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Kallelse och ärendelista till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Tid: Torsdagen den 20 december 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 2018-12-12 
 
 
Michael Kihlström Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 

Ärendelista 
 
Ärende Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Upprop  

2. Val av protokollsjusterare och 
fastställande av tid för justering 

Lars Glad (M) och Kjell-Arne Green (S) utses att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet. 
Ersättare: Christer Klang (M) och Sandra Lind (S). 
Justeringstid: Onsdag 2 januari 2019, kl 16.00. 

3. Fastställande av dagordning  

4. Allmänhetens frågestund  

5. Frågestund  

Information 
Folkhälsorådet 
Föredragande: Folkhälsostrateg Martin Carlsson och enhetschef avdelning Folkhälsa VGR Inger Hannu 

Budgetuppföljning 4, 2018 
Föredragande: Ekonomichef Lennart Andersson 
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6. Avsiktsförklaring om utvecklad 
samverkan Hjo, Tibro och 
Karlsborgs kommuner 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- ställa sig bakom avsiktsförklaringen om att ytterligare utveckla 
de gemensamma samverkansformerna inom Hjo, Tibro och 
Karlsborgs kommuner, 

- ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna 
avsiktsförklaringen, samt 

- tidigare avsiktsförklaring om samverkansformer inom Hjo, 
Tibro och Karlsborgs kommuner därmed upphör att gälla. 

7. Miljösamverkan Östra Skaraborg: 
Delårsrapport 2018 
Föredragande: Direktionsledamot 
Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att god-
känna delårsrapport 2018 för Miljösamverkan Östra Skaraborg. 

8. Upphävande av Mobiltelefonpolicy 
för Hjo kommun 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
upphäva Mobiltelefonpolicy för Hjo kommun, antagen av 
kommunfullmäktige § 113/97. 

9. Hökensås Golfklubb: Ansökan om 
borgen för tillgänglighetsanpassning 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå 
borgensåtagande för Hökensås Golfklubb under förutsättning 
att: 

- Allmänna arvsfonden beviljar projektet och att projektet 
genomförs enligt plan. Borgensåtagandet ska begränsas till det 
belopp som föreningen faktiskt lånar, dock maximalt 920 000 
kr och lånet som borgen avser ska amorteras under maximalt 
20 år. 

- Den stadgeändring angående disposition av vinstmedel som 
föreningen har aviserat genomförs. 

- Föreningen betalar en årlig borgensavgift som för närvarande 
uppgår till 0,25 procent av borgensbeloppet. 
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10. Partistöd 2019 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- partistöd för 2019 ska utbetalas till: 
Moderaterna: 91 391 kr 
Socialdemokraterna 69 227 kr 
Sverigedemokraterna: 16 271 kr 
Centerpartiet: 32 287 kr 
Kristdemokraterna: 24 899 kr 
Liberalerna: 24 899 kr 
Vänsterpartiet: 24 899 kr, samt 

 
- utbetalt partistöd för 2019 ska återkrävas för den händelse 

att ett parti inte uppfyller kraven för partistöd enligt § 3 
Regler om partistöd i Hjo kommun. 

 
11. Redovisning av inte färdigberedda 

motioner 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
redovisningen till handlingarna. 

12. Lönepolicy för Hjo kommun 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
Lönepolicy för Hjo kommun. 

13. Revidering av avgifter för Hjo 
kommuns småbåtshamn 
Föredragande: Tekniska utskottets 
ordförande Lars Glad (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
fastställa reviderade avgifter för båtplatser och gästhamnsavgift 
för Hjo kommuns småbåtshamn, att gälla fr o m 2019-01-01. 

14. Valärenden 
 

- Kvarstående som kommunens revisor, Birgitta Swenson (S) 
- Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäk- 
  tige, Lotta Haller (Sd) 
- Ändring av kf § 36/19: Ledamöter och ersättare i Direktion  
  för kommunalförbundet för Avfallshantering Östra Skaraborg  
  2019 – 2022  

15. Nya motioner att anmäla  

16. Anmälningsärenden  
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        2018-10-17 
 
 

Missiv - avsiktsförklaring om utvecklad samverkan 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 
ställa sig bakom avsiktsförklaringen om att ytterligare utveckla de gemensamma 
samverkansformerna inom Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner,  
 
ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen, 
 
tidigare avsiktsförklaring om samverkansformer inom Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner 
därmed upphör att gälla. 
 
 
Ärendet 
 
Hjo, Tibro och Karlsborgs kommun beslutade 2011 om att ställa sig bakom en avsiktsförklaring 
om gemensamma samverkansformer inom de tekniska verksamheterna samt plan- och 
byggverksamheten. Med de tekniska verksamheterna avsågs VA, gata/park, drift och underhåll av 
fastigheter samt kostproduktion.  
 
Nu har ett förslag till en bredare avsiktsförklaring tagits fram, där det framgår att kommunerna är 
överens om att ytterligare utveckla de gemensamma samverkansformerna.  
 
Syftet med samverkan är att skapa bättre förutsättningar att klara det kommunala 
välfärdsuppdraget nu och i framtiden. Det innebär att kommunernas gemensamma 
kompetensbehov ska säkras och att verksamheter organiseras så att skalfördelar uppstår med 
möjligheter till besparingar och effektiviseringar samtidigt som kvaliteten i välfärdsuppdraget 
bibehålls eller förbättras. 
 
Av förslaget till avsiktsförklaring framgår att utvecklingen av samverkan kräver kontinuerliga 
avstämningar både mellan tjänstepersoner och förtroendevalda.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till avsiktsförklaring om utvecklad samverkan 
Tidigare avsiktsförklaring (beslutad 2011, undertecknad 2012) 
 
 
Lisbeth Göthberg   Kristina Lundgren 
Kommundirektör Hjo kommun  Kommunchef Tibro kommun 
 
 
Kjell-Åke Berglund 
Kommunchef Karlsborgs kommun 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Avsiktsförklaring om utvecklad samverkan 
 
Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner är överens om att ytterligare utveckla de gemensamma 
samverkansformerna.  
 
Syftet med samverkan är att skapa bättre förutsättningar att klara vårt kommunala åtagande  
nu och i framtiden. Det innebär att kommunernas gemensamma kompetensbehov ska säkras och 
att verksamheter organiseras så att skalfördelar uppstår med möjligheter till besparingar och 
effektiviseringar samtidigt som kvaliteten i verksamheterna bibehålls eller förbättras. 
 
För utvecklingen av samverkan behövs kontinuerliga avstämningar både mellan tjänstepersoner 
och förtroendevalda. Den politiska styrningen och samordningen ska ske genom att 
kommunstyrelsepresidierna i de tre kommunerna träffas regelbundet. 
 
Tjänstemannaledningen sker genom kommunchef/direktör. Någon eller några personer i 
respektive kommun kan utses som ansvariga för samordning av de olika samverkansområdena.  
De olika grupperingarna ska träffas i den omfattning som behövs. 
 
 
 
 
 
2018-11-     2018-11- 
För Hjo kommun  För Tibro kommun 
 
 
 
Cathrin Hulmarker  Rolf Eriksson 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 
2018-11- 
För Karlsborgs kommun 
 
 
 
Peter Lindroth 
Kommunstyrelsens ordförande 
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N-Ni/0Y MILJÖSAMVERKAN 
ÖSTRA SKARABORG 

Dir § 17 Dnr 2018-6041 

Delårsrapport 2018 med verksamhetsberättelse för 
miljönämnden 

Beslut 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutar att godkänna förslaget 
till delårsrapport inkluderande miljönämndens verksamhetsberättelse per 
den 31 augusti 2018. 

Överlämning av revisionsberättelse och rapport 

Revisorerna Åke Eriksson och Birgitta Johansson överlämnar sin bedömning av 
delårsrapporten. Som bilaga till bedömningen finns en rapport från PWC. 

Redogörelse för ärendet 

En delårsrapport inkluderande miljönämndens verksamhetsberättelse har tagits 
fram. 

Delårsrapporten ska skickas till kommunalförbundets revisorer för bedömning 
samt till alla medlemskommuner för godkännande. 

Miljönämnden beslutade den 12 oktober 2018 MIN § 74 att föreslå direktionen att 
godkänna rapporten. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2018-10-12 
Delårsrapport 2018 med verksamhetsberättelse för miljönämnden 
Miljönämndens beslut, MN § 74, 2018-10-12, ojusterat 

Bilagor 

Delårsrapport 2018 med verksamhetsberättelse för miljönämnden 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018 med bilaga från PWC: översiktlig 

granskning av delårsrapport 2018-08-31 

Beslutet skickas till 

Medlemskommunerna: Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro 

Justerandes signatur 
i i 

<&,/ 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-19 



Utses att justera 

Underskrifter 

Sekreterare 

Marie Ekman 

 

 

  

Eleonor Daag 
Ordförande 

Ror E on 
Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
MILJÖSAMVERKAN Sammanträdesdatum 

  ÖSTRA SKARABORG 
2018-10-19 

övriga närvarande 

Milj ösamverkan östra Skaraborg, Billingen, kl. 13.30-14.25 

Lena Sjödahl (M) Falköping 
Catrin Hulmarker (M) Hjo 
Peter Lindroth (S) Karlsborg 
Anders Ståhl (L), ersättare för Catarina Davidsson (C) Karlsborg 
Ulrica Johansson (C), ersättare för Katarina Jonsson (M) Skövde 
Marie Ekman (S) Skövde 
Rolf Eriksson (S), ordförande Tibro 
Aida Danial (L) Tibro 

Pelle Holmström, förbundschef 
Jenny Möller, avdelningschef 

Max Olsson, avdelningschef 

Eleonor Daag, sekreterare 
Björn Spetz, 1:e vice ordförande i Milj önämnden östra Skaraborg 
Gunnel Johansson, ledamot i Miljönämnden östra Skaraborg 
Åke Eriksson, revisor, § 17-18 

Birgitta Johansson, revisor, § 17-18 
Peter Gustafson, ekonom, § 17-18 

Plats och tid 

Beslutande 

Marie Ekman 

Paragrafer 17-20 

ANSLAG 
Protokollet är justerat 

Organ Direktionen för Milj ösamverkan östra Skaraborg 

2018-10-19 Sammanträdesdatum 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Anslagsdatum 

överklagningstid t.o.m. 

2018-10- L'-

 

2018-11-13 

Milj ösamverkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde 

Underskrift 

    

     

Eleonor Daag 



Delårsrapport 2018 
med verksamhets-

 

berättelse för 
miljönämnden 

MILJÖSAMVERKAN 
ÖSTRA SKARABORG 

BESÖKSADRESS 
Hertig Johans torg 2 
Skövde 

TELEFON 
0500-49 36 30 

FAX 
0500-41 83 87 

E-POST 
info@miljoskaraborg.se 

WEBBPLATS 
www.miljoskaraborg.se 

Beslutad av direktionen för Miljösamverkan östra 
Skaraborg den 19 oktober 2018, § 17. 



SAMMANFATTNING 

Sammanfattning 

Verksamhet 

Under 2018 års inledande åtta månader har 

Miljösamverkan östra Skaraborg genom-

fört 1 749 tillsyns- och kontrollinsatser. 

Tillsynen är i ett helhetsperspektiv 

genomförd på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt inom alla områden. 

Under året har vi, i linje med miljönämnd-

ens mål om att tillsynen ska prioriteras 

med utgångspunkt från god vattenstatus, 

bland annat kontrollerat nödläges-

beredskap vid drivmedelsstationer, 

slamhantering på avloppsreningsverk samt 

kontroll av enskilda avlopp. 

I hälsoskyddstillsynen har vi bedrivit 

uppsökande bostadstillsyn för första 

gången. 

Vad gäller livsmedelskontrollen har vi 

bland annat granskat kosttillskott och de 

hälsopåståenden som beskrivs, kontroll av 

märkning av ursprung för kött och ägg 

samt märkning av egenproducerade 

produkter. 

Ekonomi 

Resultatet uppgår till 1 899 tkr. 

Resultatöverskottet förklaras av både lägre 

kostnader och högre intäkter än förväntat. 

Resultatet påverkas positivt med 683 tkr 

av avstämningen av semesterlöneskulden 

vid utgången av augusti. Resultatet 

kommer att påverkas negativt med ca 

600 tkr vid årsskiftet av samma orsak. 

Föregående års eget kapital överstigande 

4 mkr, vilket uppgick till 2 643 tkr, har 

under 2018 återbetalats till 

medlemskommunerna. 

Helårsprognosen är ett resultatöverskott på 

1 486 tkr. 

Framtid 

Sveriges Kommuner och Landsting har 

under 2018 lanserat ett nytt förslag till ny 

milj öbalkstaxa som kan börja användas 

från och med 2019. Syftet är att förenkla 

och skapa likvärdighet. 

Livsmedelsverket håller på att se över den 

modell för riskklassning som används i 

livsmedelskontrollen. Målet är en 

likvärdig kontroll och större förståelse för 

kontrollen och avgifterna. Förslaget från 

Livsmedelsverket är i skrivande stund på 

remiss. Alla kommuner ska införa den nya 

modellen från och med 1 januari 2020. 

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 uppgradering av vårt 

verksamhetssystem, nya smarta e-tjänster 

och e-arkiv. 

1 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Innehåll 

Sammanfattning 1  

Innehåll 2 

Organisation och politik 3 

Kommunalförbundet 3 
Uppdrag 3 
Förbundets organisation 3 
Tjänstemannaorganisation 3 
Revisorer 3 
Politisk ledning 4 

Förvaltningsberättelse 5 

Ekonomiskt resultat och analys 5 
Verksamheten 7 

Verksamhetsberättelse 8 

Personalredovisning 8 
Framtidsbedömning 9 
Verksamheten 10 
Miljönämndens uppdrag 10 
Resultat och utveckling 10 
Viktiga händelser under året 13 
Verksamhetens mål och måluppfyllelse 18 
Nämndens uppdrag till förbundschefen 20 

Ekonomisk bilaga 23 

Resultaträkning 23 
Balansräkning 24 
Kassaflödesanalys 25 
Noter 26 
Redovisningsprinciper 28 

2 



MARIESTAD TÖREBOD 
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• • 
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• 
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• 

Bild 1. Förbundets geografiska område 

Uppdrag 
Milj ösamverkan ska i sitt arbete bidra till 

hållbar utveckling som syftar till att 

tillförsäkra dagens och morgondagens 

invånare en hälsosam och god miljö. 

Revisorer 2018 

• Åke Eriksson (C), Karlsborg 

• Birgitta Johansson (C), Skövde 

ORGANISATION OCH POLITIK 

Milj önämnden ansvarar för kommunernas 

tillsyn enligt bl.a. miljöbalken och livs-

medelslagstiftningen samt VA-rådgivning. 

Förbundets organisation 
Kommunalförbundet leds av en direktion 

som består av kommunstyrelsens 

ordförande och vice ordförande från 

medlemskommunerna samt tio ersättare. 

Miljönämnden har två ordinarie ledamöter 

och två ersättare från respektive 

medlemskommun. 

Direktionens uppdrag regleras i en 

förbundsordning och en arbetsordning. 

Milj önämndens reglemente beskriver 

nämndens uppdrag. Verksamhetens om-

fattning framgår av nämndens tillsyns- och 

kontrollplan. Kontinuerlig uppföljning av 

mål och planer sker genom internkontroll. 

Tjänstemannaorganisation 
Milj ösamverkan östra Skaraborg är den 

organisation som praktiskt utför tillsyn och 
prövning inom livsmedels- och 

milj öbalksområdet. 

