsorgan får inrättas och om förbundsstyrelsen ska få vara ställföreträdare för
förbundsfullmäktige,
3. antalet ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen och hur
förbundsmedlemmarna ska vara representerade samt mandattiden i de fall som anges i 4
§,
4. antalet revisorer och deras mandattid,
5. i fråga om förbund med förbundsdirektion, på vilket sätt som revisorer ska utses,
6. om en förbundsmedlem ska ha rätt att väcka ärenden i den beslutande församlingen,
7. om det för beslut ska krävas kvalificerad majoritet i den beslutande församlingen och för
vilka ärenden detta ska gälla,
8. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot i den beslutande
församlingen ska ha rätt att delta vid sammanträden enligt 5 kap. 40 §,
9. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot eller ersättare i
förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd ska ha sådan närvarorätt som anges i 4 kap.
28 §,
10. på vilken webbplats förbundets anslagstavla ska finnas,
11. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder och fördelningen av
förbundets kostnader mellan medlemmarna,
12. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet,
13. riktlinjer om förbundets budgetprocess,
14. om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde och
i så fall förutsättningarna för detta,
15. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,
16. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och upplösning samt
grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när förbundet upplöses,
17. ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess medlemmar, och
18. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och ersättarna i den
beslutande församlingen samt, i fråga om förbund med förbundsdirektion, till revisorerna.
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Nedan återfinns förslag till ny förbundsordning att jämföra med den nuvarande
förbundsordningen samt kommentarer. Förslaget bedöms i huvudsak vara anpassat till
ovanstående punkter 1 - 5, 10 – 11 samt 13 – 18.
Punkterna 6, 7, 8, 9 och 14 inleds med ordet ”om” och huruvida det ska tolkas i positiv eller
negativ mening (dvs. om de överhuvudtaget måste regleras i förbundsordningen) har Skövde
kommuns stadsjurist Tobias Carlgren yttrat följande;
”Jag skulle säga att tittar man på den traditionella tolkningen så är det normalt så att detta
får ses i positiv bemärkelse. Dvs. anger man inte t.ex. att vissa beslut ska fattas med
kvalificerad majoritet så gäller enkel majoritet. Detta sagt så ska man komma ihåg att
förbundsordningen i praktiken är ett avtal mellan de samverkande parterna och från det
perspektivet så menar jag att det inte finns något fel i att vara tydlig i vad som
överenskommits (tvärtom menar jag på att det är en fördel eftersom det visar att frågan
diskuterats). Tittar man vidare på den nya p. 14 så skulle jag se det som så att det lämpligen
anges vad som gäller, inte minst så att medlemmarna kan ta ställning till detta, och det blir
åskådligt för allmänheten.
Utöver detta och vad avser den nu aktuella revideringen skulle jag däremot råda Er till att
ändra så lite som möjligt i befintlig överenskommelse utan snarare fokusera på de
tillägg/ändringar som måste göras. Detta sett till vikten att få en förbundsordning som är
uppdaterad utifrån den nya kommunallagen. När den sedan är på plats kan medlemmarna
diskutera om de vill justera/ändra något annat/ytterligare i lugn och ro”.
Beträffande punkterna 6, 7, 8, 9 och 14;
Punkt 6, ”om en förbundsmedlem ska ha rätt att väcka ärenden i den beslutande
församlingen”. I nuvarande förbundsordnings 11§ och i förslagets 10§ stadgas att ”Vid
direktionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommunfullmäktige rätt att yttra
sig”.
Punkt 7, ”om det för beslut ska krävas kvalificerad majoritet i den beslutande församlingen
och för vilka ärenden detta ska gälla”. Punkt 7 är oreglerad i nuvarande förbundsordning.
Förslagets 5 § föreslås kompletteras med texten ” Beslut i direktionen fattas med enkel
majoritet” eftersom det bedöms vara direktionens hittillsvarande sätt att fatta beslut.
Punkt 8, ”om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot i den beslutande
församlingen ska ha rätt att delta vid sammanträden enligt 5 kap. 40§”. Kommunallagens 5
kap. 40§ säger att ”fullmäktige får bestämma att också andra än ledamöter och de som anges
i 39§ ska ha rätt att delta i överläggningar men inte besluten”. 39§ anger att ”en
förtroendevald som anges i 4 kap. 2§ första stycket och som inte är ledamot i fullmäktige har
rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. Sådan förtroendevald får delta i
överläggningar och framställa förslag men inte delta i besluten”. Sådan förtroendevald som
anges i 4 kap. 2§ första stycket är den som inom kommunen eller landstinget fullgör ett
förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Punkt 8 är oreglerad i såväl
nuvarande förbundsordning som i förslaget till ny förbundsordning.

