
 
 
 

Sidan 

1(2) 

 

 
 
 
 

       
Kallelse och ärendelista till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Tid: Torsdagen den 19 december 2019, kl 18.30  
Plats: Lilla Park, Kulturkvarteret 
 
Mötet inleds kl 18.00 med demokraticafé.   
 
Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta kontaktcenter (0503-350 00 
eller kontaktcenter@hjo.se) som kallar ersättare för tjänstgöring. 
 
Hjo 2019-12-11 
 
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 Bodil Hedin (S) utses att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet. 
Ersättare: Christer Klang (M) och Merja Wester (S). 
Justeringstid: Måndag 30 december 2019, kl 10.00 

3. Fastställande av dagordning  

4. Allmänhetens frågestund  

5. Frågestund  

Information: 

Utdelning av priset ”Årets arbetsplats i Hjo kommun” 
Föredragande: Kommundirektör Lisbeth Göthberg och personalchef Annika Hedberg 

Skaraborgs kommunalförbund 
Föredragande: Förbundsdirektör Jan Malmgren 

Folkhälsorådet 
Föredragande: Folkhälsorådets ordförande Pierre Robert Rydén (S) 

Budgetuppföljning 4, 2019 
Föredragande: Ekonomichef Lennart Andersson 
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Kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Ärendelista (forts) 
 

 

6. Miljösamverkan Östra Skaraborg: 
Delårsrapport 2019 
 
Föredragande: Direktionsledamot 
Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att god-
känna delårsrapport 2019 för Miljösamverkan Östra Skaraborg  

7. Räddningstjänsten Östra Skara-
borg: Delårsrapport 2019 
 
Föredragande: Direktionsledamot 
Britt-Marie Sjöberg (C) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att god-
känna delårsrapport 2019 för Räddningstjänsten Östra Skara-
borg. 
 

8. Partistöd 2020 
 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- partistöd för år 2020 ska utgå för respektive parti med: 

Moderaterna 93 395 kr 
Socialdemokraterna 70 745 kr  
Sverigedemokraterna 48 095 kr  
Centerpartiet 32 995 kr  
Kristdemokraterna 25 445 kr  
Liberalerna 25 445 kr, samt  

- utbetalt partistöd för år 2020 ska återkrävas för den händelse 
att något parti inte uppfyller kraven för partistöd enligt § 3 
Regler om partistöd i Hjo kommun.  

9. Upphandlingspolicy för Hjo kom-
mun 
 
Föredragande: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- anta Upphandlingspolicy för Hjo kommun att gälla fr o m 

2020-01-01, samt 
- upphäva Upphandlingspolicy för Hjo kommun, dnr 2009-529, 

fastställd av Kf § 88/09. 
10. Maxtaxa inom barnomsorgen för 

2020 
 
Föredragande: Barn- och ungdomsut-
skottets ordförande Ann-Christine 
Fredriksson (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- fastställa de nya avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola 

och fritidshem,  
- i enlighet med de nya avgiftsnivåerna revidera kommunens 

riktlinjer och avgifter för förskola och fritidshem, samt 
- de nya avgiftsnivåerna tillämpas fr o m 2020-01-01. 

11. Valärenden 
 

- Återbesättande av ersättare i kommunstyrelsen efter 
Thomas Karlsson (Sd) 

- Återbesättande av ersättare i kommunstyrelsen efter  
Göran Lindér (Sd) 

12. Nya motioner att anmäla  

13. Anmälningsärenden  
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MILJÖSAMVERKAN 
ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-18 

Dir § 11 Dnr 2019-4546 

Delårsrapport 2019 med verksamhetsberättelse för 
miljönämnden 

Beslut 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutar att godkänna förslaget 
till delårsrapport inkluderande miljönämndens verksamhetsberättelse per den 
31 augusti 2019. 

Redogörelse för ärendet 

En delårsrapport inkluderande miljönämndens verksamhetsberättelse har tagits 
fram. Den 9 oktober 2019 föreslog Miljönämnden östra Skaraborg direktionen att 
godkänna förslaget till delårsrapport (MIN § 48). 

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

Beslutsunderlag 

Milj ösamverkans förslag till beslut daterat 20 19-10-1 1 

Beslut från Miljönämnden östra Skaraborg, MIN § 48 2019-10-09 med bilaga 
Delårsrapport 2019 

Rapporter från revisorer (förtroendevalda och PWC) 

Bilagor 

Delårsrapport 2019 

Rapporter från revisorer (förtroendevalda och PWC) 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro 

Justerandes sgnatur Utdragsbestyrkande 
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Dnr 2019-4546 

Delårsrapport 2019 
med verksamhets-

 

berättelse för 
miljönämnden 

MILJÖSAMVERKAN 
ÖSTRA SKARABORG 

ADRESS 
Hertig Johans torg 2 
541 83 Skövde 

TELEFON 
0500-49 36 30 

E-POST 
info@miljoskaraborg.se 

WEBBPLATS 
wwvv.miljoskaraborg.se Beslutad av direktionen för Miljösamverkan östra 

Skaraborg den 18 oktober 2019, § 11. 