Förbundets tjänstemannaorganisation leds 

av en förbundschef och en biträdande 

förbundschef. Vid utgången av augusti 

hade Milj ösamverkan totalt 43 anställda. 

Förbundschef är Pelle Holmström. 

Biträdande förbundschef Eva Berglund 
slutar med pension den 31 augusti och i 

samband med det ändras lednings-

strukturen. Två avdelningschefer i Max 

Olsson och Jenny Möller tar vid. 

Revisorer 
Medlemskommunerna utser revisorer som 

granskar kommunalförbundets verksamhet. 

Organisation och politik 

Kommunalförbundet 
Miljösamverkan östra Skaraborg bildades 

2011 och medlemskommunerna är i dag 

Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och 

Tibro. 

Medlemskommunernas andel av 

medlemsbidraget för 2018 bestämdes 

utifrån befolkningsmängd per den 

31 december 2016 och var enligt följande: 

"..2. Falköping 

Hjo 

Karlsborg 

• Skövde 

e Tibro 
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ORGANISATION OCH POLITIK 

Politisk ledning 
Direktionens sammansättning 2018  

Ordförande 

• Rolf Eriksson (S), Tibro 

Vice ordförande 

• Catrin Hulmarker (M), Hjo 

Ledamöter 

• Dan Gabrielsson (5), Falköping 

• Lena Sjödahl (M), Falköping 

• Pierre Rycl6i (S), Hjo 

• Catarina Davidsson (C), Karlsborg 

• Katarina Jonsson (M), Skövde 

• Marie Ekman (S), Skövde 

• Peter Lindroth (S), Karlsborg 

• Aida Danial (L), Tibro 

Ersättare 

• Karola Svensson (C), Falköping 

• Ingrid A. Jarlsson (M), Falköping 

• Britt-Marie Sjöberg (C), Hjo 

• Marie Lindberg (S), Hjo 

• Anna Bruzell (S), Karlsborg 

• Anders Ståhl (L), Karlsborg 

• Leif Walterum (C), Skövde 

• Johan Ask (S), Skövde 

• Anna-Karin Johansson (C), Tibro 

• Pe0 Andersson (M), Tibro 

Miljönämndens sammansättning 2018 

Ordförande 

• Ulf Eriksson (C), Falköping 

Vice ordförande 

• Björn Spetz (L), Skövde 

• Björn Bröne (L), Hjo 

• Helena Wigh (-), Falköping 

• Kjell-Arne Green (S), Hjo 

• Jonas Davidsson (S), Karlsborg 

• Anders Lundgren (C), Karlsborg 

• Göran Bergman (S), Skövde 

• Gunnel Johansson (S), Tibro 

• Kent Wengholm (M), Tibro 

Ersättare 

• Lars Theng (S), Falköping 

• Åsa Gustaf-Janson (M), Falköping 

• Knut Indebetou (M), Hjo 

• Johanna Lövgren (S), Hjo 

• Ronny Siderud (5), Karlsborg 

• Stig Larsson (L), Karlsborg 

• Tommy Westerberg (C), Skövde 

• Margaretha Åslund (S), Skövde 

• Lina Dahm (S), Tibro 

• Jan Eric Dahlin (L), Tibro 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Förvaltningsberättelse 

Ekonomiskt resultat och analys 
Resultaträkning 

(tkr) Budget 
Prognos 

helår 
Utfall 

2018-08-31 
Utfall 

2017-08-31 

Intäkter 29 525 30 190 20 023 19 822 

varav medlemsbidrag 13 375 13 375 8 917 8 917 

varav avgifter 16 150 16 500 10 866 10 772 

övriga intäkter 0 315 240 133 

Kostnader - 29 398 - 28 630 -18074 -16955 

Personal -22870 -22600 -14281 -12857 

Övriga verksamhetskostnader - 5 948 - 5 450 -3413 -3674 

VA-rådgivning - 580 - 580 -379 -425 
varav personal - 560 - 560 -365 - 391 

varav övriga -20 -20 -14 -34 

Avskrivningar - 70 - 84 -55 -51 

Finansiella intäkter 10 10 5 4 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 

RESULTAT 67 1 486 1 899 2 820 

Observera att VA-rådgivningen redovisas separat i ovanstående resultaträkning eftersom 

det är en fristående funktion som är helt finansierad av medlemskommunerna. 

Resultatanalys 

Resultatet uppgår per den 31 augusti 2018 till 1 899 tkr. Resultatöverskottet 

förklaras dels av högre intäkter än budgeterat, dels av lägre kostnader än 

budgeterat. 

Förändringen av semesterlöneskulden har en positiv påverkan på resultatet med 

683 tkr, och kommer vid helåret att ha en negativ effekt med vad vi uppskattar till 

ca 600 tkr. Detta är en avstämning mot balansräkningen som görs två gånger per 
år. 

Resultatet exklusive förändring av semesterlöneskulden uppgår till 1 216 tkr. 

Intäktsanalys 

Intäkterna uppgår till 20 023 tkr vilket är 1,7 procent högre än vad vi budgeterat 

vid utgången av augusti. 

Verksamheten finansieras dels av avgifter, dels av medlemsbidrag från medlems-

kommunerna. Bidragen står för ca 45 procent av verksamhetens totala intäkter och 

är helt enligt budget. 

Ser vi på intäkterna från avgifter uppgår de till 10 867 tkr vilket är 1,0 procent 

högre än budget vid tidpunkten. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

För milj öbalkens område som helhet uppgår intäkterna till 7 677 tkr vilket är 
122 tkr eller 1,6 procent lägre än budget. 

Om vi ser på avvikelser mot budget inom milj öbalkens delområden är det främst 
intäkterna från avloppsärenden som drar ned resultatet. Intäkterna från 
handläggning av ansökningsärenden är 325 tkr lägre än budget. Där tror vi att vi 
för helåret kommer att ta igen mycket under hösten eftersom antalet inkomna 
ansökningar är på en normal nivå medan givna tillstånd är på en lägre nivå. Det 
finns således ovanligt många ansökningar att handlägga under hösten. Intäkterna 
från inventeringen uppgår till 367 tkr vilket är 33 tkr lägre än budget. 

Intäkterna från hälsoskyddstillsynen är 125 tkr lägre än budget. Större delen av 
avvikelsen förklaras av lägre intäkter från handläggning av radonärenden där vi 
för året budgeterat med 170 tkr, och efter att i princip all handläggning för året är 
genomförd uppgår intäkterna till 94 tkr. Avvikelsen förklaras till stor del av att det 
är en större andel som inte lyckats med sina åtaganden där vi valt att följa upp och 
handlägga merparten av dessa under 2019 i stället. Det är i övrigt lägre intäkter 
från handläggning av anmälningar, ansökningar och extra tillsynsärenden. 

Intäkterna från miljöskyddstillsynen uppgår till 5 068 tkr vilket är 5,1 procent 
högre än budget. Det förklaras dels av högre intäkter från årliga tillsynsavgifter, 
dels av högre intäkter från granskning av köldmedierapporter som på grund av ny 
lagstiftning ökat i antal. 

För livsmedelskontrollen uppgår intäkterna till 3 194 tkr vilket är 233 tkr eller 
5,8 procent mer än budgeterat vid delåret. Antalet objekt har ökat vilket leder till 
högre intäkter från årliga kontrollavgifter med 155 tkr. Intäkterna från extra 
offentlig kontroll är 37 tkr högre än budgeterat. 

Övriga intäkter uppgår till 240 tkr och är i huvudsak bidrag från 

Arbetsförmedlingen samt projektbidrag från länsstyrelsen. 

Kostnadsanalys 

Kostnaderna uppgår till 18 074 tkr vilket är 7,7 procent lägre än budgeterat vid 
utgången av augusti. Effekten av semesterlöneskulden uppgår till 3,7 procent. 
Personalkostnaderna är högre under tertial tre och prognosen är att de för året 
understiger budget med 1,2 procent. Övriga verksamhetskostnader är betydligt 
lägre än budget och föregående år. Det är framför allt lägre konsultkostnader och 
kostnader för kurser som bidrar till detta. 

Återbetalning till medlemskommunerna 

Föregående års eget kapital överstigande 4 mkr, vilket uppgick till 2 643 tkr, har 
under 2018 återbetalats till medlemskommunerna. 

Helårsprognos 

Helårsprognosen är ett resultatöverskott på 1 486 tkr. 

Överskottet förklaras delvis av högre intäkter än budgeterat vilket i sin tur 

förklaras av högre intäkter från avgifter samt högre övriga intäkter. Övriga 

intäkter är i huvudsak lönebidrag samt projektbidrag från länsstyrelsen. 

q4j-
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Kostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat. Det är framför allt övriga 
verksamhetskostnader som bidrar till detta. 

Intäkterna bedöms bli 2,3 procent högre än budgeterat medan kostnaderna 
förväntas bli 2,6 procent lägre än budgeterat. 

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. 

Milj önämnden östra Skaraborg ansvarar för tillsyn och kontroll enligt milj öbalken 
och livsmedelslagstiftningen. Utöver detta har nämnden även tillsynsansvar enligt 
tobakslagen, strålskyddslagen samt lagen om sprängämnesprekursorer. 

Per den 31 augusti 2018 har vi utfört totalt 1 749 kontroll- och tillsynsinsatser 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 

Enbart mindre investeringar i mätutrustning har gjorts. 

Balanskravet 

Resultatet för helåret 2018 bedöms enligt prognos bli positivt och uppgå till 
1 486 tkr. Vår bedömning är således att det lagstadgade balanskravet kommer 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 bedöms kunna uppfyllas. Verksamhetsmålen bedöms likaså 
kunna uppfyllas i hög grad inom alla områden. Vår samlade bedömning är att en 

god ekonomisk hushållning för perioden har uppnåtts. 

Ekonomisk ställning 

Vår bedömning är att förbundets ekonomiska ställning är god. Det egna kapitalet 

uppgår per den 31 augusti till 4 000 tkr och förbundet har inga långfristiga 

skulder. Betalningsförmågan är god både på kort och lång sikt. 

7 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Verksamhetsberättelse 

Personalredovisning 
Utveckling 

Lönesamtal har genomförts. Till grund för dessa finns fastställda lönekriterier. 

Personalsammansättning 

Miljösamverkan hade per den 31 augusti 43 anställda. Medelåldern uppgick till 

43,6 år. Fördelning per kön och anställningsform redovisas nedan. 

Könsfördelning Anställningsform 

Personalstatistik 

Nedan följer en redovisning av våra personalmått i jämförelse med Skövde 
kommun. 

Sjukfrånvaro 

8,0% 

7,0% 

6,0% 

5,0% 

4,0% 

3,0% 

2,0% 

1,0% 

0,0% 

~Kvinnor 

Mä n 

---,b-MÖS, totalt 

- Skövde kommun 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2,1% 1,9% 2,1% 6,2% 5,8% 7,4% 3,7% 

1,7% 1,5% 7,6% 5,0% 2,5% 0,9% 1,0% 

2,0% 1,8% 3,9% 5,7% 4,7% 5,6% 3,1% 

5,2% 5,9% 5,9% 6,5% 7,6% 7,0% 6,7% 

Efter övergång till nya personalsystem är det inte möjligt att få ut sjukstatistik för 

perioden januari-augusti i tid till denna rapport. Siffrorna som redovisas för 2018 

är för perioden januari-juli. 
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Milj ösamverkan har som mål att den totala sjukfrånvaron ska vara lägre än 
4 procent vid årets slut. Vid utgången av tertial 2 uppgår den totala sjukfrånvaron 
till 3,1 procent. För kvinnor är densamma 3,7 procent och för män 1,0 procent. 

Andel långtidssjukfrånvaro uppdelat per kön på Milj ösamverkan går tyvärr inte att 
redovisa eftersom statistiken inte är tillgänglig i vårt nya personalsystem. Andelen 
totalt för Miljösamverkan uppgår till 0 procent. Urvalet är litet vilket gör att 
värdet kan variera kraftigt över tid. 

Jämställdhet och mångfald 

Under 2016 antog direktionen en jämställdhets- och mångfaldsplan som gäller för 
perioden 2016-2018. Under 2018 kommer direktionen att anta en ny 
jämställdhets- och mångfaldsplan för perioden 2019-2021. 

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 vatten-
myndigheten och Naturvårdsverket har fört upp frågan ytterligare på agendan. 

Våra livsmedel och dricksvattnet behöver skyddas bättre. Vi behöver alltid ha 
högsta prioritet på livsmedelssäkerheten hos vårt dricksvatten. 

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 milj ardindustri i Sverige de senaste åren. Flera av de här 
produkterna innehåller substanser som kan vara hälsofarliga och beroende-
framkallande. Vi behöver bedriva livsmedelskontroll med fokus på innehållet. 

Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier som orsakar svåra 
miljö- och hälsoproblem. Allt fler vetenskapliga undersökningar talar för att 
hormonstörande ämnen i vår miljö kan påverka vår förmåga 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. 

Sveriges Kommuner och Landsting har under 2018 lanserat ett nytt förslag till ny 
milj öbalkstaxa som kan börja användas från och med 2019. Syftet är att förenkla 
och skapa likvärdighet. 

År 2017 fick Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att se över den modell för 
riskklassning som används i livsmedelskontrollen. Målet är en likvärdig kontroll 
och större förståelse för kontrollen och avgifterna. Förslaget från 
Livsmedelsverket är i skrivande stund på remiss. Alla kommuner ska införa den 
nya modellen från och med 1 januari 2020. 

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 ett uppgraderat verksamhetssystem, nya smarta e-tjänster och e-arkiv. 
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Verksamheten 

Miljönämndens uppdrag 
Milj önämnden östra Skaraborg ansvarar för tillsyn enligt milj öbalken. 

Verksamheterna varierar från stora företag till små företag, små avlopp, 

värmepumpsanläggningar, köldmedier, bostäder med mera. Nämndens uppdrag 

regleras i ett särskilt reglemente. 

Milj önämnden ansvarar också för livsmedelskontrollen. Anläggningar som 

kontrolleras är bland annat dricksvattenanläggningar, grossister, kommunala kök, 

kaféer, gatukök, butiker och restauranger. 

Utöver detta har nämnden även tillsynsansvar enligt tobakslagen, strålskyddslagen 

samt lagen om sprängämnesprekursorer. 

Milj önämnden har under året sammanträtt vid 4 tillfällen. Nämndens presidium 

förberedde ärendena inför nämndens sammanträden. 

Resultat och utveckling 
En mer omfattande och detaljerad uppföljning av verksamheten återfinns i vår 

internlcontrollrapport. Nedan följer ett axplock från denna. 

Antalet genomförda kontroll- och tillsynsinsatser 

Kommunalförbundet har genom sin nämnd, Milj önämnden östra Skaraborg, under 

2018 års första åtta månader genomfört 1 749 kontroll- och tillsynsinsatser. 

Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt 

sätt inom alla områden. 

Ser vi på antalet uppföljande inspektioner så ökar de från 65 till 103 jämfört med 

samma tidpunkt föregående år, en ökning med 58 procent. Ökningen hör ihop 

med antalet förelägganden om att rätta till avvikelser mot lagstiftningen. 

Ökningen kommer helt från livsmedelskontrollen. 

Antalet lämnade tillstånd för enskilda avlopp uppgår till 191. Vid 

delårsavstämningen kan den här siffran variera kraftigt som den gör i år med en 

nedgång med 27 procent jämfört med samma period föregående år. På årsbasis är 

variationen oftast mindre. 