2018-02-14

Punkt 9, om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot eller ersättare i
förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd ska ha sådan närvarorätt som anges i 4 kap. 28 §.
Kommunallagens 4 kap. 28 § stadgar att ”Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som
inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden
och delta i överläggningar men inte i besluten. Beslutet får även innefatta att den
förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet”. Punkt 9 är oreglerad i
såväl nuvarande förbundsordning som i förslaget till ny förbundsordning.
Punkt 14, ”om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett
sammanträde och i så fall förutsättningarna för detta”. Punkt 14 är oreglerad i såväl
nuvarande förbundsordning som i förslaget till ny förbundsordning.
Särskilt gällande punkt 12, ”förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets
ekonomi och verksamhet”. Punkt 12 kan sägas återkomma under flera av paragraferna i den
nuvarande förbundsordningen och i förslaget till ny förbundsordning. Miljösamverkan Östra
Skaraborg har i sitt förslag till ny förbundsordning angett att ”information till
medlemskommunerna ges i form av protokoll från direktionens sammanträden samt budget,
verksamhetsplan, delårs- och årsredovisning. På begäran från en medlemskommun ska
kommunalförbundet lämna annan information om verksamheten”. I praktiken lämnar AÖS
likartad information utan att det omnämns i nuvarande förbundsordning eller i förslaget till ny
förbundsordning.
Jämförelse med nuvarande förbundsordning och förslag till ny förbundsordning med
kommentarer
Nuvarande
förbundsordning

Förslag till ny
förbundsordning

§ 1 Medlemmar

§ 1 Medlemmar, namn och
säte

Medlemmar i
kommunalförbundet är
kommunerna Falköping,
Gullspång, Hjo, Karlsborg,
Mariestad, Skara, Skövde,
Tibro och Töreboda.

Medlemmar i
kommunalförbundet är
kommunerna Falköping,
Gullspång, Hjo, Karlsborg,
Mariestad, Skara, Skövde,
Tibro och Töreboda.
Kommunalförbundets namn
är Avfallshantering Östra
Skaraborg och förbundet har
sitt säte i Skövde.

Kommentar

Förslaget har ny
paragrafbenämning samt
nytt andra stycke som har
hämtats oförändrad från
nuvarande § 3.
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§ 2 Ändamål

§ 2 Ändamål

Kommunalförbundets
ändamål är att skapa en
långsiktigt hållbar
organisation för insamling
och hantering av främst
hushållsavfall och därmed
jämförligt avfall.

Kommunalförbundets
ändamål är att skapa en
långsiktigt hållbar
organisation för insamling
och hantering av främst
hushållsavfall och därmed
jämförligt avfall

Kommunalförbundet skall
för medlemskommunerna
fastställa och arbeta enligt en
gemensam avfallsplan och
renhållningsordning.

En gemensam
renhållningsordning med
avfallsplan och
avfallsföreskrifter bereds av
direktionen och antas av
förbunds-medlemmarnas
kommunfullmäktige.

§ 3 Namn och säte

Förslagets andra stycke
har formulerats mot
bakgrund av Högsta
Förvaltnings-domstolens
(HDF) avgörande från den
13 december 2013.

Nuvarande § 3 förslås
bortfalla och texten
införlivas oförändrad i
förslagets § 1.

Kommunalförbundets namn
är Avfallshantering Östra
Skaraborg och skall ha sitt
säte i Skövde.

§ 4 Varaktighet

§ 3 Varaktighet

Kommunalförbundet är
bildat för obestämd tid.

Kommunalförbundet är
bildat för obestämd tid.

§ 5 Organisation

§ 4 Organisation

Organisationsformen skall
vara kommunalförbund med
förbundsdirektion.
Direktionen utser en
förbundschef som
verkställande tjänsteman.

Organisationsformen skall
vara kommunalförbund med
förbundsdirektion.
Direktionen utser en
förbundschef som
verkställande tjänsteman.

Förslaget har nytt
paragrafnummer och
oförändrad text.

Förslaget har nytt
paragrafnummer och
oförändrad text.
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§ 6 Direktion

§ 5 Direktion

Direktionen skall bestå av
arton ledamöter och arton
ersättare.
Medlemskommunerna utser
vardera två ledamöter och två
ersättare. Ordförandeposten
innehas av Skövde kommun.
Posten som vice ordförande
alterneras mellan övriga
kommuner.