SAMMANFATTNING 

Sammanfattning 

Verksamhet 

Under 2019 års inledande åtta månader har 

Miljösamverkan östra Skaraborg genom-

fört 2 007 tillsyns- och kontrollinsatser. 

Tillsynen är i ett helhetsperspektiv 

genomförd på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Det är små förändringar vad gäller antalet 

tillsynsobjekt som får regelbunden tillsyn 
av oss. Det totala antalet uppgår till 2 115 

vilket är 2,1 procent fler än vid årsskiftet. 

Ekonomi 

Resultatet uppgår per den 31 augusti 2019 

till 1 591 tkr. Resultatöverskottet förklaras 
av lägre kostnader än budgeterat. 

Under året har nämnden blivit tilldelad 
statliga medel för en akut sanering av ett 

förorenat område i Skövde kommun. 
Projektet har ingen resultatpåverkan, men 

påverkar intäkter och kostnader med 
5 981 tkr per den 31 augusti. 

Föregående års eget kapital överstigande 

4 mkr, vilket uppgick till 1 712 tkr, har 

under 2019 återbetalats till 

medlemskommunerna. 

Helårprognosen är ett resultatöverskott på 

800 tkr. 

Framtid 

Digitalisering är ett prioriterat område. 

E-arkiv, e-tjänster och bättre systemstöd 
internt är något som skapar goda 

förutsättningar för att effektivisera och 

förbättra vår verksamhet ytterligare. 

Inom kundperspektivet handlar det till stor 

del om att möjliggöra för kunderna att sköta 

sina ärenden digitalt genom fler integrerade 

e-tjänster. Effekter som vi vill uppnå är 

bland annat kortare handläggningstider, 

enklare för kunden att hantera och följa sina 

ärenden, och på sikt bör det även bli 

billigare för kunden. 

Den 8 mars 2019 beslutade direktionen för 

Miljösamverkan östra Skaraborg att tilldela 

förbundschefen en rad olika uppdrag i syfte 

att utreda möjligheter till effektiviseringar 

och förbättringar av verksamheten. Där 

ingår bland annat att utreda lämplig 

taxemodell för miljöbalkens område som 

till exempel möjliggör efterhandsdebitering. 
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MARIESTAD TÖREBOD 

• • 

LIDKÖPING GÖTENE 
• • 

SKARA 
• 

TIDAHOL 
• 

Revisorer 2019 

• Ronny Wennerström (M), Tibro 

• Lars Elindersson (M), Falköping 

ORGANISATION OCH POLITIK 

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 2019 bestämdes 

utifrån befolkningsmängd per den 

31 december 2017 och var enligt följande: 

Befolkningsandel MÖS, per kommun 

9,64% 

tillförsäkra dagens och morgondagens 

invånare en hälsosam och god miljö. 

Miljönämnden 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. 

Milj önämnden har två ordinarie ledamöter 
och två ersättare från respektive 

medlemskommun. 

47,72% - 

6,04% 

u Falköping : Hjo , Karlsborg Skövde Tibro 

Bild I. Förbundets geografiska område 

Uppdrag 

Miljösamverkan ska i sitt arbete bidra till 

hållbar utveckling som syftar till att  

Tjänstemannaorganisation 

Miljösamverkan östra Skaraborg är den 

organisation som praktiskt utför tillsyn och 

prövning inom livsmedels- och 
milj öbalksområdet. 

Förbundets tjänstemannaorganisation leds 
av förbundschef Pelle Holmström samt 

avdelningscheferna Jenny Möller och Max 

Olsson. Per den 31 augusti hade 

Miljösamverkan totalt 44 anställda. 

Revisorer 

Medlemskommunerna utser revisorer som 

granskar kommunalförbundets verksamhet. 

28 71% 
Direktionens uppdrag regleras i en 

_,  
förbundsordning och en arbetsordning. 
Miljönämndens reglemente beskriver 

nämndens uppdrag. Verksamhetens om-

fattning framgår av nämndens tillsyns- och 

kontrollplan. Kontinuerlig uppföljning av 
mål och planer sker genom internkontroll. 