Kontroll- och tillsynsinsatser per kommun och område 

Område Falkö in H o Karisboro Skövde Tibro Totalt 

Hälsoskydd 15 10 2 30 16 73 

Avlopp 237 12 43 111 13 416 

Livsmedel 241 86 71 341 85 824 

Miljöskydd 164 34 17 184 37 436 

Totalt 657 142 133 666 151 1 749 

I tabellen ovan redovisas antalet kontroll- och tillsynsinsatser per kommun och 

verksamhetsområde per den 31 augusti. 
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Totalt har antalet kontrollinsatser varierat mellan som lägst 1 611 stycken 2016 

och som högst 2 138 stycken 2017. Den stora antalet 2017 beror på antalet utförda 

kontroller av avfallssortering på livsmedelsverksamheter. Denna typ av kontroll 

utförs inte varje år. Under 2018 har vi utfört 1 749 kontroller totalt vilket får ses 

som ett normalår. 

Antalet tillsynsobjekt 

HÄLSOSKYDD LIVSMEDEL MILJÖSKYDD 

I diagrammen ovan redovisas de tillsynsobjekt som per den 31 augusti har betalat 
en fast årlig tillsynsavgift och därmed får regelbunden tillsyn. Det totala antalet 
objekt uppgår till 2 081 stycken. Det är små förändringar jämfört med föregående 
år. Värt att notera är att antalet livsmedelsanläggningar har ökat med 19 stycken 
och når den högsta noteringen hittills. 

Antalet inkomna ärenden 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 

n cm värmepumpar----Ansökari om avlopp 'Regiszrering livsmedel P anrerMsser 
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Anmälningar om värmepumpar och ansökningar om små avlopp dominerar i antal 
bland de inkomna ärendena. Antalet anmälningar om värmepumpar har på nytt 
börjat öka sedan bottenåret 2017 och är tillbaka på ungefär samma nivå som 2015. 

Antalet ansökningar om tillstånd för små avlopp varierar kraftigt mellan åren. 
Jämfört med förra året har antalet ansökningar minskat och är tillbaka på ungefär 
samma nivå som 2015. 

Anmälningar om registrering av livsmedelsanläggningar har minskat något 
jämfört med förra året. Antalet planremisser har ökat kraftigt jämfört med 
föregående år. Det är den högsta nivån hittills. Vi tror att anledningen till den 
kraftiga ökningen 2017 är det stora behovet av nya bostäder. 

Totalt är antalet externa ärenden ungefär på samma nivå som tidigare, 2 204 
stycken. 

Löpande insikt — vad tycker privata företag om oss? 

Löpande insikt är en servicemätning av myndighetsutövning. Urvalet för 
mätningarna är privata företag. Företag som haft kontakt med oss i ärenden har 
fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden 
(information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet). 
Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet "Nöjd-Kund-Index" 
(NKI). 

Under 2018 har vi gjort mätningar för samtliga medlemskommuner löpande. Våra 
myndighetsområden är dels livsmedelskontrollen, dels miljö- och 

hälsoskyddstillsynen. Värdena för 2018 som redovisas i diagrammet nedan är 
således en ögonblicksbild medan 2016 och 2017 avser hela året. Ögonblicksbilden 
för 2018 visar att NKI för livsmedelskontrollen ökat med 2 enheter jämfört med 
2017 medan värdet för miljöbalkstillsynen har minskat med 3 enheter. 

NKI per myndighetsområde, MÖS 

2016 2017 2018' 

Miljö- och hälsoskyddstillsyn Livsmedelskontroll 

Milj önämnden har som mål att ha ett bättre NKI-värde än genomsnittet för riket 

för respektive myndighetsområde. Jämförbara värden för riket för 2018 redovisas 

först under våren 2019. 
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Viktiga händelser under året 
Nedan redovisas ett urval av vad vi har åstadkommit hittills under 2018. 

Hälsoskyddstillsyn 

Radon 

Radon i villor 

Under 2017 genomförde vi en informationsinsats till villaägare om radon i 
bostäder samt ett erbjudande att beställa mätutrustning. Det var totalt 720 
villaägare som nyttjade erbjudandet. 

Radon i flerbostadshus 

Nämnden har som mål att minst 90 procent av alla flerbostadshus ska klara 
riktvärdet vad gäller radon senast vid utgången av 2019. I dag vet vi att 
84,8 procent klarar riktvärdet. 

Bostadstillsyn 

Under februari och mars genomförde vi för första gången uppsökande kontroller 
av bostäder i flerbostadshus. Syftet med att vi på eget initiativ utan föregående 
klagomål kontrollerar inomhusmiljön hos utvalda fastighetsägare är att upptäcka 
systematiska brister, kunna bidra till en god inomhusmiljö för fler människor och 
minska eventuell hälsopåverkan av dåliga inomhusmiljöer. 

Vi inspekterade 8 lägenheter hos en fastighetsägare i Falköping och 18 lägenheter 
hos en fastighetsägare i Skövde. Vi kontrollerade bland annat att ventilationen 
fungerade tillfredsställande, att det inte förekom fuktskador eller mögel, att 
inomhus- och varmvattentemperaturen var tillräcklig samt att det inte fanns tecken 
på skadedjur. 

Vid besöken upptäckte vi bland annat att det fanns brister i ventilationen, det 
fanns även mikrobiell tillväxt, främst i badrum. Ett antal lägenheter hade 
fuktskador i både badrum och kök. 

Livsmedelskontrollen 

Granskning av kosttillskott 

Om en livsmedelsföretagaren väljer att använda närings- och hälsopåståenden i 

märkning och marknadsföring, där även reklam, information på intemet och 

annonser i olika media ingår, måste företagaren följa reglerna i lagstiftningen. För 

konsumenten är det viktigt att det som påstås är korrekt och att det inte är 

svårtolkat eller vilseledande. 

Våra kontroller har lett till att flera produkter med felaktiga hälsopåståenden har 

plockats bort från hälsokostbutiker inom vårt geografiska område samt från deras 

webbplats när butiksägaren äger denna. Vi har granskat hälsopåståenden på 

100 hälsokostprodukter. Exempel på icke godkända hälsopåstående som vi såg 

vid kontrollerna: 

• BCAA bistår i muskelbyggandet och motverkar nedbrytningen av proteiner 

• Betain jämnar ut muskelmassan och ökar musklernas uthållighet 

• Taurine ökar den fysiska prestationsförmågan 
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Kontroll av märkning 

Märkning av egenproducerade produkter i butiker 

1 butikerna kontrollerade vi att korrekt information ges till kund om vad 

livsmedlet innehåller. Vi jämförde ingrediensförteckningen på förpackningen så 
att märkningen stämmer med receptet på egenproducerade varor. Vid kontrollerna 
såg vi brister i märkningen: På egenproducerade varor har man inte angett alla 
ingående ingredienser. Vår livsmedelskontroll har säkerställt att ingrediens.. 
förteckningarna stämmer med tillsatta ingredienser. Det är särskilt viktigt att 
ingående allergener är angivna i märkningen. Detta ger konsumenterna möjlighet 
att göra medvetna val. 

Ursprungsmärkning för kött och svenska ägg 

Vi lade fokus på att kontrollera att rätt information om produkterna lämnas till 
kunderna. Vi tittade särskilt på ursprungsmärkning för svin, får, get och fjäderfä 
samt spårbarhet/ursprung för svenska ägg. Företagaren ska kunna visa ett steg 
bakåt var ett livsmedel kommer ifrån. När vi har hittat brister i märkningen har vi 
informerat respektive kommun där leverantör eller tillverkare finns. Detta gör att 
produkter med fel märkning rättas till centralt, och förhoppningsvis får hela landet 
nytta av detta. 

Miljöskyddstillsyn 

Kontroll av nödlägesberedskap vid drivmedelsstationer 

Vid kontrollen av drivmedelsstationers beredskap presenterade vi fiktiva 
olycksfallsscenarier där personalen fick redogöra för hur verksamhetens 

nödlägesrutiner ser ut för det specifika scenariot. De olika scenarierna har 
exempelvis handlat om att ett fordon fattat eld, att drivmedel läckt ut till en 
närliggande dagvattenbrunn eller att en stor mängd drivmedel runnit ut på 
spillzonen. De största milj öriskerna med detta är att bränsle från bilarna eller 
släckvatten når dagvattensystemet och riskerar att förorena närmsta recipient. 

Vid de obemannade stationerna kontrollerade vi vilken skriftlig information som 
ges till kunder på stationen om hur de ska agera i händelse av en olycka. Vi ringde 
även det telefonnummer som stod angivet på stationen för att se vilka 
instruktioner och vilken information som kan ges till en privatperson eller 

räddningstjänsten som ringer telefonnumret i händelse av en olycka. 

Nödlägesberedskapen varierade mellan stationerna. På de bemannade stationerna 
fanns ofta dokumenterade rutiner för hur personalen ska agera vid en olycka. På 

en del av de besökta verksamheterna visade det sig dock att personalens 

kännedom om rutinerna var låg. Alla som vi pratade med, oavsett om det var en 

telefonist i ett annat land som svarar när vi ringde från en obemannad station eller 

en i personalen på en bemannad station, var överens om att det var en bra övning. 

De flesta hade aldrig reflekterat över riskerna och deras eget ansvar för att känna 

till stationens nödlägesrutiner. 

Kontroll av slamhantering 

Vi kontrollerade inom ramen för ett tillsynsprojekt att hela flödet för 

slamhanteringen fungerar, från avloppsreningsverk via entreprenör med t.ex. 

mellanlagring, kompostering och transport, samt slutligen ute hos lantbrukaren. 

Mer specifikt kontrollerade vi att provtagningar och analyser görs på ett korrekt 

sätt. Vi besökte åtta avloppsreningsverk och entreprenörer i våras. Fem lantbruk 
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får sina besök i höst. Nyttan med tillsynen hittills är att vi har fått en bättre 
överblick över slammets hela flöde samt en ökad förståelse för varför 
dokumentationen är en så viktig del av egenkontrollen. Generellt var resultatet 
och kunskapsnivån hos verksamhetsutövarna bra. 

Tillsyn av förorenade områden 

Arbetet under 2017 och hittills under 2018 har löpt på i den omfattning som var 
avsedd. Ett antal tidigare kemtvättar är nu föremål för undersökningar. Vi för en 
dialog med kommunerna om nyttan med att arbeta förebyggande inom 
verksamhetsområdet. Vi har ett antal objekt där vi har ställt krav på att tidigare 
verksamhet utreder föroreningsförekomsten. För ett antal pågående verksamheter 
håller vi på att genomföra riskklassning enligt MIFO-metodiken. 

Lantbruk 

Informationsinsats om BAT 

I februari 2017 kom nya EU-regler för svin- och fjäderfflanläggningar, så kallade 
BAT-slutsatser (Best Available Technique, bästa tillgängliga teknik). Vid årets 
tillsynsbesök diskuterade och informerade vi om regelverket. I år låg fokus på att 
påminna om att anläggningarna ska lämna in den första milj örapporten av deras 
arbete med BAT-slutsatserna nästa år samt att de behöver komma igång med 
arbetet med statusrapporten. Regelverket är omfattande och tekniskt komplicerat. 
Det är viktigt att företagen kommer igång med arbetet i tid så att de hinner genom-
föra de eventuella förändringar som krävs i det nya regelverket inom utsatt tid. 

Informationsinsats riktad till mindre hästgårdar 

Vi genomförde en informationsinsats för mindre hästhållningsverksamheter samt 
privatpersoner som äger hästar i områdena runt Lerdala, Berg och Varola. De fick 
information om deras roll vad gäller näringsläckage till mark och vattendrag. Det 
finns fler hästar än kor i Sverige. Hästhållarna informerades om de enkla åtgärder 
de kan göra för att minska den totala övergödningen från hästhållningen. Informa-
tionsinsatsen har i de flesta fall varit mycket uppskattad. Vi skapade även nya 
webbsidor där hästägare kan läsa vad de kan göra för att minska näringsläckaget. 

Avlopp 

Avloppsmässa i Skövde 

Den 27 mars arrangerade Milj ösamverkan en avloppsmässa på Arena Skövde. Till 
mässan bjöd vi in bland annat gräventreprenörer och företag som tillverkar och 
säljer avloppsprodukter, VA-avdelningen på Skövde kommun, Avfallshantering 
Östra Skaraborg. 

Milj ösamverkans VA-rådgivare fanns givetvis också på plats och berättade om 
möjliga gemensamma lösningar. Under hela mässan fanns det också möjlighet att 
träffa en avloppsinspektör och diskutera sitt eget avlopp. Kundtjänst deltog med 
information om allt som behövs för en komplett ansökan. 

Vi hade dessutom särskilt bjudit in fastighetsägare i området mellan Timmersdala 
och upp mot Vristulven till mässan. Skälen till det är att vi planerar att skicka ut 
preliminära bedömningar i det området om två år, samt att Skövde VA projekterar 
för en kommunal anslutning till Böja och delar av fritidshusområdet vid 
Vristulven under de närmaste åren. Vi ville ge fastighetsägarna ett försprång och 
en möjlighet att fa del av informationen. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

LOVA-projekt 

Under 2018 utvärderade vi ett LOVA-projekt (Lokalt vattenvårdsprojekt) som 
genomfördes under 2017, anordnat av länsstyrelsen. Totalt deltog nio kommuner. 
Projektet heter "Surrogatparametrar — en kostnadseffektiv metod att följa upp små 
avloppsanläggningars funktion" och syftade till att skaffa kunskap om hur 
surrogatparametrar kan användas vid funktionskontroll för små avlopp och vilka 
villkor vi bör ange vid tillståndskrivning när det gäller minireningsverk. 

Metoden går ut på att man direkt i fält mäter en annan parameter än den man 
egentligen är intresserad av och räknar om resultatet. Då minimeras behovet av 
kostnads- och tidskrävande laboratorieanalyser. Detta effektiviserar vår tillsyn och 
minskar kostnaderna för fastighetsägarna. Det finns efter projektet oklarheter 
kring hur bra det fungerar, men resultatet indikerar att det finns samband mellan 
parametrarna. Ett nytt projekt behövs för att säkerställa det. 

Vi inspekterade och tog prov på 10 minireningsverk inom vårt område, och i 
projektet som helhet inspekterades ett hundratal. Under de kommande fyra åren 
kommer vi att fortsätta kontrollera minireningsverk och andra prefabricerade 
avloppslösningar med den här metoden. 

Inventering i Karlsborg och Falköping 

Under sommaren inspekterade vi avloppen på 93 adresser i Karlsborg och 
Falköping. Vår metod att skicka ut en preliminär bedömning ca ett år i förväg 
syftar till att ge fastighetsägarna en möjlighet att själva agera och ta väl 
underbyggda beslut. Ett annat syfte är att slippa göra så många "onödiga" 
inspektioner bara för att underkänna de gamla avloppen. Under 2017 skickade vi 
ut preliminära bedömningar till 75 adresser mellan Mölltorp och Forsvik, och 
besökte under sommaren endast 17 av dessa. I Falköping skickade vi ut 
332 preliminära bedömningar och genomförde 85 tillsynsbesök under sommaren. 

VA-rådgivningen 

VA-rådgivningen är en funktion som är utanför vårt tillsynsuppdrag där vi agerar 
rådgivande för de som främst vill skapa gemensamhetslösningar för sina avlopp. 
Områden som vi arbetat med under året är bland andra Torpa—Sörby i Falköping 
kommun, Böja—Vristulven och Locketorp i Skövde kommun, Grönhult i Tibro 
kommun, Hulan i Hjo kommun samt Bjurbäcken i Karlsborgs kommun. 