Direktionen skall bestå av
nio ledamöter och nio
ersättare.
Medlemskommunerna utser
vardera en ledamot och en
ersättare. Ordförandeposten
innehas av Skövde kommun.
Posten som vice ordförande
alterneras mellan övriga
kommuner.

Icke tjänstgörande ersättare
har närvaro- och yttranderätt,
men inte rätt att lägga förslag
eller delta i beslutsfattandet
vid direktionens
sammanträden.

Icke tjänstgörande ersättare
har närvaro- och yttranderätt,
men inte rätt att lägga förslag
eller delta i beslutsfattandet
vid direktionens
sammanträden.

I fråga om valbarhet, sättet
att utse ledamöter och
ersättare samt deras
tjänstgöringstid, skall
bestämmelserna i 3 kap § 2325 och 4 kap § 23a
kommunallagen (SFS
1991:900 och SFS 1997:550)
tillämpas.

Beslut i direktionen fattas
med enkel majoritet.
I fråga om valbarhet till
direktionen, dvs. sättet att
utse ledamöter och ersättare
samt deras mandatperiod,
tillämpas bestämmelserna i 9
kap. 3–5 §§ och 7 §
kommunallagen (SFS
2017:725).

Obs, förändrat antal
ledamöter.
Förslaget har nytt
paragrafnummer samt nytt
tredje stycke och nya
hänvisningar i fjärde
stycket som anpassning till
den nya Kommunallagen.

Enkel majoritet bedöms
vara direktionens
hittillsvarande sätt att fatta
beslut.
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§ 7 Arvode och
ersättningar till ledamöter
och ersättare

§ 6 Arvode och
ersättningar till ledamöter
och ersättare

Förbundets ledamöter,
revisorer och ersättare skall
erhålla ersättning i enlighet
med de bestämmelser som
tillämpas för Skövde
kommun.

Förbundets ledamöter,
revisorer och ersättare skall
erhålla ersättning i enlighet
med de bestämmelser som
tillämpas för Skövde
kommun.

Fast arvode för ordföranden
fastställs av direktionen.

Fast arvode för ordföranden
fastställs av direktionen.

§ 8 Kungörelser och
tillkännagivanden

§ 7 Kungörelser och
tillkännagivanden

Kungörelser och
tillkännagivande om
justering av protokoll m.m.
skall ske på Skövde
kommuns anslagstavla och
för kännedom på övriga
medlemskommuners
anslagstavlor.

Kungörelser och
tillkännagivande sker på
anslagstavla som finns på
förbundets webbplats.

§ 9 Lån, borgen m.m.

§ 8 Lån, borgen m.m.

Förbundet får för sin
verksamhet uppta lån.
Sammanlagd lånesumma får
inte vid något tillfälle
överstiga 20 miljoner kr utan
godkännande av
kommunfullmäktige i varje
medlemskommun.

Förbundet får för sin
verksamhet uppta lån.
Sammanlagd lånesumma får
inte vid något tillfälle
överstiga 20 miljoner kr utan
godkännande av
kommunfullmäktige i varje
medlemskommun.

Förslaget har nytt
paragrafnummer och
oförändrad text.

Förslaget har nytt
paragrafnummer och texten
har anpassats till den nya
Kommunallagen.

Förslaget har nytt
paragrafnummer och
oförändrad text.
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§ 10 Andel i tillgångar och
skulder

§ 9 Andel i tillgångar och
skulder

Medlemmarna har vid varje
tidpunkt andel i förbundets
tillgångar och skulder i
förhållande till invånarantalet
i respektive kommun den 31
december året innan.
Framräknad andel skall även
utgöra anslutningsavgift vid
nyanslutning.

Medlemmarna har vid varje
tidpunkt andel i förbundets
tillgångar och skulder i
förhållande till invånarantalet
i respektive kommun den 31
december året innan.
Framräknad andel skall även
utgöra anslutningsavgift vid
nyanslutning.

Förslaget har nytt
paragrafnummer. Andra
stycket i nuvarande §10
föreslås bortfalla då
frågan om utträde kan
anses reglerad i förslagets
§13.

Antalet invånare skall även
utgöra grunden vid skifte av
förbundet vid en ev.
upplösning.
§ 11 Budget

§ 10 Budget

Budgeten skall fastställas
under november månad vid
ett direktionssammanträde
som är offentligt.