7,89% 

3 



ORGANISATION OCH POLITIK 

Politisk ledning 

Direktionens sammansättning 2019  

Ordförande 

• Catrin Hulmarker (M), Hjo 

Vice ordförande 

• Catarina Davidsson (C), Karlsborg 

Ledamöter 

• Dan Gabrielsson (S), Falköping 

• Adam Johansson (M), Falköping 

• Pierre Rydén (S), Hjo 

• Jonas Davidsson (S), Karlsborg 

• Katarina Jonsson (M), Skövde 

• Johan Ask (S), Skövde 

• Rolf Eriksson (S), Tibro 

• Per-Olof Andersson (M), Tibro 

Ersättare 

• Karola Svensson (C), Falköping 

• Ingrid A. Jansson (M), Falköping 

• Britt-Marie Sjöberg (C), Hjo 

• Bodil Hedin (S), Hjo 

• Anna Bruzell (S), Karlsborg 

• Torbjörn Colling (M), Karlsborg 

• Ulrica Johansson (C), Skövde 

• Maria Hjärtqvist (S), Skövde 

• Ann Ohlsson (L), Tibro 

• Mikael Faleke (M), Tibro 

Miljönämndens sammansättning 2019 

Ordförande 

• Philip Segell (M), Skövde 

Vice ordförande 

• Ingrid Martens (C), Falköping 

• Anders Lundgren (C), Karlsborg 

Ledamöter 

• Lena Sjödahl (M), Falköping 

• Björn Bröne (L), Hjo 

• Anders Karlsson (S), Hjo 

• Jan-Olof Säll (S), Karlsborg 

• Göran Bergman (5), Skövde 

• Gunnel Johansson (S), Tibro 

• Thomas Danielsson (M), Tibro 

• Maria Bruckshaw (KD), Falköping 

• Anders Blom (MP), Falköping 

• Kerstin Strandbergh (M), Hjo 

• Michael Wennerberg (S), Hjo 

• Stig Larsson (L), Karlsborg 

• Ronny Siderud (S), Karlsborg 

• Tommy Westerberg (C), Skövde 

• Margareta Lindh (S), Skövde 

• Thomas Carlsson (S), Tibro 

• Michael Krusell (M), Tibro 
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EKONOMISK REDOVISNING 

Ekonomisk redovisning 
Resultaträkning 

(tkr) 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Utfall 
2019-08-31 

Utfall 
2018-08-31 

Intäkter 31 015 37 055 26 479 20 023 

Medlemsbidrag 13 375 13 375 8 917 8 917 

Tillsynsavgifter 17 540 17 270 11 411 10 866 

Övriga intäkter 100 210 169 240 

Projekt förorenade områden 0 6 200 5 981 

 

Kostnader - 30 860 - 36 160 -24826 -18074 

Personal - 23 650 - 22 800 -14695 -14281 

Övriga verksamhetskostnader - 6 600 - 6 550 -3730 -3413 

Projekt förorenade områden 0 - 6 200 - 5 981 

 

VA-rådgivning -620 - 610 -420 -379 
varav personal -580 -580 -399 -365 
varav övriga -40 -30 -21 -14 

Avskrivningar -100 -105: -69: -55 

Finansiella intäkter 12 10 8 5 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 

RESULTAT 67 800 1 591 1 899 

Observera att VA-rådgivningen redovisas separat i ovanstående resultaträkning eftersom 

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

Ekonomisk analys 
Resultat 

Resultatet uppgår per den 31 augusti 2019 till 1 591 tkr. Resultatöverskottet 
förklaras av lägre kostnader än budgeterat. 

Förändringen av semesterlöneskuld och upplupen lön har en positiv påverkan på 
resultatet med 570 tkr. 

Projekt inom förorenade områden 

Miljönämnden har fått beviljat statliga bidrag för omhändertagande av farliga 
kemikalier inom fastigheten Suntetorp 6:2 i Skövde kommun. Bolaget som bedrev 
verksamheten är försatt i konkurs och behovet av sanering var akut. Lagstiftning-
en är utformad så att i detta fall har miljönämnden fått gå in som huvudman 
parallellt med att genomföra tillsyn av objektet. I praktiken är miljönämnden 

endast en mellanhand mellan länsstyrelsen och bolagen som genomför saneringen. 
Vad gäller ekonomin får det effekten att intäkterna och kostnaderna ökar, men 
projektet ska inte ha någon resultatpåverkan. Per den 31 augusti uppgick såväl 

intäkter som kostnader för projektet till 5 982 tkr. Prognosen är att projektet som 
helhet kommer att uppgå till ca 6 200 tkr. Projektet redovisas separat i 

ovanstående resultaträkning. Inga kostnader eller intäkter är upptagna i budgeten 
eftersom projektet inte var känt när direktionen beslutade om budgeten. Mer om 

projektet finns att läsa i nämndens verksamhetsberättelse. 
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EKONOMISK REDOVISNING 

Intäktsanalys 
Intäkterna uppgår till 26 479 tkr vilket är 28,0 procent högre än vad vi budgeterat 
för. Avvikelsen förklaras av projektet inom förorenade områden. Exkluderar vi 
projektet är avvikelsen —1,0 procent. 