Under 2018 har tre gemensamhetsanläggningar med sammanlagt 113 fastigheter 
färdigställts, samtliga i Skövde kommun: Akersäter, Varola-Axtorp och Öm. 
Utöver de fastigheter som har kopplats till det kommunala VA-nätet via 
gemensamhetsanläggningar har 30 fastigheter anslutits. 
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i Kart lager 4 

Område med bestämmelser 

Natura2000 område Fågeldirektivet 

Natura2000 område Habitatdirektivet 

E Naturreservat 

• Naturvårdsornraden 

Område di.ir risk finns att borra i alunsitIffel 

e
Vätte nskyddsornråde 

> 
Område med kommunal avloppsrening 5 

• Avloppsnatets omfattning ar inte bestämt 

▪ Område med kommunalt avloppsnat 

Fornminnen (visas vid intoomning) 

e i Fornminne area 

O Adresspunkt (visas vid inrvoinning) 

• 11 byggnader 

Fastighetsgrans 

• L; Kornmungrens 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Ny karttjänst lanserad 

På vår webbplats finns numera 
en karttjänst där våra kunder 

själva kan ta fram en 
situationsplan för sin fastighet 
vid ansökan om nytt avlopp 
eller anmälan av värmepump. I 

kartan kan kunden enkelt lägga 
till eller ta bort olika kartlager 
som till exempel visar natur-

vårdsområden, fornminnes-
punkter eller risk för 

alunskiffer. 

Vårt mål är att tjänsten ska minska efterfrågan på situationsplaner hos kundtjänst 
och på så sätt effektivisera verksamheten samtidigt som servicen och 
tillgängligheten mot kunderna ökar. 
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Mål 

• Alltid bra resultat vid 
länsstyrelsens 
granskning av 
verksamheten 

Måluppfyllelse 

• Ingen granskning 2018 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Verksamhetens mål och måluppfyllelse 
Verksamhetens mål är indelade i fyra olika perspektiv vilka redovisas i bilden 
nedan. Nedan 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. 

Finansiering 

  

Medarbetare Perspektiv 

  

  

Direktionens mål 

Kund 

     

Mål Måluppfyllelse 
1. 

Mål Måluppfyllelse 

• Årets resultat ska 

 

• Helårsprognosen är 

 

• Eget kapital • Föregående års 
uppgå till minst 0,5 

 

ett resultat som 

 

överstigande 4 miljoner överskott har 
procent av 

 

uppgår till 1 486 tkr 

 

ska återbetalas till återbetalats till 
medlemsbidragen 

   

medlemskommunerna medlemskommunerna}  

       

Måluppfyllelse 

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

Mål 

• Nöjda invånare och 
verksamhetsutövare 

Mål 

• Aktivt medskapande-
index ska fastställas 

Måluppfyllelse 

• Sker under hösten. 
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(* Mål 

• Avgiftsfinansieringsgraden 
ska uppgå till minst 70% 
för livsmedelskontrollen 
och 58 % för miljöbalken 
för 2018 

/Utfall tertial 2 

Livsmedel: 75,9 % 

Miljöbalken: 57,3 % 

Måluppfyllelse 

Livsmedel: 108,4 % 

.N.
Ailjöbalken: 98,8% ./ 

( Mål 

• Planering och 
genomförande av 
miljötillsynen 
prioriteras med 
utgångspunkt från 
vattenstatus 

       

   

✓ . 
Måluppfyllelse 

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

 

    

    

    

 

J 

  

  

  

     

EKONOMISK BILAGA 

Miljönämndens mål 

(«Mål 

• Vi ska ha ett bättre 
nöjd-kundindex 
(företagare) än 
genomsnittet för landet 

( 
Mål 

• Vi ska 2018 ha ett högre 
indexvärde för Hållbart 
Medarbetar-
engagemang än 78 

Nuläge 

• Jämförbara värden 
för 2018 finns inte 
ännu, går inte mäta 
måluppfyllelse. 

Nuläge 

• Undersökning 
genomförs under 
hösten 2018. 

Mål 

• Senast 2018 ska halten 
radon i inomhusluft i 90 
% av alla flerbostadshus 
ej överskrida 200 Eici/m3 

„,)  

Nuläge 

• 84,8 % överskrider 
inte riktvärdet per den 
31 augusti 2018  

Mål 

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

Måluppfyllelse 

Målet bedöms vara 
uppfyllt. Energi ingår 
som ett av de områden 
inom miljöbalkstillsynen 
som kontrolleras inom 
ramen för 
egenkontrollen. 

    

\\ 

 

Mål 

• Alla led i livsmedelskedjan 

Måluppfyllelse 

• Alla kontroller 
Måluppfyllelse r 

Mål 

• Över tid ska minst 5 % • Måluppfyllelse går 

 

och alla relevantan krav i utförs riskbaserat 

av de små avloppen inte att mäta eftersom 

 

lagstiftningen kontrolleras och vi följer vår 

åtgärdas årligen vii dagsläget inte vet 
det totala antalet

' 

 

regelbundet, med 
avseende på både säkerhet 
och redlighet. 

verksamhetsplan 
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Uppdrag 41 
Genomföra planerad tillsyn av 
hästhållningsverksamheter som omfattar 
mer än 2,5 hästar per hektar. Områden där 
kvalitetsnormerna för fosfor är för höga ska 
prioriteras. Djurhållarna ska också 
informeras om de åtgärder som de kan göra 
för att minska den totala övergödningen 
från hästhållningen. 

Uppdrag 42 

Vid tillsyn av hälsoskyddet  i  skolor och 
förskolor ska fokus fortsatt läggas på: 

- Giftfria miljöer 

- Städning 

- Rökfria miljöer 

- Barns utemiljöer med platser för skugga 

Uppdrag 43 

Genomföra en informations- och 
tillsynsinsats med syfte att få bort gamla 
leksaker från begagnatmarknaden för att på 
så sätt bidra till att skapa en giftfri miljö för 
våra barn. 

EKONOMISK BILAGA 

Nämndens uppdrag till förbundschefen 

Nuläge 
Tillsynen påbörjades under augusti. 

Vi har även tagit fram information på vår 
webbplats som riktar sig till hästägare. Där 
kan de få information om hur de kan göra 
för att minimera riskerna med övergödning. 

Nuläge 
-Se uppdrag 43 nedan. 

- Vad gäller städning fortsätter vi att 
prioritera det i vår planerade tillsyn. 

- Vi ska under hösten kontrollera att alla 
gymnasier och högstadier i våra kommuner 
är rökfria. 

- Vi har skickat ett informationsmaterial till 
fritidshemmen om solskydd och vikten av att 
skydda sig rätt. 

Resultat 
Insatsen består i att vi skickat ut ett 
informationsmaterial till second hand 
butiker om att inte sälja vidare gamla 
leksaker som kan innehålla gifter. 

20 
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EKONOMISK BILAGA 

Uppdrag 46 

Ta reda på om sanering av byggnaderna 
inom miljönämndens område är genomförd 
i enlighet med PCB-förordningen samt hur 
tillsynen kommer att ske av eventuella 
kvarvarande objekt. Redovisning ska ske 
senast vid miljönämndens möte under 
oktober. 

Uppdrag 44 

Genomföra en informationskampanj med 
syfte att minska utsläpp av luftföroreningar 
som ger ökad energieffektivitet och minskad 
sotbildning i samband med vedeldning i 
befintliga eldningsutrustningar (kaminer, 
spisar och pannor). 

Uppdrag 45 

I samverkan med kommunernas VA-
avdelningar eller motsvarande informera 
alla invånare med kommunalt vatten och 
avlopp om att tvätta miljörätt — tvätta i 
biltvätt. I uppdraget ingår också att 
informera om Svenskt Vattens stora 
biltvättarhelg under april 2018. 

Nuläge 

Redovisning kommer att ske under oktober. 

Nuläge 
Informationsinsatser om kaminer/öppna 
eldstäder genomfördes i slutet av 2017. 

Vi har under 2018 tagit fram en strategi för 
hur vi ska bedriva tillsyn mot de som har 
vedpannor som ej är miljögodkänd. 

Resultat 
Informationsinsats genomförd inom 
tidsramen. 
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EKONOMISK BILAGA 

Uppdrag 47 

Redovisa ett förslag till uppdaterad taxa för 
miljönämnden senast vid nämndens 
sammanträde  i  maj eller juni. 

Förslaget till taxa behöver sedan antas av 
medlemskommunerna så att den gäller från 
1 januari 2019. 

Uppdrag 48 

1.Utvärdera vår webbplats utifrån kunden.  1 
uppdraget ingår att ta fram förslag på 
åtgärder med syfte att förenkla och 
underlätta för våra kunder. Uppdraget ska 
redovisas för miljönämnden senast vid 
nämndens sammanträde  i  oktober. 

2.Erbjuda våra kunder att från och med 1 
augusti 2018 själva boka tid för våra 
planerade tillsynsbesök inom ramen för vår 
sprintmetod. Kunden ska också få en sms-
avisering som påminnelse inför 
tillsynsbesöket. Metoden ska inte medföra 
minskad produktivitet genom ett ökat 
resande. 

3. Utreda hur vi kan möjliggöra för kunden 
att registrera sitt ärende  i  vårt 
verksamhetssystem eller lämna sina 
uppgifter på ett sätt så att kvaliteten på 
uppgifterna kan säkerställas. Uppdraget ska 
redovisas vid miljönämndens sammanträde i 
november. 

Resultat 
Den 30 maj 2018 beslutade miljönämnden 
att föreslå direktionen att föreslå respetive 
kommunfullmäktige att anta nya taxor. 

Den 8 juni 2018 beslutade direktionen för 
Miljösamverkan att föreslå 
medlemskommunernas kommunfullmäktige 
att anta reviderade taxor. 

Nuläge/resultat 

1.Ett förslag kommer att presenteras på 
nämndens oktobermöte. Grunden i förslaget 
är att välja ingång på webbplatsen 
(privat/företagare). 

Vidare kommer vi redovisa förslag på hur 
sidorna är uppbyggda med en viss logik samt 
struktur. Redovisningen kommer också att 
omfatta begränsningar i systemet som 
möjliggör/omöjliggör olika lösningar. 

2. Uppdraget är påbörjat. Skövde IT har 
visat hur deras bokningssystem eBoka 
fungerar. Vi kommer att få möjlighet att 
testa det under hösten. 

3. Inte tekniskt möjligt med fullt integrerade 
e-tjänster i vårt nuvarande verksamhets-
system. Planen är att införa nytt 
verksamhetssystem 1 januari 2020. 
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EKONOMISK BILAGA 

Ekonomisk bilaga 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

Org.nr 222000-2865 

Resultaträkning 

 

Not 2018-01-01 

-2018-08-31 

2017-01-01 

-2017-08-31 

Verksamhetens intäkter 1 20 022 620 19 821 812 

Verksamhetens kostnader 2 -18 073 554 -16 955 041 

Avskrivningar 3 

 

-54 670 

 

-50 921 

Verksamhetens nettokostnader 

 

1 894 396 2 815 850 

Finansiella intäkter 4 

 

4 753 

 

4 525 

Resultat före extraordinära poster 

 

1 899 149 2 820 375 

Delårets resultat 5 1 899 149 2 820 375 
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EKONOMISK BILAGA 

Balansräkning 

Not 2018-08-31 2017-08-31 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

       

Maskiner och inventarier 6 

 

330 452 

 

362 919 

Summa anläggningstillgångar 

  

330 452 

 

362 919 

Omsättningstillgångar 

       

Fordringar 7 2 299 674 1 583 574 
Kassa och Bank 8 14 491 012 15 798 377 
Summa omsättningstillgångar 

 

16 790 686 17 381 951 

Summa tillgångar 

 

17 121 138 17 744 870 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

       

Eget kapital 

       

Eget kapital 9 4 000 000 4 000 000 
Delårets resultat 

 

1 899 149 2 820 375 
Summa eget kapital 

 

5 899 149 6 820 375 
Skulder 

       

Kortfristiga skulder 10 11 221 989 10 924 495 

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 

 

17 121 138 17 744 870 

Panter och ansvarsförbindelser 

       

Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga 
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EKONOMISK BILAGA 

Kassaflödesanalys 

Kassafiödesanalys 

Den löpande verksamheten 

Delårets resultat 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

2018-01-01 

-2018-08-31 

1 899 149 

2017-01-01 

-2017-08-31 

2 820 375 

Av- och nedskrivningar 54 670 

 

50 921 
Återbetalning till medlemskommunerna -2 643 439 -1 942 110 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -689 620 

 

929 186 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -194749 

 

247 059 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 6 746 183 6 469 077 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 861 814 7 645 322 

Investeringsverksamheten 

     

Investering i materiella anläggningstillgångar -48 230 

 

-56 957 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -48 230 

 

-56 957 

Finansieringsverksamheten 

     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

     

Årets kassaflöde 5 813 584 7 588 365 
Likvida medel vid årets början 8 677 428 8 210 012 
Likvida medel vid årets slut 14 491 012 15 798 377 
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EKONOMISK BILAGA 

Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

2018-01-01 

-2018-08-31 

2017-01-01 

-2017-08-31 

Kommunbidrag 8 916 667 8 916 667 
Förrättning och granskning 10 866 331 10 772 471 
Övriga intäkter 239 622 132 674 
Summa 20 022 620 19 821 812 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

   

2018-01-01 2017-01-01 

 

-2018-08-31 -2017-08-31 

Kostnader för arbetskraft -14 646 327 -13 247 520 
Övriga verksamhetskostnader -3 427 227 -3 707 521 
Summa -18 073 554 -16 955 041 

Not 3 Avskrivningar 

   

2018-01-01 2017-01-01 

 

-2018-08-31 -2017-08-31 

Avskrivning maskiner och inventarier -54 670 -50 921 
Summa -54 670 -50 921 

Not 4 Finansiella intäkter 

   

2018-01-01 2017-01-01 

 

-2018-08-31 -2017-08-31 

Ränteintäkter 4 753 4 525 
Summa 4 753 4 525 

Not 5 Delårets resultat 

   

2018-01-01 2017-01-01 

 

-2018-08-31 -2017-08-31 

Delårets resultat enligt resultaträkningen 1 899 149 2 820 375 
Delårets resultat efter balanskravsjusteringar 1 899 149 2 820 375 

Summa 1 899 149 2 820 375 
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EKONOMISK BILAGA 

Not 6 Maskiner och inventarier 

Maskiner och inventarier 

2018-01-01 

-2018-08-31 

2017-01-01 

-2017-08-31 

  

Ingående anskaffningsvärden 649 538 592 581 
- Årets aktiverade utgifter 48 230 56 957 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 697 768 649 538 

Ingående avskrivningar -312 647 -235 698 
Årets förändringar 

  

- Avskrivningar -54 670 -50 921 
Utgående ackumulerade avskrivningar -367 317 -286 619 
Utgående restvärde enligt plan 330 451 362 919 

Not 7 Fordringar 

   

2018-01-01 2017-01-01 

 

-2018-08-31 -2017-08-31 

Kundfordringar 374 682 612 737 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 679 880 489 589 
Övriga kortfristiga fordringar 1 245 112 481 249 
Summa 2 299 674 1 583 575 

Not 8 Kassa och bank 

2018-01-01 2017-01-01 

-2018-08-31 -2017-08-31  

Bank 14 491 012 15 798 377 
Summa 14 491 012 15 798 377 

Not 9 Eget kapital 

Eget Kapital 

2018-01-01 

-2018-08-31 

2017-01-01 

-2017-08-31 

      

Ingående eget kapital 6 643 439 5 942 110 
Återbetalning till medlemskommunerna -2 643 439 -1 942 110 
Utgående eget kapital 4 000 000 4 000 000 

Summa eget kapital 4  000 000 4  000 000 
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EKONOMISK BILAGA 

Not 10 Kortfristiga skulder 

2018-01-01 2017-01-01 
-2018-08-31 -2017-08-31  

Leverantörsskulder 

 

329 053 

 

331 674 
Övriga kortfristiga skulder 

 

524 202 

 

381 629 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 368 734 10 211 192 
Summa 11 221 989 10 924 495 

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning 
och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Intäkter redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet 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 anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av 
verkligt värde och anskaffningsvärdet. 