En gemensam budget skall
fastställas under november
månad vid ett
direktionssammanträde som
är offentligt.

Kungörelse om direktionens
budgetsammanträde skall ske
genom annons samt genom
anslag på
medlemskommunernas
anslagstavlor. Vid
direktionens
budgetsammanträde har
ledamot i respektive
kommunfullmäktige rätt att
yttra sig.

Kungörelse om direktionens
budgetsammanträde skall ske
på kommunalförbundets
anslagstavla. Vid direktionens
budgetsammanträde har
ledamot i respektive
kommunfullmäktige rätt att
yttra sig.

Förbundets räkenskapsår skall
Förbundets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31
vara 1 januari till 31
december.
december.

Förslaget har nytt
paragrafnummer och det
första stycke har
kompletterats i syfte att
förtydliga att budgeten
avser förbundet som
helhet.
Andra stycket har
anpassats till den nya
Kommunallagen.
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§ 12 Revisorer

§ 11 Revisorer

För kommunalförbundet
skall finnas två revisorer
med samma mandattid som
direktionen. Revisorer väljs
genom att
medlemskommunerna enligt
rullande turordning mellan
kommunerna i
bokstavsordning (Falköping,
Gullspång, Hjo, Karlsborg,
Mariestad, Skara, Skövde,
Tibro och Töreboda) väljer
en vardera.

För kommunalförbundet
Förslaget har nytt
skall finnas två revisorer
med samma mandattid som paragrafnummer och
direktionen. Revisorer väljs oförändrad text.
genom att
medlemskommunerna enligt
rullande turordning mellan
kommunerna i
bokstavsordning (Falköping,
Gullspång, Hjo, Karlsborg,
Mariestad, Skara, Skövde,
Tibro och Töreboda) väljer
en vardera.

§ 13 Kostnadsfördelning

§ 12 Kostnads- och
intäktsfördelning

Kostnaderna för förbundets
verksamhet skall vara helt
avgiftsfinansierade.
Kommunerna har det
ekonomiska ansvaret för
verksamheten i förbundet.
Ansvaret är delat och
fördelas mellan
medlemmarna med antalet
invånare, den 31 dec. året
innan, som grund.
Nu angivna grunder skall
även tillämpas vid skifte av
förbundets tillgångar och
skulder vid upplösning.

Kostnaderna för förbundets
verksamhet är gemensamma
och skall vara helt
avgiftsfinansierade.
En gemensam avfallstaxa
bereds av direktionen och
antas av förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige.

Förslaget har nytt
paragrafnummer och ny
paragrafbenämning och ett
nytt andra stycke mot
bakgrund av Högsta
Förvaltningsdomstolens
avgörande samt med syfte att
förtydliga att kostnader och
intäkter avser förbundet som
helhet.
Andra och tredje stycket i
nuvarande förbundsordning
förslås bortfalla då frågan
kan anses reglerad i
nuvarande §10 som föreslås
vara oförändrad i ny §9.
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§ 14 Utträde

§ 13 Utträde

Förbundsmedlem har rätt att
utträda ur förbundet enligt 3
kap § 26 i kommunallagen.
Uppsägningen är tre
verksamhetsår. Förbundet
upplöses den dag någon av
medlemmarna utträder ur
förbundet.

En medlem har rätt att utträda
ur förbundet enligt 9 kap. 18
§ i kommunallagen.
Uppsägning ska ske senast
den 1 juli och
uppsägningstiden är tre
kalenderår räknat från
årsskiftet efter uppsägningen.
Vid utträde ska de
kvarvarande medlemmarna
förhandla om de ändringar i
förbundsordningen som
utträdet leder till. Om de inte
kan enas ska förbundet
upplösas.
Vid utträde ska regleringen av
de ekonomiska
mellanhavandena mellan
förbundets och den
utträdande medlemmen
bestämmas utifrån vad som
anges i förbundsordningens §
9.