Intäkterna från medlemsbidrag uppgår till 8 917 tkr vilket är i linje med budget. 

Ser vi på intäkterna från tillsynsavgifter uppgår de till 11 411 tkr vilket är 
2,4 procent lägre än budget vid tidpunkten. 

För livsmedelskontrollen uppgår intäkterna till 3 434 tkr vilket är 144 tkr högre än 
vad vi budgeterat med vid utgången av augusti. Det är framför allt högre intäkter 
från årliga kontrollavgifter som förklarar differensen, de är 112 tkr över budget. 
Det förklaras i sin tur av rekordmånga kontrollobjekt, mer om det i 

verksamhetsberättelsen. 

För miljöbalkens område som helhet uppgår intäkterna till 7 977 tkr vilket är 
426 tkr lägre än budgeterat vid denna tidpunkt. Nedan redovisas miljöbalkens 
delområden. 

Intäkterna från avloppsdelen uppgår till 1 713 tkr vilket är 117 tkr lägre än 

budgeterat vid utgången av augusti. Den stora delen av intäkterna kommer från 
handläggning av ansökningar. Intäkterna från detta uppgår till 1 020 tkr vilket är 
280 tkr lägre än budgeterat. Antalet inkomna ansökningar som väntar på att 
handläggas och sedermera debiteras är ovanligt många. Vi tror dock att vi under 
resterande del av året kan arbeta ikapp mycket vilket gör att avvikelsen för året 
inte bedöms bli lika stor. Intäkterna från kontroll av befintliga anläggningar är 
däremot betydligt högre än budgeterat. De uppgår redan nu till 495 tkr vilket är 
202 tkr högre än budgeterat. En stor del av årets arbete är genomförd vilket gör att 
helårsprognosen är ca 120 tkr högre än budget. 

Intäkterna från hälsoskyddstillsynen uppgår till 1 171 tkr vilket är i linje med 
budget, avvikelsen är mindre än 1 tkr. 

Intäkterna från miljöskyddstillsynen uppgår till 5 098 tkr vilket är 306 tkr lägre än 

budgeterat per den 31 augusti. Den stora delen av intäkterna är årliga 

tillsynsavgifterna vilka uppgår till 4 822 tkr, 42 tkr lägre än budget. 

Vi har för delåret budgeterat 126 tkr (190 tkr för helår) i intäkter från 

behovsprioriterad tillsyn i projektform på miljöskyddsverksamheter, det vill säga 
tillsynsprojekt som vi har initierat. Inga intäkter är bokförda per den 31 augusti. 

Prognosen är att den här tillsynen inte kommer att genomföras. 

Intäkterna från handläggning av anmälningsärenden är 105 tkr lägre än 

budgeterat. Till stor del förklaras det av färre inkomna anmälningsärenden för 

värmepumpar än förväntat. 

Övriga intäkter uppgår till 169 tkr och är i huvudsak lönebidrag från 

Arbetsförmedlingen. 

6 4_ 



EKONOMISK REDOVISNING 

Kostnadsanalys 

Kostnaderna uppgår till 24 826 tkr vilket är 20,6 procent högre än budgeterat vid 

tidpunkten. Exkluderas projektet inom förorenade områden är avvikelsen i stället 

—9,0 procent. 

Det är framför allt lägre personalkostnader som förklarar avvikelsen. Ser vi i 

internkontrollen på tillgängliga resurser i förhållande till behovsutredningen har vi 

inte haft den bemanning som vi planerat för. 

Kostnadsläget per den 31 augusti är också lägre på grund av avstämningen av 

semesterlöneskuld och upplupen lön. 

Projekt uppgradering av verksamhetssystem 
Vi har budgeterat 655 tkr för 2019 för kostnader kopplade till uppgraderingen av 

vårt verksamhetssystem. Det är framför allt kostnader för intern projektledning, 

konsulter och kurser. Prognosen är att kostnaderna kommer att överstiga budget 

med ca 150 tkr, främst på grund av högre kostnader för kurser. 

Helårsprognos 

Helårsprognosen är ett resultatöverskott på 800 tkr. Avvikelsen förklaras till 

största del av lägre personalkostnader än budgeterat. 