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 för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt 
prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella 
tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. 

Avskrivning 

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

Karlsborg 

Revisorerna i kommunalförbundet 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 

INK 1 iii.. MILIONAMNDEN 

2018-10-19 OS -11-/A fil<Ar:A3ORG 

hak') -10-  19 

DNR ,2101 - 60 ti 

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna 

samt direktionen för kommunalförbundet 

Bedömning av delårsrapport 2018-08-31 

Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten 

är förenligt med fastställda finansiella- och verksamhetsmässiga mål. Bedöm-
ningen ska biläggas delårsrapporten. Utifrån uppdraget är således vår bedöm-

ning av delårsrapporten baserad på en översiktlig granskning. Det innebär att 

granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys 

och inte på detaljer i redovisningen. 

Kommunalförbundet har ett budgeterat resultat tillika resultatmål på 0,5 % av 

medlemsbidraget vilket för året motsvarar 67 tkr. Prognosen för helåret uppgår 

till 1,5 mnkr (2,7 mnkr år 2017). Balanskravet uppfylls och inga tidigare underskott 

finns att täcka. Enligt direktionens riktlinje ska belopp överstigande 4 mnkr i eget 

kapital återbetalas till medlemskommunerna. Efter bokslutet för år 2017 har åter-

betalning också skett med 2,6 mnkr. 

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande sammanfattande bedömning av 

kommunalförbundets delårsrapport: 

0 Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med 

lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

0 Vi bedömer att det finansiella målet kommer att uppnås. 

EI Vi konstaterar att det vid tidpunkten för delårsrapportens upprättande sak-

nas underlag för att bedöma måluppfyllelsen för flera av de fastställda verk-

samhetsmålen. 1 delårsrapporten görs bedömningen att verksamhetsmålen i 

hög grad kommer att kunna uppfyllas inom alla områden för helåret. Vi gör 

ingen annan bedömning. 

Revisorer i kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg 

c/t/-A-

 

Birgitta .Johanss9p 

Skövde' 

Bilaga: Översiktlig granskning av delårsrapport 2018,PwC 



INK TILL 
OS FRA 

20113 -10- 19 

DNR  620 661/ 

pwc 

Översiktlig granskning av delårsrapport 2018-08-31 

Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Jag har på uppdrag av de valda revisorerna för kommunalförbundet granskat 

delårsrapporten per 2018-08-31. 

Granskningen syftar till att ge revisorerna ett underlag för att bedöma om 

delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor. 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda 

finansiella målen. 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda 

målen för verksamheten. 

Min granskning av delårsrapporten följer god revisionssed och är således baserad på 

en översiktlig granskning. Det innebär att granskningen har varit begränsad i 

omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 

Jag bedömer att delårsrapporten uppfyller ställda krav enligt kommunal 

redovisningslag och god redovisningssed i övrigt. 

Kommunalförbundet har ett budgeterat resultat tillika resultatmål på 0,5 % av 

medlemsbidraget vilket för året motsvarar 67 tkr. Prognosen för helåret uppgår 

till 1,5 mnkr (2,7 mnkr år 2017). Balanskravet uppfylls och inga tidigare underskott 

finns att täcka. Enligt direktionens riktlinje ska belopp överstigande 4 mnkr i eget 

kapital återbetalas till medlemskommunerna. Efter bokslutet för år 2017 har 

återbetalning också skett med 2,6 mnkr. 

Fastställda verksamhetsmål redovisas men för många av dem finns i samband med 

delåret inte alltid mätvärden eller andra underlag för att bedöma måluppfyllelsen. I 

delårsrapporten görs ändå bedömningen att verksamhetsmålen i hög grad kommer 

att kunna uppfyllas inom alla områden för helåret. Med ledning av den 

måluppföljning som trots allt finns och med den beskrivning som i övrigt sker i 

delårsrapporten gör jag ingen annan bedömning. 

Sammanfattningsvis bedömer jag att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 

enlighet med lagens krav och god redovisningssed. De finansiella målet kommer att 

uppnås samt att verksamhetsmålen sannolikt kommer att uppnås i hög grad. 

Skövde 2018-10-1,9-

 

i7diu 
Hans Axelsson 

Certifierad kommunal revisor 
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2018-10-29 

Dnr 

1997-280 

 Handläggare 

Thomas Lindberg 

Mottagare 

Kommunstyrelsen  

 

 

 

 

 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se 

Upphävande av mobiltelefonpolicy för Hjo kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva ”Mobilpolicy för Hjo kommun”, antagen 
av kommunfullmäktige § 113/97. 

Sammanfattning 

Den tekniska utvecklingen inom IT överlag går fort vilket aktuell policy om inte annat är ett bevis 
på. Kommunens policy skrevs i en tid när mobil telefoni innebar såväl en hög investeringskostnad 
som en stor utgift vid brukandet och det var därför av vikt att en noggrann prövning kring andra 
alternativ gjordes innan en mobil telefoni var ett alternativ. 

I nuläget är det situationen mer det motsatta, mobiltelefon är det som normalt erbjuds 
medarbetare och andra alternativ och lösningar medför snarare ökade kostnader i den mån de ens 
går att erbjuda.  

Då framåtskridandet inom IT-området kan antas fortsätta torde anledning saknas att uppdatera 
eller revidera mobiltelefonpolicyn. Istället bör denna upphävas. 

Beslutsunderlag 

Mobilpolicy för Hjo kommun, antagen 30 oktober 1997 av kommunfullmäktige, § 113 

Skickas till 

Personalavdelningen 

 

 

Thomas Lindberg 

Kanslichef 

Direkt 0503-351 40 

 

 



 
 
 

 

 

 
 
 

 

Mobiltelefonpolicy för Hjo kommun 
 

Dokumenttyp Policy 

Fastställd/upprättad 1997-10-30 av Kommunfullmäktige § 113 

Senast reviderad - 

Detta dokument gäller för Kommunövergripande 

Giltighetstid Tills vidare 

Dokumentansvarig Kommunchef 

Dnr 1997-280 
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Behov 

Ompröva behovet av mobiltelefoner kontinuerligt. För tillfälliga behov av ökad tillgänglighet finns några 
minicall för utlåning i växeln.  
 
Följande frågor bör ställas vid bedömning av om det föreligger behov av mobiltelefon:  
 

• Vilka krav finns på att den aktuella personen är tillgänglig?  
• Har han/hon jourtjänstgöring?  
• Finns det några vinster (ekonomiska eller andra) med att snabbt få tag i personen?  

(Exempelvis snabb omdirigering till annan arbetsplats.)  
• Har personen ett arbete som gör det svårt att nå en vanlig telefon?  
• Finns det krav på personlig säkerhet, t ex ensamarbete på fältet?  
• Är behovet tillfälligt eller permanent?  
• Kan behovet av tillgänglighet uppfyllas genom anskaffning av minicall?  
• Respektive förvaltningschef avgör behovet av mobiltelefoner inom sin förvaltning. 

Inköp 

Inför inköp av mobiltelefon bör kontakt tas med Skövde kommuns inköpsavdelning, som kan ge praktiska 
råd och tips om leverantörer. 

Användning 

• Använd stationär telefon om det finns en i närheten.  
• Iakttag telefondisciplin - begränsa samtalen och samtalens längd.  
• Använd endast undantagsvis telefonen för privatsamtal.  
• Vidarekoppling från stationär telefon till mobiltelefon skall tillämpas mycket restriktivt och under 

så kort tid som möjligt.  
• Samtliga mobiltelefonnummer ska omgående anmälas till växeln.  
• Tänk på att mobiltelefoner är mycket stöldbegärliga! 

Kostnader 

Respektive förvaltning svarar för samtliga kostnader för sina mobiltelefoner.  
 
Kostnaderna för mobiltelefonin ska redovisas på ett speciellt konto. 
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 Handläggare 

Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

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

 

Borgensansökan från Hökensås golfklubb ekonomisk förening, 
469627-8691 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen anser att de kriterier och krav som är rimliga att ställa för att bevilja borgen är 
uppfyllda. Då beslutet är ett rent politiskt ställningstagande lämnar förvaltningen dock inte något 
förslag till beslut. 

 

I det fall kommunfullmäktige bifaller ansökan bör detta dock ske under förutsättning att; 

 

- Allmänna arvsfonden beviljar projektet och att projektet genomförs enligt plan. 
Borgensåtagandet ska begränsas till det belopp som föreningen faktiskt lånar, dock 
maximalt 920 000 kr och lånet som borgen avser ska amorteras under maximalt 20 år 
 

- Den stadgeändring angående disposition av vinstmedel som föreningen har aviserat 
genomförs 

 

- Föreningen betalar en årlig borgensavgift som för närvarande uppgår till 0,25 procent av 
borgensbeloppet 

Bakgrund 

Hökensås Golfklubb ekonomisk förening har inkommit med en ansökan om kommunal borgen om 
maximalt 920 000 kronor. 

 

Beloppet ska användas som delfinansiering (25 procent) av ett projekt med avsikt att förbättra 
tillgängligheten på golfanläggningen. Den totala utgiften är beräknad till 3 687 500 kronor och 
huvuddelen (75 procent, eller 2 767 500 kronor) av finansieringen är tänkt att ske genom bidrag 
från Allmänna arvsfonden. En mer detaljerad beskrivning av projektet framgår av bilagorna till detta 
förslag till beslut 
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Nedan redovisas de förutsättningar som råder och vilka kriterier och krav som förvaltningen anser 
rimliga att ställa i detta sammanhang: 

 

Kan kommunen gå i borgen för projektet, d v s är det förenligt med lagar, praxis 
policies och riktlinjer? 

 

Kommunens uppgifter framgår av i huvudsak kommunallagen och där tydliggörs även gränserna för 
den kommunala verksamheten, det vill säga vilka angelägenheter som kommunen ska eller kan 
befatta sig med. Detta brukar kallas den kommunala kompetensen. Samtidigt finns ingen 
uttömmande förteckning över vad som ingår och inte ingår i den kommunala kompetensen. 

I princip råder ett förbud att kommunen ger understöd åt enskilda om det inte finns en rättslig 
grund för detta. I kommunallagen ges bland annat kommuner möjlighet att genomföra åtgärder för 
att främja närings- och föreningslivet och i vissa speciella situationer även utge direkt stöd till 
enskilda näringsidkare. 

De kriterier som anges för att ett stöd ska kunna utgå är att angelägenheten ska anses utgöra ett 
allmänt intresse och vara knuten till kommunens område eller dess medlemmar. Det ska även råda 
proportionalitet mellan de åtaganden kommunen gör och den nytta som uppstår för kommunens 
befolkning. 

Gällande golfklubbens ansökan om kommunal borgen kan den anses som ett indirekt stöd av 
enskild verksamhet. Syftet med borgensåtagandet är att tillgänglighetsanpassa en anläggning så att 
den kan nyttjas av personer med fysiska funktionshinder och bereda dem möjligheter till ett fritids- 
och friluftsliv de annars inte har möjligheter till. Det kan således anses utgöra ett allmänt intresse 
att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att verka i samhället på lika villkor som 
övriga. Någon annan enskild kommer rimligen inte att utsättas för otillbörlig konkurrens genom 
borgensåtagandet. Den samlade bedömningen är således att det inte torde finnas några rättsliga 
hinder att ingå ett borgensåtagande i detta fall. 

 

Beträffande kommunens egna policies finns detta reglerat i Finanspolicyn, punkt 7 – Borgen, som 
har följande lydelse: 

 
”Kommunal borgen lämnas normalt endast till företag ingående i kommunkoncernen. I undantagsfall kan 
borgen beviljas för andra låntagare. 
 
Beslut om borgen anses som en fråga av principiell beskaffenhet varför beslutanderätten är förbehållen 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om borgen för varje enskilt objekt. När beslutet att 
medge kommunal borgen har vunnit laga kraft, får underskrift av handlingar ske. Kommunen har som 
borgensman intresse av att varje investering som finansierats med borgenslån är försäkrad. Därför ska alla 
borgensåtaganden för investeringsändamål villkoras med ett förbehåll om att låntagaren ska hålla alla 
objekt försäkrade under hela den tid som borgen ska gälla. I vissa fall kan borgensåtaganden villkoras med 
att låntagaren lämnar annan säkerhet exempelvis pantbrev i egendomen. Alla borgensåtaganden innebär 
ett risktagande och ökade administrativa kostnader av olika slag. Kommunfullmäktige har därför möjlighet 
att fastställa borgensavgifter. I kommunens årsredovisning ska en riskbedömning av borgensåtagandena 
redovisas”  
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Som framgår ovan lämnas borgen normalt endast till företag inom kommunkoncernen. Undantag 
kan dock ske 
 
Förvaltningen har dessutom gjort en översiktlig genomgång av våra angränsande kommuners 
årsredovisningar där ingångna borgensåtaganden framgår. Majoriteten av dessa kommuner har gått i 
borgen för föreningar och som exempel kan nämnas ridklubbar, tennisklubbar etc. 
 
Förvaltningens bedömning är att ingående i ett borgensåtagande inte strider mot gällande 
lagstiftning, praxis eller kommunens egna policies 
 
Är projektet förenat med ett risktagande utöver vad som kan anses rimligt? 

 

Ansökan sker av Hökensås Golfklubb, ekonomisk förening, 469627-8691 som äger och sköter 
driften av banan, byggnader, inventarier etc och som sedan, via ett nyttjanderättsavtal, hyr ut 
tillgångarna till den ideella föreningen Hökensås Golfklubb som är medlem i Svenska Golfförbundet. 

I ansökan finns en ekonomisk framtidsprognos för fem år redovisad tillsammans med en risk och 
känslighetsanalys. Som nämns i ansökan har varken föreningen eller klubben idag externa lån. 

Prognosen är enligt föreningen själva försiktig, med lågt räknade intäkter och högt räknade 
kostnader. Räntesatsen på det lån som ska tas upp är beräknad till 5 procent, vilket för närvarande 
är ca 3 procentenheter högre än aktuell räntesats.  

Vidare finns enligt föreningen möjligheter att kompensera en eventuell intäktsminskning med 
kostnadsneddragningar i form av uppsägning av leasingavtal med kort uppsägningstid samt minskning 
av personalkostnader. 

Av ansökan framgår att föreningens tillgångar är fullvärdesförsäkrade 

Till ansökan har dessutom bifogats en kallelse till extra föreningsstämma där styrelsen föreslår en 
ändring av stadgarna som innebär att eventuella vinstmedel ska gå åter i verksamheten. Stämman 
kommer att hållas den 10 december 2018.  