Förslaget har nytt
paragrafnummer och har
anpassats till den nya
Kommunallagen samt
förtydligats vad avser
utträde.
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§ 14 Likvidation
Om samtliga medlemskommuner Förslaget har ny
är överens om detta ska
paragraf enligt den
förbundet träda i likvidation.
nya Kommunallagen.
Förbundet ska också träda i
likvidation tre år efter det att en
medlemskommun begärt sitt
utträde enligt § 13 om inte de
kvarvarande kommunerna avser
att fortsätta verksamheten inom
förbundet. Vid skifte av
kommunalförbundets behållna
tillgångar ska dessa fördelas i
enlighet med de andelar som
anges i § 9. När
kommunalförbundet har trätt i
likvidation ska förbundets
egendom i den mån det behövs
för likvidationen förvandlas till
kontanter genom försäljning på
lämpligt sätt. Likvidation
verkställs av direktionen i
egenskap av likvidator.
Verksamheten får tillfälligt
fortsätta om det behövs för en
ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt
uppdrag som likvidator ska den
lämna en slutredovisning för sin
förvaltning. Redovisningen ska
ske i form av en
förvaltningsberättelse som rör
likvidationen i sin helhet och den
tid av budgetår som föregått
likvidationen med redovisning
av skiftet av
kommunalförbundets tillgångar.
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Till berättelsen ska även bifogas
redovisningshandlingar för hela
likvidationen. Till
slutredovisningen ska bifogas
direktionens beslut om vilken av
förbundets medlemskommuner
som ska överta och vårda de
handlingar som hör till
förbundets arkiv.
Redovisningen ska granskas av
förbundets revisorer som ska
lämna en revisionsberättelse
över granskningen av såväl den
tid av budgetåret som föregått
likvidationen som
likvidationsfasen. När
förvaltningsberättelsen,
redovisningshandlingarna och
revisionsberättelsen har delgetts
samtliga förbundets
medlemskommuner är förbundet
upplöst.
§ 15 Ändring av
förbundsordning

§ 15 Ändring av
förbundsordning

Ändring och tillägg till
förbundsordningen skall
beredas av direktionen och
antas av
förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige.

Ändring och tillägg till
förbundsordningen skall beredas
av direktionen och antas av
förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige.

§ 16 Ny medlem i förbundet

§ 16 Ny medlem i förbundet

Direktionen behandlar ev.
ansökan om anslutning och
lämnar förslag på att ny
medlem får ingå i förbundet.
Beslut om ny medlems inträde
fattas i kommunfullmäktige
hos medlemmarna. Ny
medlem har antagits när
samtliga fullmäktigebeslut
fattats sam en ny
förbundsordning undertecknats
av medlemmarna.

Direktionen behandlar ev.
ansökan om anslutning och
lämnar förslag på att ny medlem
får ingå i förbundet. Beslut om
ny medlems inträde fattas i
kommunfullmäktige hos
medlemmarna. Ny medlem har
antagits när samtliga
fullmäktigebeslut fattats sam en
ny förbundsordning
undertecknats av medlemmarna.

Förslaget har
oförändrad text.

Förslaget har
oförändrad text.
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§ 17 Tvist mellan
kommunalförbundet och
dess medlemmar

§ 17 Tvist mellan
kommunalförbundet och dess
medlemmar

Tvist mellan förbundet och
dess medlemmar skall avgöras
av allmän domstol.

Tvist mellan förbundet och dess
medlemmar skall avgöras av
allmän domstol.

AVFALLSHANTERING ÖSTRA SKARABORG

Lars Persson
förbundschef

Förslaget har
oförändrad text.
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Samhällsbyggnad

1(1)

Enhet

Datum

Dnr

Barn och utbildning

2018-04-03

2017-205

Samhällsbyggnad
Handläggare

Mottagare

Maria Berg

Kommunfullmäktige

Tilläggsanslag investeringsmedel för om- och tillbyggnad av
Orrelyckans förskola
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga att tilläggsbudgeterna 1,8 mnkr i investeringsbudget
2018 för utbyggnad av Orrelyckans förskola.

Sammanfattning
I budgetprocessen inför 2014 beslutade budgetberedningen att tilldela 4,2 mnkr för utbyggnad av
Orrelyckans förskola år 2016. En av förskolans avdelningar har varit inrymd i en tillfällig paviljong.
Under våren 2017 togs paviljongen bort och en upphandling av om- och tillbyggnaden genomfördes.
De anbud som kom in låg över tilldelad ram och förvaltningen beslutade att avvakta med projektet.
En ny upphandling har genomförts och även i denna ligger de inkomna anbuden över tilldelad ram
för projektet men de är något lägre än vid det tidigare tillfället. Kostnaden för om- tillbyggnaden
bedöms uppgå till 7 mnkr, varav 5,6 mnkr för tillbyggnad och 1,4 mnkr för ombyggnad. För att nå
full finansiering behöver ytterligare 1,8 mnkr tilldelas. Kalkyl bifogas detta missiv.
Förvaltningen bedömer att det är angeläget att projektet genomförs snarast eftersom
barnomsorgsverksamheten i nuläget är trångbodda. Om byggnationen kan påbörjas under våren
2018 kan den nya avdelningen stå klar i månadsskiftet april/ maj 2019.