Intäkterna från tillsynsavgifter förväntas bli 270 tkr lägre än budgeterat. Främst på 

grund av lägre intäkter från milj öskyddstillsynen vilket i sin tur förklaras av 

uteblivna tillsynsprojekt och fåne anmälningsärenden än förväntat. Intäkterna från 

handläggning av ansökan om enskilt avlopp förväntas bli högre under tertial tre på 

grund av ovanligt många inkomna ansökningar. 

Kostnadsläget förväntas vara högre under årets sista tertial. Kostnader kopplade 

till uppgraderingen av verksamhetssystemet kommer till stor del efter utfört arbete 

i slutet av året. Vi ser också att vi kan tidigarelägga delar av införandet av bland 

annat e-tjänsteplattform och ett par tilläggsmoduler. Den treårsplan med budget 

som direktionen beslutat om kan troligen genomföras på en kortare period än vi 

planerat för. 

Avstämningen av semesterlöneskuld och upplupen lön kommer vid helåret 

förväntas ha en negativ effekt på resultatet med vad vi uppskattar till ca 500 tkr. 

Investeringsredovisning 
Inga investeringar har gjorts under perioden. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Förvaltningsberättelse 

Verksamhetens uppdrag och värdegrund 
Milj ösamverkan 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, lagen om animaliska biprodukter samt lagen om 

sprängämnesprekursorer. 

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. 

Utveckling av verksamheten 
Per den 31 augusti 2019 har vi utfört totalt 2 007 kontroll- och tillsynsinsatser i 

våra medlemskommuner. Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett 

effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Milj önämnden har fått beviljat statliga bidrag för omhändertagande av farliga 

kemikalier inom fastigheten Suntetorp 6:2 i Skövde kommun. Prognosen är att 

projektet som helhet uppgår till ca 6,2 mkr. Projektet har ingen resultatpåverkan. 

Arbetet med uppgradering av verksamhetssystemet är i full gång och arbetet går 

enligt plan. Den nya systemmiljön ska vara på plats från och med första 

arbetsdagen 2020. 

Förväntad utveckling 
Vår bedömning är att vi har goda förutsättningar att genomföra alla 

tillsynsinsatser för verksamheter som betalar en fast årlig avgift under 2019. 

Däremot finns det tillsynsprojekt och arbete inom förorenade områden som inte 

kommer att genomföras enligt plan. En mer detaljerad redovisning av 

verksamhetens utveckling återges i verksamhetsberättelsen. 

Översyn av förbundets verksamhet 

Den 8 mars 2019 beslutade direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg att 

tilldela förbundschefen en rad olika uppdrag i syfte att utreda möjligheter till 

effektiviseringar och förbättringar av verksamheten. Där ingår bland annat att 

utreda lämplig taxemodell för miljöbalkens område som till exempel möjliggör 

efterhandsdebitering. 

8 



• Män 

Kvinnor 

Tillsvidare 

Visstids 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Digitalisering 

Vi påbörjar år 2020 med ett uppgraderat verksamhetssystem vilket skapar helt 

andra förutsättningar för att kunna digitalisera verksamheten. Fokus under 2020 

ligger därför på att investera i, driftsätta och marknadsföra e-tjänster för i första 

hand våra volymärenden såsom ansökan om avlopp och anmälan om värmepump. 

Ser vi på andra milj ökontor som har gått före oss i den här utvecklingen leder ett 

digitaliserat flöde till effektivare flöden med kortare handläggningstider som följd. 

Förutom detta är vår ambition att kunna arbeta mer mobilt med surfplattor ute i 

fult med direktkoppling till verksamhetssystemet. Vi är övertygade om att detta 

kommer att effektivisera handläggningen. 

Inom kundperspektivet handlar det till stor del om att möjliggöra för kunderna att 

sköta sina ärenden digitalt genom fler integrerade e-tjänster. Effekter som vi vill 

uppnå är bland annat kortare handläggningstider, enklare för kunden att hantera 

och följa sina ärenden, och på sikt bör det även bli billigare för kunden. 

Tillsyn och kontroll 

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. 

Livsmedelsverket har efter uppdrag från regeringen tagit fram en ny modell för 

riskklassning som ska användas i livsmedelskontrollen. Målet är en likvärdig 

kontroll och större förståelse för kontrollen och avgifterna. Förslaget från 

Livsmedelsverket är i skrivande stund på remiss. Planen är att den nya modellen 

ska införas under 2021. Förändringar som föreslås är bland annat ett ökat 

tillsynsbehov i tidigare led i kedjan samt ett minskat behov i sista led. 