 

Att gå i borgen är per definition att ta en risk. Mot bakgrund av ovanstående redogörelse anser 
förvaltningen dock inte att risken överstiger vad som kan anses rimligt 

 

Sammanfattning 

 

En tillgänglighetsanpassning av Golfklubbens anläggning gagnar på sikt kommunens utveckling och 
har tydliga kopplingar till Kommunfullmäktiges mål nr 1 som handlar om Hjo som attraktiv 
boendekommun, nr 8 – Invånarnas hälsa samt nr 13 – Fritidsutbud 

 

Föreningens projektplan och ansökan är väl genomarbetad. Den valda finansieringsformen där 
Allmänna arvsfonden står för en stor del av finansieringen är gynnsam och kan bilda exempel för 
andra verksamheter inom kommunen  

 

Att gå i borgen innebär alltid en finansiell risk men mot bakgrundsbeskrivningen ovan är det 
förvaltningens bedömning att de kriterier och krav som är rimliga att ställa för att bevilja borgen är 
uppfyllda 

 



 4(4) 

 
I förvaltningens beredning av ärendet har inte kommundirektör Lisbeth Göthberg medverkat 

 
Handlingar 
Föreningens ansökan inkl bilaga 1-8 

 

Lennart Andersson 

Ekonomichef 

 

 



 

 

 

 

 

Ärende: Hjo kommun som borgensman för ett lån som Hökensås GK tar, om 920 000 kr. 

 

 
Projektbeskrivning  
Tillgänglighetsanpassning av Hökensås Golfklubb 2019 
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                                                                                               Almnäs Trollebo 2                0503-160 59                             Malin Ingsten 
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Sammanfattning  
 

Hökensås Golfklubb är en förening som förutom den självklara besöksanledningen golfsporten, allt mer ser 

sig om efter vidare näring via bredare målgrupper. Under de senaste åren har fokusområden kring vandring 

och cykel, mat och dryck, hälsa och friskvård, fiske och annan naturturism genom vår ekologiska profil växt. I 

en expansiv organisation med ytterligare framtidsplaner och ambitioner om att utveckla respektive område 

är det en självklarhet för oss att rent fysiskt också vara tillgängliga för alla. Restaurangen, som ligger i 

klubbhuset, är den mest primära anledningen till besök för ickegolfare och i dagsläget är vår anläggning med 

parkering och fastigheter inte handikappanpassad över huvud taget. En grusad parkering med rejäl 

höjdskillnad upp till klubbhuset gör det inte möjligt att ta sig fram annat än till fots. Höjdskillnader från 

markplan upp till altan leds av ett tiotal trappsteg, för sedan ytterligare trappsteg in till entrédörren. 

Anläggningen har heller ingen toalett som är anpassad i vare sig dörrmått eller utrymme som möjliggör för 

rullstolsburna att nyttja.  

Klubben avser att i början av 2019 ansöka medel ur ARVsfonden för att tillgänglighetsanpassa parkering, 

klubbhus och omklädningsrum.  

Offerter har samlats in, och projektets totala kostnad uppgår till 3 687 500 kr inklusive moms varav vi har för 

avsikt att söka och få bidrag för 75% av den kostnaden ur ARVsfonden.  

Resterande 25%, det vill säga 920 000 kr inklusive moms, finansieras av oss, och vi har ett lånelöfte från vår 

bank till detta, under förutsättning att Hjo kommun är borgensman för lånet.   

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



Övergripande beskrivning 
 

Om Hökensås GK  

Hökensås Golfklubb är en förening med 780 medlemmar där nära 50% av medlemmarna är bosatta i Hjo. 

Varje år tar vi emot runt 4000 gäster från andra kommuner, som besöker oss för att spela på vår bana och 

600 personer övernattar också i samband med sitt besök, antingen hos oss i våra torp eller via våra 

samarbetspartners Hotell Bellevue och Röda Stallet. Vi bedriver träningsområden, shop och restaurang i 

egen regi. 2018 har vi utbildat 62 nybörjare och haft 101 juniorer upp till 21 år, som medlemmar. Att 

friskvårdsbidraget slog igenom även inom golfen var efterlängtat – vi ser vår anläggning som både en social 

samlingsplats och en daglig friskvårdsanläggning. Över 200 av våra medlemmar är över 65 år och får sin 

dagliga eller veckovisa motion via vår anläggning. 

Vi arrenderar marken av Almnäs Bruk, och fick 2017 ett 25 årigt avtal. Samtidigt gick klubben över i ett totalt 

giftfritt arbete, och är nu en ekologisk bana, som är först i Sverige att bedrivas under samma regelverk som 

de som KRAV ställer. 

Organisationen har två ben – en ideell klubb och en ekonomisk förening. Det är samma medlemmar och 

samma styrelse i båda. Alla medlemmar äger en lika stor andel i ekonomiska föreningen, en insats som 

avsätts vid medlemmens inträde, á 1 krona. I övrigt finns inga insatser eller medlemslån.  Den ekonomiska 

föreningen sköter driften av banan, personal, och står även för arrendeavtalet gentemot Almnäs Bruk.  

 

Om Arvsfonden -kriterier för att få ansöka 

Arvsfonden ger projekt- eller lokalstöd till verksamheter som är utvecklande för barn, unga och personer 

med funktionsnedsättning till ideella organisationer eller föreningar utan vinstdrivande intressen. Projektet 

ska vara efterfrågat av målgruppen och målgruppen ska helst ha varit delaktig i att ta fram själva 

projektansökan. Under projektet ska målgruppen vara delaktig så mycket som möjligt. Målgruppen ska ha en 

aktiv roll i verksamheten efter projektets slut. Ett arvsfondsprojekt genomförs med och av målgruppen. Du 

som projektledare kan involvera målgruppen genom att: 

• Före och under projekttiden: sätt ihop en referens- eller styrgrupp där personer ur målgruppen ingår. 
• Enkäter: ställ frågorna direkt till målgruppen. 
• Samarbeta med andra: organisationer som företräder olika grupper kan involveras i projektet. 

Verksamheten ska också vara nyskapande och utvecklande, och, det ska finnas en plan för överlevnad.
   

 Hämtat från:   https://www.arvsfonden.se/sok-pengar/vad-kravs-for-att-fa-pengar 

 

 

 

 



Bakgrund och arbetsgrupp  

Under 2017 ingick vi i leaderprojektet Outdoor Hökensås på initiativ av Hjo kommun tillsammans med 

Tidaholm, Mullsjö och Habo kommun. Detta projekt låg helt rätt i tid och syfte för oss som sedan omstarten 

2014 arbetat för att göra anläggningen tillgänglig inte bara för golfspelare utan för alla.  

Vi har en öppen anläggning med boende, uppställningsplatser, promenadstråk och cykelleder runt oss som 

en del av kommunens turistnäring. Vår restaurang står förutom för den dagliga lunch- och a la carte-

serveringen, också för catering, kalas, bröllop, begravningar och konferenser. Vi har beslutat att vara 

operativa på andra platser än bara vår egen anläggning, exempel på det är hälsoveckan, föreningsaktiviteter 

och skolverksamheter för att aktivt vara en del av friskvård och hälsa i Hjo kommun. Vi satsar också på att 

vara en sammanhållande länk för Hökensåsområdet vad gäller mat och boende, aktiviteter för andra 

intressenter kring oss – så som Pilgrimsleden, som vi 2017 inledde samarbete med,  och Hökensås 

sportfiskeanläggning som vi fann samarbete med genom Outdoor Hökensåsprojektet. 

I början av 2018 samlade Hökensås Golfklubb en arbetsgrupp med uppgift att arbeta fram ett förslag till 

handikappanpassning av Hökensås GK:s klubbhus, omklädningsrum samt parkering. Arbetsgruppen har 

bestått av Hanna Hagqvist, sekreterare i handikappsorganisationen FUB Hjo-Tibro-Karlsborg, Jens 

Fredriksson, arkitekt, Christer Svensson, fritidsansvarig Hjo kommun, Stig Hafström,väg- och 

asfaltshandläggning, samt Stellan Rylander och Malin Ingsten, projektansvariga från klubben. Gruppen har 

under ett halvår arbetat fram de åtgärder som nedan framgår.  

 

Syfte och mål 

1. Alla, oavsett ålder och funktionsnedsättning ska kunna ta sig till oss och nyttja våra faciliteter inom 

friskvård och hälsa. 

 

2. Medlemmar som drabbats av sjukdom ska kunna komma tillbaka in i golfen på nytt.  

 

3. Vi ska kunna förlänga säsongen med naturturism och bli en besöksanledning med helårsverksamhet. 

Klubben har sedan tidigare undersökt möjligheten att dra skidspår, nyttja grönområden till 

pulkabackar och i samband med det också på sikt kunna hålla en helårsverksamhet i restaurangen, 

anpassad för säsongens behov.  

 

 

Överblick 
 

Detta ska göras: 

• Asfaltera övre och nedre parkeringsområde 

• Asfaltera en väg som jämnar ut höjdskillnaderna mellan parkering och klubbhus, som gör det lätt att 

ta sig både till omklädningsrum och klubbhus. 

• Höja och bredda altanen 

• Belysning  

• Bygga ut toalettutrymmet i klubbhuset med anpassad inredning så som dörr, toalett, elektriska larm, 

tvättställ, handdukshållare, armstöd samt våtrumsmatta – allt enligt boverkets föreskrifter. 



• Bredda entrédörr samt installera elektrisk dörröppnare 

• Reglera golvhöjder 

• Anpassa byggnaden för omklädningsrum – dörrar, duschutrymmen samt toaletter enligt boverkets 

föreskrifter. 

 

 

 

Tidsplan och genomförande 

Januari – februari 2019                    Skriva ansökan till ARVsfonden 

Mars 2019                    Skicka in ansökan ARVsfonden 

Augusti 2019                    Förväntat svar från ARVsfonden, återkoppling till Hjo kommun 

September-december 2019                   Genomförande av arbete, rapportering Hjo kommun 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ekonomi och budget 
 

Ekonomi för projektet 

 

Offererad kostnad från entreprenör: 3 687 500 kr inkl. moms 

Hökensås Golfklubbs banklån: 920 000 kr inkl. moms 

 

 

 

Amorteringstakt:  

20 år. Detta då bruklig amorteringstakt på fastigheter normalt är 24 år, och 50 år på mark. Vi beräknar att 20 

år ger en låg ekonomisk påverkan för oss, och samtidigt har vi det betalt innan vårt arrendeavtal löper ut.  

 

 

Ränta på lån: 

Vi har räknat med en räntesats på 5% där kommunens avgift på 0,25% är inräknad.  

Vi har varit i kontakt med Nordeas Finansavdelning vilka säger att de inte förväntar sig någon dramatisk 
räntehöjning under de närmaste tio åren.  

Vårt lokala bankkontor, Tidaholms Sparbank gör följande utlåtande: 

Bankens utlåtande: 

Jag har undersökt med vår kreditansvarig för företagskrediter och vi kan lägga upp ett lån med 
annuitet mot kommunal borgen.  
I nuläget är en räntesats svår att ge men räntenivån mot kommunal borgen ligger för tillfället i alla fall 
under 2%. 
Den diskussionen tar vi när ni kommit så långt att Kommunen är med samt lånets storlek och önskad 
återbetalningstid. 
  
Med vänlig hälsning,  
  
Michael Swärd 
Företagsrådgivare 
Tidaholms Sparbank 
Box 23,  522 21 TIDAHOLM 
Telefon: +46 (0) 502 185 07 
 

 

 



Risk och känslighetsanalys 

De eventuella hot som vi exponeras för är medlemsras, bortfall i greenfee, väderpåverkande faktorer och 

politiska beslut utanför vår kontroll.  

Dessa ovan nämnda risker är alla baserade på intäktsbortfall. Möjligheten vi har att parera detta, om 

oväntade händelser sker, är genom att kunna dra ner på kostnaderna, vilket vi har möjlighet till. Eftersom 

våra medlemmar betalar in sin årsavgift tidigt på året, under januari-februari, kan vi tidigt se, om vår 

budgeterade medlemsintäkt skulle visa sig vara för hög. Skulle vi ställas inför ett medlemsras har vi möjlighet 

att dra ner på kostnader redan innan säsongen ens börjar.  

Vi har en uppgörelse med våra leverantörer som gör att vi när som helst kan gå ur ett eller flera 

leasingkontrakt och lämna tillbaka maskiner utan kvarstående skulder, om detta skulle behövas. Även på 

personalsidan har vi möjlighet att dra ner på säsongspersonal för att reglera kostnadssidan i förhållande till 

intäktssidan.  

Jämfört med innan konkursen 2013, bejakar vi också risker och hot på ett helt annat sätt och arbetar 

ständigt med avstämningar, uppföljningar och bevakning av det ekonomiska läget. Vi har stadiga ekonomiska 

månadsuppföljningar, prognoser och analyser och ett tätt samarbete mellan personal och styrelse för 

rapportering.  

 

 

 

Säkerhet 

Försäkrade tillgångar för borgensman – se bilaga 5. 

 

 

 

Ekonomisk bakgrund klubben: 

Statistik och utveckling sedan omstarten 2013: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Resultat 2017, resultat fram till 2018 

Se bilaga 3 och 4 

 

 

Ekonomisk framtidsprognos klubben: 

5 årsbudget : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är en försiktig prognos där vi tagit höjd och räknat högt vad gäller kostnader och lågt vad gäller 

intäkter.  

Idag har vi inga externa skulder.  De tillgångar som inköptes av tre medlemmar efter konkursen 2013 har 

reglerats av klubben. Ingen skuld kvarstår. 

Vi har ett antal leasingkontrakt på maskiner som löper på olika lång tid. Dessa kontrakt är uppgjorda så att 

om vi skulle få problem med betalningarna kan vi lämna tillbaka maskinerna utan fortsatt åtagande. 

 

 

Nyinvesteringar i 

maskiner gör att 

leasingkostnaderna 

ökar ordentligt 

2019 och framåt. Vi 

har möjlighet att 

backa ur dessa 

avtal, lämna 

tillbaka och gå 

skuldfria ur avtalet, 

om det mot 

förmodan skulle 

behövas. 

Vid vår stora 

satsning på 

banan inför 2019 

har vi budgeterat 

för ytterligare 

två 

säsongsanställda 

banarbetare 

2019 och framåt. 



Ägarförhållande och ansökan 

Ideella klubben och ekonomiska föreningen har samma medlemmar och samma styrelse, med samma 

verksamhetsmål. Det finns ett nyttjanderättsavtal mellan ideella klubben och ekonomiska föreningen, se 

bilaga 5. 

Hökensås GK avser söka medel ur Arvsfonden via ekonomiska föreningen. Detta för att kunna dra moms. 

Dock har vi i skrivande stund (2018-11-11) inte förutsättningar att ansöka via ekonomiska föreningen då 

Arvsfonden kräver det inskrivet i stadgarna att all eventuell vinst tillfaller verksamheten. Detta står i nuläget 

inte i stadgarna, men då det aldrig funnits, och heller inte kommer finnas, intentioner om vinstutdelning, 

kallar klubben till en extra föreningsstämma 2018-12-11 då detta ska beslutas att skrivas in i stadgarna. 

Stadgarna finns i bilaga 7. 

 

 

Bilagor 
 

• 1. Bilder nuläge 

• 2. Förfrågningsunderlag & ritningar, övergripande 

• 3. Resultat ekonomiska föreningen 2017 

• 4. Resultat t.om. 2018-09-30 

• 5. Nyttjanderättsavtal mellan Hökensås GK och Hökensås ekonomiska förening 

• 6. Försäkringsbevis 

• 7. Stadgar 



 

Bilaga 1 - Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altanen ska breddas genom att buskaget och rabatterna som växer vid räckena tas bort. Hela altanen höjs 

till samma höjd som översta trappsteget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nuläget vägen fram till 

huvudentrén, där 10 

trappsteg väntar för att ta 

sig upp till huset 

I nuläget den väg vi 

hänvisar rullstolar och 

rullatorer till, men backen 

gör det svårt, dessutom 

måste de ta sig via 

bakdörren, genom köket 

och till matsalen. 