Beslutsunderlag
Jämförande kostnadskalkyl
Ritningar över om- och tillbyggnad
Svante Andrén

Katarina Levenby

Samhällsbyggnadschef

Barn- och utbildningschef

Skickas till
Samhällsbyggnad
Barn och utbildning
Ekonomienheten

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 01, www.hjo.se

Jämförelse Knäpplans förskola med Orrelyckans till och ombyggnad
yta kvm kr/kvm
Knäpplan 2015

Total kostnad (kr)

Andel

1 548

20 284

31 400 000

Orrelyckan 2018 jämfört Knäpplan
Nybyggnad
Ombyggnad

272
120

20 284
11 000

5 517 313
1 320 000
6 837 313

80%
20%

Bedömd entreprenadkostnad efter inkomna anbud
Nybyggnad
Ombyggnad

272
120

20 588
11 667

5 600 000
1 400 000
7 000 000

80%
20%

I Budget 2018-19

Ej budget

3 800 000
1 500 000

1 800 000

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

FÖRFRÅGNINGSHANDLING
BYGGHERRE

ORIENTERINGSFIGUR

BRAXEN 1, HJO
Om- och tillbyggnad Orrelyckans förskola
A

LINK ARKITEKTUR

010-479 99 71

K

WSP

010-722 50 94

E

WSP

010-722 55 22

VVS

WSP

070-263 02 88

UPPDRAG.NR

27220016
DATUM

2017-06-16

RITAD/KONSTR. AV

MA/JR

HANDLÄGGARE

Johanna Rydin

ANSVARIG

Johanna Eriksson

PERSPEKTIV
SKALA
A1
A3

NUMMER

A-40-3-013

BET

Förklaringar/föreskrifter
Yta som ej berörs av om- eller
tillbyggnad

NY CYKELVÄG

Mått anges i millimeter.

A

3 000
2 500

C

19 510

EH

MILJÖRUM/FRD
1030

ALLRUM/KÖK
1011
32,2 kvm
26p

MYS
1014
11,1 kvm
13p

ALLRUM
1013
35,4 kvm
26p

EI30
1 740

ALTAN/
TRÄDÄCK

TS

H

M

FG+96.90

H
H
H

WC
1010

WC
1009

KPR
1007

M
H

FRD
1012

GROVENTRÈ
1006

M

VERKSTAD
1015
13 kvm
13p

MÅLA
1016
13 kvm
13p

TVÄTT/SKÖTRUM
1008

GÅNGYTA

PLANTERING

PASSAGE
1003

RWC
1004

FG+96.90

9 560

TF

ENTRÉ
1002

TF

+96.750

B

RAMP
LUTNING 1:12

19 130
ENTRÉYTA

+96.750

PASSAGE
1017

PLANK

GROVENTRÈ
1018

PLANTERING

A

TF

TRAPPSTEG
/VILPLAN

4 000

B

CYKELPARKERING

TEKNIK
1001

RAMP
LUTNING 1:12

VINDFÅNG
1005

3 000

C

9 620

K

BARNVAGNAR
1031

FG+96.90

ELC 1022

MÖTE/ BIBLIOTEK
1023
20p
PASSAGE
1021

PASSAGE
1019

2 500

7 500

PASSAGE
1024

ST
1029b

WC/D
1027
KONTOR
1029a
4p

OMKL
1026
RWC/D
1028

FRD
1020

Vilrum
1025
BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

FÖRFRÅGNINGSHANDLING
EI30

EI30

BYGGHERRE

RÖRELSELEK

GÅNGYTA

ORIENTERINGSFIGUR

BRAXEN 1, HJO
Om- och tillbyggnad Orrelyckans förskola

N

A

LINK ARKITEKTUR

010-479 99 71

K

WSP

010-722 50 94

E

WSP

010-722 55 22

VVS

WSP

070-263 02 88

UPPDRAG.NR

27220016
DATUM

RITAD/KONSTR. AV

MA/JR

HANDLÄGGARE

Johanna Rydin

ANSVARIG

2017-06-16

Johanna Eriksson

ENTRÉPLAN/PLAN 1 ÖVERSIKT

Byggnaden är uppritad efter bef.
SKALA
ritning.Entréprenören ansvarar A1
A3
för uppmätning.

NUMMER

1:100
1:200

A-40-1-001

BET