Personalredovisning 
Utveckling 

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

Personalsammansättning och statistik 
Milj ösamverkan hade per den 31 augusti 44 anställda. Medelåldern uppgick till 

42,8 år vilket är 0,8 år lägre än samma tidpunkt föregående år. Fördelning per kön 

och anställningsform redovisas nedan. 

9 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Sjukfrånvaro 

Kvinnor Man MÖS, totalt Skövde kommun 
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Miljösamverkan har som mål att den totala sjukfrånvaron ska vara lägre än 

4 procent vid årets slut. Statistiken för augusti är inte tillgänglig vilket gör att 

perioden som statistiken baseras på ovan är januari—juli. Den totala sjukfrånvaron 

uppgår till 6,8 procent. För kvinnor är siffran 8,9 procent, för män 1,4 procent. 

Andel långtidssjukfrånvaro (efter sjukdag 60) uppgår till 40,7 procent av den 

totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvaro per åldersintervall ser ut enligt följande: 

Åldersintervall -29 30-49 50-

 

Sjukfrånvaro, % 1 2,8 4,1 13,9 

Vi arbetar systematiskt med friskvård, arbetsmiljö och rehabilitering. Vi 

analyserar varje enskilt fall av långtidssjukfrånvaro för att avgöra om det är 

arbetsrelaterat eller inte samt vidtar lämpliga individuella åtgärder utifrån den 

enskildes behov. 

Ekonomisk ställning 
Balanskravet 

Resultatet för helåret 2019 bedöms enligt prognos bli positivt och uppgå till 

800 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. 

Återbetalning till medlemskommunerna 

Föregående års eget kapital överstigande 4 mkr, vilket uppgick till 1 712 tkr, har 

under 2019 återbetalats till medlemskommunerna. 

Ekonomisk ställning 

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

uppgår per den 31 augusti till 4 mkr och förbundet har inga långfristiga skulder. 

Betalningsförmågan är god både på kort och lång sikt. 
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DRIFTREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Driftredovisning och verksamhetsberättelse 

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

internkontrollrapport. Nedan följer ett axplock från denna. 

Antalet genomförda kontroll- och tillsynsinsatser 

Kommunalförbundet har genom sin nämnd, Miljönämnden östra Skaraborg, under 
2019 års första åtta månader genomfört 2 007 kontroll- och tillsynsinsatser. 

Område Falkö in Hjo Karisbora Skövde Tibro Totalt 

ABP 65 4 0 2 0 71 

Hälsoskydd 61 13 2 89 16 181 

Avlopp 59 4 51 337 13 464 

Livsmedel 248 81 77 394 105 905 

Miljöskydd 218 39 20 98 11 386 

Totalt 651 141 150 920 145 1 2 007 

I tabellen ovan redovisas antalet kontroll- och tillsynsinsatser per kommun och 
verksamhetsområde per den 31 augusti. 

Vad gäller planerade tillsynsinsatser på verksamheter som betalar fast årlig avgift 
är måluppfyllelsen jämfört med plan 98,2 procent per den 31 augusti. Vår 

bedömning är att vi har goda möjligheter att nå 100 procents måluppfyllelse för 
året. 

Antalet tillsynsobjekt 

Det är små förändringar vad gäller antalet tillsynsobjekt som far regelbunden 
tillsyn av oss. Det totala antalet uppgår till 2 115 stycken vilket är 44 stycken, 
eller 2,1 procent, fler än vid årsskiftet. 

TILLSYNSOBJEKT MED REGELBUNDEN TILLSYN 

co 

HÄLSOSKYDD LIVSMEDEL MILJÖSKYDD 
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DRIFTREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Antalet inkomna ärenden och händelser 

Antalet anmälningar om värmepumpar uppgår till 128 stycken vilket är 29 procent 

lägre än samma period föregående år och den lägsta nivån sedan vi börjat mäta 

2012. Vi ser en nedåtgående trend. 

Antalet inkomna ansökningar om tillstånd för små avlopp uppgår till 389 stycken 

och varierar kraftigt mellan åren. Trenden är dock tydligt stigande. Antalet 

lämnade tillstånd till små avlopp uppgår till 211 stycken, en siffra som varierar 

kraftigt mellan åren, men trenden är långsamt fallande. 

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggningar är ett annat av våra 

volymärenden. De uppgår till 113 stycken vilket är en liten ökning jämfört med 

samma period föregående år. 

Antalet planremisser uppgår till 33 stycken vilket är 10 färre än föregående år. 

Ser vi på antalet uppföljande inspektioner som är en följd av avvikelse mot 

lagstiftningen uppgår till 117 stycken vilket är en liten ökning. Av dessa står 

livsmedelskontrollen för 113 stycken. 