Vi jämnar ut höjdskillnaden och gör 

en asfalterad gång  som ska ta 

rullstolsburna både upp till klubbhus, 

och till omklädningsrum. 



Nuvarande utseende på omklädningsrummen. Höjdskillnaden från parkeringen ska utjämnas ut, trapp och 

altangolv läggs om. Omklädningsrummen byggs om invändigt och anpassas både i damernas och herrarnas 

omklädningsrum med handikappsanpassad duch och toalett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuvarande utseende på huvudentrén. Trappan görs om och anpassas till nya altanbredden och nya 

höjden.

 

 

 

 

Nuvarande utseende parkering, två plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Båda planen är grusparkering. 

 





































HÖKENSÅS GOLF EKONOMISK FÖRENING 

 

RESULTATRAPPORT 

 

   September  Helår  

   2018   2017 

 

Summa intäkter  6 149  6 640 

 

Råvaror   -1 057  -1 325 

 

Övriga externa kostnader  -1 926  -1 784 

 

Personalkostnade inkl  -2 767  -3 319 

externa tjänster 

Avskrivningar          ?      -181 

 

Summa kostnader  -5 750  -6 609 

 

Resultat      407       31 

 



























Stadgar för Hökensås Golf ekonomiska förening  

Antagna den 3/3 2014, reviderade efter extra föreningsstämma 2015-10-26samt 2016-10-24 

 

§ 1 Föreningens namn  

Föreningens namn är Hökensås Golf ekonomisk förening.  

§ 2 Ändamål och verksamhet  

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva 

Hökensås Golfs anläggning i Hjo kommun. Medlem deltar i verksamheten genom eget arbete.  

§ 3 Föreningens säte  

Föreningens styrelse har sitt säte i Hjo kommun, Västra Götalands län.  

§ 4 Medlemskap  

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra 

till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den 

styrelsen utser.  

§ 5 Medlems skyldigheter  

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman 

fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.  

§ 6 Insats  

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 1 kr. Insatsen betalas genom att 

beloppet dras från den första årliga fakturan när man blir ny medlem i föreningen. Vid ett ev. urträde 

ur föreningen återbetals ej detta insatsbelopp.   

§ 7 Medlemsavgift  

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av 

föreningsstämman, dock högst 5.000 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den 

tid som styrelsen bestämmer.  

§ 8 Uteslutning  

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar 

dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan 

hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom 

en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.  

§ 9 Avgång  

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång 

ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en 

medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en 

annan omständighet som föranlett avgången.  

 

§ 10 Styrelse  

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 3 



styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman  enligt § 

14 för tiden av ett år.  

  

§ 11 Revisorer  

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 

en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram 

till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.  

§ 12 Räkenskapsår  

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.  

§ 13 Årsredovisning  

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie 

föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.  

§ 14 Ärenden på ordinarie och extra föreningsstämma  

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie 

föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:  

1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val  av 

protokollförare  

2. godkännande av röstlängden  

3. val av en eller två justeringsmän  

4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning  

5. fastställande av dagordningen  

6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen  

7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller 

förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras  

8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna   

9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna  

10. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.  

  

Extra föreningsstämma hålls före oktober månads utgång och följande ärende behandlas:  

1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val  av 

protokollförare  

2. godkännande av röstlängden  

3. val av en eller två justeringsmän  

4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning  

5. fastställande av dagordningen  

6. beslut om medlemsavgift och budget för kommande verksamhetsår 

7. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas  

8. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter  

9. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter  

10. val av valberedning  

11. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.  

  



§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden  

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de 

ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor 

före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.  

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post 

till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart 

underrätta revisorerna om detta genom brev.  

§ 16 Vinstfördelning   

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till 

reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut till 

medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.  

§ 17 Upplösning av föreningen  

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till 

inbetalda insatser.  

Övrigt För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar. 



Kallelse till extra föreningsstämma – stadgeändringar 

 

Hej på er medlemmar! 

En inbjudan av ren formalia då Hökensås Golf ekonomiska förening avser göra stadgeändringar enligt 

följande:  

 

§16 Vinstfördelning.  

 

Ändringen avser ett tillägg som intygar att all eventuell vinst ska gå åter i verksamheten. 

Anledningen till ändringen är då Hökensås GK ekonomiska förening avser söka medel ur Arvsfonden 

till vår handikappanpassning av klubbhus och parkering. I nuläget har vi inte förutsättningar att 

ansöka via ekonomiska föreningen då Arvsfonden kräver det inskrivet i stadgarna att all eventuell 

vinst tillfaller verksamheten. Detta står i nuläget inte i stadgarna, men då det aldrig funnits, och 

heller inte kommer finnas, intentioner om vinstutdelning på annat sätt än åter till vår verksamhet, 

kallar klubben därav till denna extra föreningsstämma för att tillskriva detta. 

 

 

Nuvarande formulering i våra stadgar: 

 
§ 16 Vinstfördelning  
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till 
reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut till 
medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.    
 

Styrelsen föreslår en ändring till följande: 

§ 16 Vinstfördelning  
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till 
reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och återinvesteras i 
verksamheten.  
 
 
Därtill ändras: 
 
§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden 
 
Ändringen görs på uppmaning av Bolagsverket som kommit med nya direktiv om tider för kallelse. 
Kallelse till ordinarie samt extra föreningsstämma har ändrats i nya lagen. 
 
Nuvarande formulering i våra stadgar: 
 
§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de 
ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor 
före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.   



Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e‐post 
till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart 
underrätta revisorerna om detta genom brev.   
 
 

Ändring enligt Bolagsverkets nya regler: 

§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de 

ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast fyra veckor 

före ordinarie föreningsstämma och tidigast sex veckor före och senast två veckor före extra 

föreningsstämma.   

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e‐post 

till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart 

underrätta revisorerna om detta genom brev.   

 

Till följd av detta ändras även:  

 

§13 Årsredovisning 

 

Nuvarande formulering i våra stadgar 

§ 13 Årsredovisning 

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie 

föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.   

 

Ändring enligt bolagsverkets nya regler 

§13 Årsredovisning 

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie 

föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.   

 

 

 

Agendan för mötet: 

*Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av 

protokollförare. 

*Godkännande av röstlängden. 

*Val av en eller två justeringsmän. 

*Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning. 

*Fastställande av dagordningen. 

*Beslut om förändring av §16 Vinstfördelning. 

*Beslut om förändring av §15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden 

*Beslut om förändring av §13 Årsredovisning  

*Föreningsstämman avslutas. 
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0000-000 

 Handläggare 
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Mottagare 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se 

Beslut om partistöd 2019 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

- att partistöd för 2019 ska utbetalas till: 
Moderaterna: 91 391 kr 
Socialdemokraterna 69 227 kr 
Sverigedemokraterna: 16 271 kr 
Centerpartiet: 32 287 kr 
Kristdemokraterna: 24 899 kr 
Liberalerna: 24 899 kr 
Vänsterpartiet: 24 899 kr 

- att utbetalt partistöd för 2019 ska återkrävas för den händelse att ett parti inte uppfyller 
kraven för partistöd enligt § 3 Regler om partistöd i Hjo kommun. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 27 februari 2014 regler om utbetalning av partistöd till partier 
representerad i Hjo kommunfullmäktige. Stödet är uppdelat i ett grundstöd och ett mandatstöd. 

Grundstödet uppgår för 2019 till 10 123 kr till varje parti. För 2019 är mandatstödet 7 388 kr per 
mandat i fullmäktige. 

Fastställda mandat och ledamöter i kommunfullmäktige för innevarande mandatperiod per dags 
dato medför att partierna har rätt till följande partistöd för 2019: 

Parti  Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt stöd 

Moderaterna  11 10 123 81 268 91 391 
Socialdemokraterna 8 10 123 59 104 69 227 
Sverigedemokraterna 5 10 123 36 940 47 063 
Centerpartiet  3 10 123 22 164 32 287 
Kristdemokraterna 2 10 123 14 776 24 899 
Liberalerna  2 10 123 14 776 24 899 
Vänsterpartiet  2 10 123 14 776 24 899 

Summa:  33 70 861 243 804 314 665 
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Möjlighet finns att i efterhand återkräva redan utbetalt partistöd ifall parti inte inkommit senast sex 
månader efter utgången av redovisningsperiodens utgång med rapport kring vad stödet används till. 
För att undvika detta ska således de partier som erhåller partistöd för 2019 senast 30 juni 2020 
lämnat en skriftlig redovisning tillsammans med en granskningsrapport som visar att partistödet 
används för ändamål som är ägnade att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Sverigedemokraterna har inte inkommit med skriftlig redovisning för utbetalt partistöd för 2017. 
Enligt § 2 i reglerna om partistöd I Hjo kommun ska detta ha gjorts senast halvårsskiftet 2018 för 
att partistöd ska utgå och annars ska stödet återkrävas. Detta framgår även i kommunfullmäktiges 
beslut om utbetalning av partistöd 2017; KF § 4/2017.  

Sverigedemokraterna erhöll totalt 30 792 kr i partistöd 2017. För 2019 är de berättigade till 47 063 
kr. Då ersättningen för 2017 ska återkrävas är de berättigade till mellanskillnaden, det vill säga 
16 271 kr. 

Beslutsunderlag 

Regler om partistöd i Hjo kommun; beslut KF § 9/2014 

Kommunfullmäktiges beslut den 16 februari 2017, § 4/2017 

 

 

Thomas Lindberg 

Kanslichef 

Direkt 0503-351 40 
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 Stab Sidan

1(1)

 Enhet 

Kansli 

Datum 

2018-11-14 

Dnr 

2012-451 

 Handläggare 

Christina Grahn 

Mottagare 

Kommunstyrelsen  

 

 

 

 

 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se 

Redovisning av inte färdigberedda motioner 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 36 ska kommunstyrelsen redovisa en förteckning över 
de motioner som inte är färdigberedda. 

 

Följande motion är ännu inte färdigberedd: 

 

Motion angående 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön för personal inom 
äldreomsorg och barnomsorg 

Inlämnad 2015-04-20 av Dominic  Summerton (V). 

Kommunfullmäktige överlämnade 2015-04-29, § 125 motionen till kommunstyrelsen för beredande 
handläggning. 

 

 

Thomas Lindberg 

Kanslichef 

Direkt 0503 352 40 
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 Stab Sidan

1(1)

 Enhet 

Personal 

Datum 

2018-11-14 

Dnr 

2018-265 

 Handläggare 

Ewa Forsberg-Thorstensson 

Mottagare 

Kommunstyrelsen  

 

 

 

 

 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se 

Lönepolicy för Hjo kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Lönepolicy för Hjo kommun. 

Sammanfattning 

Ett av kommunens betydelsefulla styrmedel för att nå de politiska målen är dess lönepolicy. Den är 
ett verktyg avsedd att öka förutsättningarna för verksamheten att nå uppsatta mål. Lönepolicyn 
formas av de värderingar som finns hos kommunledning, chefer och anställda och den måste vara 
flexibel och  fortlöpande justeras efter ändrade förutsättningar. Lönepolicyn är en del av Hjo 
kommuns personalpolicy. Lönepolicyn omfattar samtliga anställda i Hjo kommun. Hjo kommun 
arbetar med en målsättningsmodell som utgår från kommunens vision, Tillsammans skapar vi 
framtidens Hjo och visionens sex utvecklingsområden. För att skapa aktiviteter inom dessa 
områden sätter politiken årligen ett antal mål, för vilka tjänstemannaorganisationen ska ange 
arbetsförloppet under kommande år för att uppfylla dessa mål. De politiska målen ska brytas ned 
från en övergripande nivå till en nivå som är hanterlig, begriplig och som går att uppfyllas av 
kommunens medarbetare och det är mot dessa mål som arbetsgivaren i lönerevisionen ska avgöra i 
vilken mån medarbetaren bidragit till att stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 
produktivitet och kvalitet.  

Samverkat på CSG 2018-09-03. 

Beslutsunderlag 

Lönepolicy för Hjo kommun.  

Skickas till 

Personalavdelningen 

 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Lisbeth Göthberg, kommundirektör 



 
 
 

 

 

 

 

 

Lönepolicy för Hjo kommun 

 

Dokumenttyp Policy 

Fastställd/upprättad Av kommunfullmäktige 2018-XX-XX, § xx 

Senast reviderad  

Detta dokument gäller för Hjo kommun 

Giltighetstid Tills vidare 

Dokumentansvarig Personalchef 

Dnr XXXX-XXX 
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Mål 
Ett av kommunens betydelsefulla styrmedel för att nå de politiska målen är vår lönepolicy. Sam-
bandet mellan motivation, arbetsresultat prestation och lön har stor betydelse för verksamhet-
ens framgång och resultat. Lönepolicyn ska bidra och stimulera till en ökad förändringsbenägen-
het och utvecklingslust, samt arbetstillfredsställelse, effektivitetsförbättringar och ökad produk-
tivitet. Lönebildning och lönesättning är verktyg avsedda att öka förutsättningarna för verksam-
heten att nå uppsatta mål.  

Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. 
Av dessa skäl ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla individens/medarbet-
arens uppnådda mål och resultat. Lönen används även för att trygga personalförsörjningen, 
genom möjligheten att rekrytera och behålla attraktiv och kompetent personal.  

Lönepolicyn formas av de värderingar som finns hos kommunledning, chefer och anställda. Den 
måste vara flexibel och fortlöpande justeras efter ändrade förutsättningar. 

Lönepolicyn är en del av Hjo kommuns personalpolicy. 

Allmänt 
Lönepolicyn omfattar samtliga anställda i Hjo kommun vars avtal medger individuell och/eller 
differentierad lön. Enligt samtliga löneavtal har arbetsgivaren ett stort ansvar för lönebildningen.  
Syftet med utformningen av löneavtalen är att skapa en process där arbetstagarens resultat och 
löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat 
uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förvänt-
ningar, krav, uppnådda resultat och lön. Chefer är arbetsgivarens företrädare och har ett stort 
ansvar för att uppsatta mål nås och att uppföljning av resultat sker. 

Överläggningar med respektive arbetstagarorganisation ska genomföras inför lönerevision om 
arbetsgivarens planerade åtgärder vid varje löneöversyn. Vid överläggningen ska arbetsgivaren 
redovisa motiven för de planerade åtgärderna. Dessa ska grundas på arbetsgivarens lönepolicy. 

Hjo kommun arbetar sedan ett antal år med en målsättningsmodell som utgår från kommunens 
vision, Tillsammans skapar vi framtidens Hjo, och visionens sex utvecklingsområden. För att skapa 
aktiviteter inom dessa områden, sätter politiken årligen ett antal mål, för vilka tjänstemanna- 
organisationen ska ange arbetsförloppet under kommande år för att uppfylla dessa mål. Tjänste-
mannaorganisationen ansvarar därefter även för uppföljning av uppfyllnad och målresultat.  

De politiska målen ska brytas ned från en övergripande nivå till en nivå som är hanterlig, begrip-
lig och som går att uppfylla av kommunens medarbetare där de utför sina arbetsuppgifter. Det 
är sedan mot dessa mål som arbetsgivaren i lönerevisionen ska avgöra i vilken mån medarbeta-
ren bidragit till att stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och 
kvalitet. 

För att möjliggöra differentiering av löner enligt de centrala avtalens intentioner bör man inom 
respektive verksamhetsområde beakta att löneutrymmet inte bryts för långt ut i organisationen. 
Respektive verksamhets ledningsgrupp bör därför avsätta tid för att tillsammans diskutera vilka 
löneförändringsbehov som finns inom respektive enhet samt hur man vill arbeta för att uppnå 
dessa förändringar. 

 

Beakta diskrimineringslagstiftningen 
Inga osakliga löneskillnader ska förekomma inom Hjo kommun.  
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Det innebär att ingen ska diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet, funkt-
ionshinder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder anställningsform 
eller sysselsättningsgrad.  

Grunder/principer för lönesättning. 
Lönesättningen skall vara differentierad efter individuella grunder.  Mellan förvaltningarna skall 
eftersträvas enhetliga lönenivåer inom samma personalkategorier. Lönekartläggningen ska ses 
över varje år inför den årliga lönerevisionen och en handlingsplan ska upprättas utifrån kartlägg-
ningen när så behövs och förankras hos kommunledningen.  

Lönekriterier  
Respektive enhet ska arbeta fram lönekriterier utifrån de mål och förutsättning som gäller inom 
respektive område. Särskilt specifika lönekriterier förekommer främst inom förvaltningarna 
Barn och Utbildning samt Vård och Omsorg.  

Lönekriterier för kommunens samtliga verksamheter finns framtagna vilka är förhandlade med 
respektive fackförbund. 

Lön vid nyanställning 
Den nyanställdes utbildning, kompetens, erfarenhet och övriga meriter bedöms efter följande 
gemensamma kriterier: 

-yrkesutbildning 
-utbildningar inom angränsande områden, fördjupnings-/spetskunskaper 
-erfarenhet av aktuell befattning 
-erfarenhet av andra befattningar som ger kompetens för aktuell befattning 
-livserfarenhet 
-social kompetens, (samarbetsförmåga, förhållningsätt, kontakter) 
-funktionell kompetens (förmåga att organisera, pedagogisk förmåga och problemlösningsför-
måga) 

Respektive verksamhetschef kan dock lägga olika vikt vid, liksom utöka, de olika kriterierna. 

Aktuellt marknadslöneläge och lönespännvidd för redan anställda i kommunen bedöms med 
hjälp av statistik som tillhandahålls av personal- och lönekontoret.  Med markandslöneläget av-
ses en samlad bedömning av löneläget i Skaraborgs kommuner, likvärdiga kommuner storleks-
mässigt i riket, samt om möjligt, löneläget i annan offentlig och privat verksamhet i Skaraborg.  

Handlingsplaner 
Vid svag eller ingen löneutveckling ska det enligt löneavtalen tas fram en handlingsplan i samver-
kan mellan chef och medarbetare. Svag eller utebliven löneökning över tid, ska för den enskilde 
vara något som framgått eller motiverats i dialog mellan chef och medarbetaren.  

För att åstadkomma förändring ska handlingsplanen följas upp regelbundet i syfte att nå en 
bättre måluppfyllelse. Såväl arbetsgivare som medarbetare har ansvar för att detta genomförs. 
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Senast reviderad  
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Mål 
Ett av kommunens betydelsefulla styrmedel för att nå de politiska målen är vår lönepolicy. Sam-
bandet mellan motivation, arbetsresultat prestation och lön har stor betydelse för verksamhet-
ens framgång och resultat. Lönepolicyn ska bidra och stimulera till en ökad förändringsbenägen-
het och utvecklingslust, samt arbetstillfredsställelse, effektivitetsförbättringar och ökad produk-
tivitet. Lönebildning och lönesättning är verktyg avsedda att öka förutsättningarna för verksam-
heten att nå uppsatta mål.  

Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. 
Av dessa skäl ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla individens/medarbet-
arens uppnådda mål och resultat. Lönen används även för att trygga personalförsörjningen, 
genom möjligheten att rekrytera och behålla attraktiv och kompetent personal.  

Lönepolicyn formas av de värderingar som finns hos kommunledning, chefer och anställda. Den 
måste vara flexibel och fortlöpande justeras efter ändrade förutsättningar. 

Lönepolicyn är en del av Hjo kommuns personalpolicy. 

Allmänt 
Lönepolicyn omfattar samtliga anställda i Hjo kommun vars avtal medger individuell och/eller 
differentierad lön. Enligt samtliga löneavtal har arbetsgivaren ett stort ansvar för lönebildningen.  
Syftet med utformningen av löneavtalen är att skapa en process där arbetstagarens resultat och 
löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat 
uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förvänt-
ningar, krav, uppnådda resultat och lön. Chefer är arbetsgivarens företrädare och har ett stort 
ansvar för att uppsatta mål nås och att uppföljning av resultat sker. 

Överläggningar med respektive arbetstagarorganisation ska genomföras inför lönerevision om 
arbetsgivarens planerade åtgärder vid varje löneöversyn. Vid överläggningen ska arbetsgivaren 
redovisa motiven för de planerade åtgärderna. Dessa ska grundas på arbetsgivarens lönepolicy. 

Hjo kommun arbetar sedan ett antal år med en målsättningsmodell som utgår från kommunens 
vision, Tillsammans skapar vi framtidens Hjo, och visionens sex utvecklingsområden. För att skapa 
aktiviteter inom dessa områden, sätter politiken årligen ett antal mål, för vilka tjänstemanna- 
organisationen ska ange arbetsförloppet under kommande år för att uppfylla dessa mål. Tjänste-
mannaorganisationen ansvarar därefter även för uppföljning av uppfyllnad och målresultat.  

De politiska målen ska brytas ned från en övergripande nivå till en nivå som är hanterlig, begrip-
lig och som går att uppfylla av kommunens medarbetare där de utför sina arbetsuppgifter. Det 
är sedan mot dessa mål som arbetsgivaren i lönerevisionen ska avgöra i vilken mån medarbeta-
ren bidragit till att stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och 
kvalitet. 

För att möjliggöra differentiering av löner enligt de centrala avtalens intentioner bör man inom 
respektive verksamhetsområde beakta att löneutrymmet inte bryts för långt ut i organisationen. 
Respektive verksamhets ledningsgrupp bör därför avsätta tid för att tillsammans diskutera vilka 
löneförändringsbehov som finns inom respektive enhet samt hur man vill arbeta för att uppnå 
dessa förändringar. 
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Beakta diskrimineringslagstiftningen 
Inga osakliga löneskillnader ska förekomma inom Hjo kommun.  

Det innebär att ingen ska diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet, funkt-
ionshinder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder anställningsform 
eller sysselsättningsgrad.  

Grunder/principer för lönesättning. 
Lönesättningen skall vara differentierad efter individuella grunder.  Mellan förvaltningarna skall 
eftersträvas enhetliga lönenivåer inom samma personalkategorier. Lönekartläggningen ska ses 
över varje år inför den årliga lönerevisionen och en handlingsplan ska upprättas utifrån kartlägg-
ningen när så behövs och förankras hos kommunledningen.  

Lönekriterier  
Respektive enhet ska arbeta fram lönekriterier utifrån de mål och förutsättning som gäller inom 
respektive område. Särskilt specifika lönekriterier förekommer främst inom förvaltningarna 
Barn och Utbildning samt Vård och Omsorg.  

Lönekriterier för kommunens samtliga verksamheter finns framtagna vilka är förhandlade med 
respektive fackförbund. 

Lön vid nyanställning 
Den nyanställdes utbildning, kompetens, erfarenhet och övriga meriter bedöms efter följande 
gemensamma kriterier: 

-yrkesutbildning 
-utbildningar inom angränsande områden, fördjupnings-/spetskunskaper 
-erfarenhet av aktuell befattning 
-erfarenhet av andra befattningar som ger kompetens för aktuell befattning 
-livserfarenhet 
-social kompetens, (samarbetsförmåga, förhållningsätt, kontakter) 
-funktionell kompetens (förmåga att organisera, pedagogisk förmåga och problemlösningsför-
måga) 

Respektive verksamhetschef kan dock lägga olika vikt vid, liksom utöka, de olika kriterierna. 

Aktuellt marknadslöneläge och lönespännvidd för redan anställda i kommunen bedöms med 
hjälp av statistik som tillhandahålls av personal- och lönekontoret.  Med markandslöneläget av-
ses en samlad bedömning av löneläget i Skaraborgs kommuner, likvärdiga kommuner storleks-
mässigt i riket, samt om möjligt, löneläget i annan offentlig och privat verksamhet i Skaraborg.  

Handlingsplaner 
Vid svag eller ingen löneutveckling ska det enligt löneavtalen tas fram en handlingsplan i samver-
kan mellan chef och medarbetare. Svag eller utebliven löneökning över tid, ska för den enskilde 
vara något som framgått eller motiverats i dialog mellan chef och medarbetaren.  

För att åstadkomma förändring ska handlingsplanen följas upp regelbundet i syfte att nå en 
bättre måluppfyllelse. Såväl arbetsgivare som medarbetare har ansvar för att detta genomförs. 
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 Samhällsbyggnad 
Sidan 

1(1) 

 
Enhet 

Gata/park/hamn 

Datum 

2018-11-07 

Dnr 

2015-226 

 
Handläggare 

Maria Berg 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

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

Revidering av avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

 

 fastställa förvaltningens förslag till reviderade avgifter för båtplatser och gästhamnsavgift för 

Hjo kommuns småbåtshamn, att gälla från 2019-01-01. 

Sammanfattning 

Avgifterna för Hjo kommuns småbåtshamn höjdes inför båtsäsongen 2017. Förvaltningen har gjort 

en jämförelse av denna avgift med andra småbåtshamnar i Vättern och resultatet visar att Hjo 

kommuns avgifter ligger relativt lågt. Mot bakgrund av att såväl hamnen som gästhamnsservicen 

genomgått en omfattande renovering och är en av Vätterns mer attraktiva hamnar föreslås en 

höjning av avgifterna för Hjo kommuns småbåtshamn inför båtsäsongen 2019. I detta förslag till 

reviderade avgifter föreslås oförändrade avgifter för vinteruppställningsplats samt för användningen 

av isättningsrampen.  

Beslutsunderlag 

Reviderade avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn 

Skickas till 

Samhällsbyggnad 

 

 

Anders Westermark 

Chef gata/ park 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn 

 

Dokumenttyp Avgifter 

Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2015-06-17, § 155 

Senast reviderad Kommunfullmäktige 2016-12-15, § 94 

Kommunfullmäktige 2018-12-20 § xx 

Detta dokument gäller för Hjo kommun 

Giltighetstid 2017-01-01 – tills vidare 

Dokumentansvarig Gata/parkchef 

Dnr 2015-226 
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Taxor och avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn 

För användning av offentlig plats och för område som kommunen har jämställt med offentlig plats, har 

kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Denna 

taxa antogs av kommunfullmäktige i juni 2015 och gäller sedan dess med beslutade tillägg och 

revideringar. 

Avgifterna i denna taxa gäller till och med båtsäsongen 2020. 

Avgift för båtplats sommarsäsong 

Avgift för båtplats vid kaj eller brygga per säsong omfattande tiden från och med 15 april till och 

med 31 oktober. I denna avgift ingår tillgång till gästhamnsservicen 

 

Avgift:  750  850 kr per löpmeter brygglängd 

Minimiavgift:  1 500  kr 

 

Tillägg för båtlängd: 175 190 kr per varje påbörjad halv meter överstigande 7 meter 

Högsta tillåtna längd: 12 meter 

 

Avgift för båtplats vintersäsong 

Avgift för båtplats vid kaj eller brygga per säsong omfattande tiden från och med 1 november 

till och med 14 april. 

 

Avgift: 1 000 200 kr per plats och säsong månad oavsett löpmeter 

brygglängd, inklusive el för frostvakt. I de fall då el används för 

uppvärmning av båt debiteras faktisk uppmätt elkostnad. 

Avgift för vinteruppställningsplats – Metallvägen 

Utomhus 

Avgift för vinteruppställningsplats, per säsong omfattande tiden från och med 1 september till 

och med 31 maj. 

 

Avgift:  200 kr per löpmeter båtbredd (+ 0,5 meter) eller tältstorlek 

Minimiavgift:  700 kr 

 

Tillägg för båtlängd: 50 kr per halv meter överstigande 7 meter eller tältstorlek 

Högsta tillåtna längd: 12 meter 
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Inomhus 

Avgift för vinteruppställningsplats, per säsong omfattande tiden från och med 1 september till 

och med 31 maj. 

 

Avgift:  600 kr per löpmeter båtbredd 

Minimiavgift:  1 800 kronor 

 

Tillägg för båtlängd: 200 kr per halv meter överstigande 7 meter 

Högsta tillåtna längd: 11 meter 

 

Avgift båtplatskö 

Anmälningsavgift: 300 kr 1) 

Årlig avgift: 100 kr 2) 

 

Gästhamnsavgift 

Avgift per båt och dygn:     150 160 kr 3) 

El per dygn: 20 kr 

 

 

Rampavgift  

Årskort: 1 000 kr 

Per dag: 50 kr 

 

 

 

Samtliga avgifter i denna taxa inkluderar mervärdesskatt. 

 

 

 

 

1) Anmälningsavgiften inkluderar den årliga avgiften för det första året 

2) Avser kostnadstäckning för administration 

3) Avgiften inkluderar tillgång till gästhamnsservice 



 Kommunledningen Sidan

1(2)

 Enhet 

Kansliavdelningen 

Datum 

2018-11-26 

Dnr 

2014-404  

 Handläggare 

Thomas Lindberg 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se 

Beslut om kvarstående som kommunens revisor 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att Birgitta Swenson har kvar sitt uppdrag som Hjo kommuns 
revisor och tillika ordförande för kommunrevisionen för mandatperioden 2014 - 2018 trots att hon 
ej längre är valbar. 

Sammanfattning 

Birgitta Swenson har kommit in med en ansökan om att kvarstå i sitt uppdrag som ordförande för 
kommunrevisorerna för den mandatperiod hon ursprungligen är vald, 2014 – 2018. I och med att 
hon avser att flytta från kommunen är hon enligt 4 kap. 7 § kommunallagen inte längre valbar och 
förtroendeuppdraget ska därför upphöra såvida kommunfullmäktige inte beslutar att detta får 
fortsätta.  

Kommunens revisorer väljs för en mandatperiod. Revisorerna granskar verksamheten under de 
följande fyra åren. Granskningsperioden upphör således först när revisorerna avgivit sin berättelse 
över det fjärde årets verksamhet. 

Hjo kommuns årsredovisning för 2018, det vill säga det sista verksamhetsåret för mandatperioden 
2014 – 2018, kommer att behandlas av kommunfullmäktige i april 2019. Först därefter har 
revisorerna fullgjort sitt uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Birgitta Swensson, 2018-11-26 

Skickas till 

Birgitta Swenson 

 

 

Thomas Lindberg 

Kanslichef 

ekcg
Blyertspenna



1

Christina Gran

Från: Thomas Lindberg
Skickat: den 26 november 2018 13:26
Till: Christina Gran
Ämne: VB: 

 
 

Från: Birgitta Swenson <swensonbirgitta@gmail.com>  
Skickat: den 26 november 2018 12:13 
Till: Thomas Lindberg <Thomas.Lindberg@hjo.se> 
Ämne:  
 
 
Till 
Kommunfullmäktige 
Hjo kommun 
 
 
Med anledning att jag avflyttar från Hjo kommun önskar jag kvarstå som ordförande i revisionen samt 
lekmannarevisor i helägda bolag, t o m april 2019. Detta, för att fullgöra mitt uppdrag under mandatperioden 2014 ‐ 
2018. Revisors uppdrag övergår årsskiftet 
 p g a att årsredovisning och dess granskning sker under  efterföljande år.  
 
 
Vänligen 
Birgitta Swenson 
Skickat från min iPad 
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