Nöjd-Kund-Index (privata företag) 

Löpande insikt är en servicemätning av myndighetsutövning. Urvalet för 

mätningarna är privata företag. Ett slumpmässigt urval av de företag som haft 

ärenden hos oss 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 2019 har vi gjort mätningar för samtliga medlemskommuner löpande. Våra 

myndighetsområden är dels livsmedelskontrollen, dels miljö- och 

hälsoskyddstillsynen. Värdena för 2019 som redovisas i diagrammet nedan är 

således en ögonblicksbild medan 2016, 2017 och 2018 avser hela året. 

Ögonblicksbilden per den 31 augusti visar att värdet för miljö- och hälsoskydd är 

en enhet lägre för 2019 än för 2018 medan densamma för livsmedelskontrollen 

ökat med 4 enheter. 

För miljö- och hälsoskyddsområdet baseras värdet för 2019 på 83 svar, att jämföra 

med 182 svar för hela 2018. Svarsfrekvensen 2019 uppgår till 63 procent. För 

livsmedelskontrollen baseras värdet för 2019 på 136 svar, att jämföra med 207 

svar för hela 2018. Svarsfrekvensen 2019 uppgår till 55 procent. 
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Milj önämnden har som mål att ha ett bättre NKI-värde än genomsnittet för riket 
för respektive myndighetsområde. Jämförbara värden för riket för 2019 redovisas 

först under våren 2020. 

Digitalisering 

Förberedelser inför uppgradering av vårt verksamhetssystem som planerats till 

årsskiftet 2019/2020 fortlöper enligt plan. Vidare har diskussioner med IT-enheten 
på Skövde kommun förts om att tidigarelägga införandet av e-arkiv. Nämnden har 
under året beslutat om mål för antalet e-tjänster som ska lanseras de kommande 

åren. 

Sammantaget kommer digitaliseringen att skapa goda förutsättningar för att 
effektivisera verksamheten samtidigt som kvaliteten höjs. För kunden ska 
utvecklingen synas i både kortare handläggningstider och ökade möjligheter att 
sköta och följa ärenden hos oss digitalt. 

Ökad service och tillgänglighet 

På temat tillgänglighet och service gentemot våra kunder har vi under perioden 
gjort flera förbättringar. I januari förändrades vår webbplats genom att vi skapade 

två olika ingångar, en för privatpersoner och en för företag och verksamheter. 

Beroende på vilken ingång besökaren väljer så presenteras ett anpassat 

informationsutbud. Detta har gjort att det blivit lättare för våra kunder att hitta 

informationen de söker. 

Sedan början av april finns Milj ösamverkan på Facebook. Vi har medvetet valt att 

smyga igång med sociala medier för att undvika negativ uppmärksamhet. 

Facebookkontot är ytterligare en informationskanal och kompletterar vår 

webbplats på ett bra sätt. 
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DRIFTREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

För den som har svårt att tolka talad information finns en tjänst via Post- och 
telestyrelsen (PTS) som heter Teletal. Vi har nu möjliggjort för våra kunder att 
kontakta oss med stöd av denna, vilket innebär att en samtalstolk finns med under 
samtalet. 

VA-rådgivningen 

VA-rådgivningen är en funktion som ligger utanför vårt tillsynsuppdrag. Där 
agerar vi rådgivande för de som främst vill skapa gemensamhetslösningar för sina 
avlopp. Områden som vi arbetat med under året är bland andra; Lindbergslid 
(Karlsborg), Grönhult (Tibro), Rosendala-Åvikstrand (Karlsborg) och Bjurbäcken 
(Karlsborg), Under 2019 har 2 gemensamhetsanläggningar i Alvared (Falköpings 
kommun) färdigställts med sammanlagt 11 fastigheter. Fastigheterna är anslutna 
till det kommunala VA-nätet via samfälligheter. 

Genomförd tillsyn och kontroll 
Nedan redovisas exempel på insatser som vi genomfört under perioden. 

Hälsoskyddstillsyn 

Tillsyn av äldre vedpannor 
Vi har kontaktat ca 150 fastighetsägare med äldre vedpannor 
inom tätorterna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. 
Syftet var att de skulle redovisa uppgifter om sina pannor så att 
vi kan bedöma om de uppfyller kraven som gäller utsläpp till 
luft. Målet är att förbättra luftkvalitén genom att se till att de 
vedpannor som används i tätorterna uppfyller kraven. Under 
hösten kommer vi att granska redovisningarna. 

Tillsyn av städning på skolor 
Vi har gjort kontroller av städning på samtliga förskolor 

och skolor i våra kommuner. Huvuddelen av de 
• 

T .41. 

.1 y 

kontrollerade  förskolorna och skolorna hade bristande 

städrutiner. Vi har haft dialog med samtliga verksamheter som inte 
har en fungerande städning. Vi kan komma att förelägga vissa verksamheter 
om förbättrade städrutiner. 

Livsmedelskontrollen 

Kontroll av hygienrutiner 
Vi har under våren kontrollerat butiker och där har vi bland annat fokuserat på att 
de har fungerande rutiner för handtvätt och rengöring av lokaler och utrusning. Vi 
har tagit prov med ATP-mätare på personalens händer, för att visa effekten av en 
grundlig handtvätt. 

I alla butiker såg vi att de har fungerande rutiner för handtvätt. Resultatet av 
proverna med ATP-mätare på händer visade stora skillnader före och efter 
handtvätt. Enligt mätningarna vid dessa kontroller tog en handtvätt i genomsnitt 
bort 93 procent organiskt material och levande celler såsom bakterier på händerna. 
Totalt gjorde vi 10 prover. Resultatet diskuterades sedan med personalen på plats. 
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DRIFTREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Kontroll av spårbarhet 
Vi har även kontrollerat att butiker har spårbarhetssystem ett steg bakåt, det vill 

säga att de kan uppvisa varifrån de har köpt sina livsmedel. Livsmedels-

företagarna har även fått berätta hur de väljer sina leverantörer och vilka krav de 

ställer samt att de vet att livsmedlen kommer från godkänd/registrerad leverantör. 

Syftet med detta är att säkerställa att bara lagliga produkter släpps ut till kunderna. 

Spårbarhetssystemet fungerar bra hos de flesta butikerna. Företagarna kunde visa 

upp följesedlar/fakturor för sina inköpta livsmedel. 

Frityroljemätning 
Vi har kontrollerat att frityroljan håller god kvalitet hos 27 restauranger. När 

frityrolja blir för gammal kan cancerframkallande ämnen uppstå, därför är det 

viktigt att bytta olja regelbundet. 

Våra analyser med frityroljemätare visade på ett varierande resultat på oljans 

kvalitet. För 10 procent av verksamheterna visade mätningen ett högt värde vilket 

indikerar att oljan hade åldrats. För 17 procent av verksamheterna visade 

mätningen att oljan börjar bli gammal. För resterande verksamheter var oljan av 

god kvalitet. Genom kontrollerna har vi bidragit till att öka kunskapen hos 

livsmedelsföretagarna så att de inser vikten av korrekt hantering. 

Miljöskyddstillsyn 

Tillsyn av fordonstvättar 
Vi har under 2019 fortsatt arbetet med att besöka och ställa krav på förbättrad 

rening på mindre fordonstvättar. De små fordonstvättarna är verksamheter som 

tvättar färre än 5 000 tvättar per år och som vanligtvis inte är öppna för 

allmänheten. Det kan till exempel vara bilfirmor eller verkstäder som har en egen 

tvätt där bilarna tvättas, bostadsrättsföreningar som erbjuder tvättmöjligheter till 

sina medlemmar eller andra typer av verksamheter som tvättar företagets fordon i 

en egen tvättanläggning. 

De fordonstvättar som inte har tillräcklig rening av sitt utgående vatten har fått ett 

föreläggande om att de ska ta fram en handlingsplan för hur de kan uppnå 

reningskraven. Under första halvåret har 13 mindre fordonstvättar fått 

förelägganden. Majoriteten av dessa har lämnat in sina handlingsplaner och 

kommer att byta till mer ändamålsenlig reningsutrustning. I övriga fall väntar vi 

fortfarande på handlingsplanen eller så har beslutet överklagats. 

När åtgärderna är genomförda kommer de att innebära renare utsläppsvatten till 

spillvattennätet och mindre belastning på de kommunala avloppsreningsverken. 

Förorenade områden 
Miljönämnden har fått beviljat statliga bidrag för omhändertagande av farliga 

kemikalier inom fastigheten Suntetorp 6:2 i Skövde kommun. Suntetorps 

Impregnering AB, som bedrev verksamheten, är försatt i konkurs och behovet av 

sanering var akut vilket gjorde att milj önämnden har fått gå in som huvudman. 
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DRIFTREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

I praktiken är milj önämnden endast en mellanhand mellan länsstyrelsen och 

bolaget som genomför saneringen. Nämndens huvudsakliga uppgifter kopplade 

till projektet har varit att upphandla saneringsarbetet, agera mellanhand för 

ekonomiska medel mellan länsstyrelsen och saneringsbolaget, följa upp att 

saneringen genomförs enligt plan samt att slutligen genomföra en slutbesiktning 

på fastigheten. 

Saneringen har gått enligt plan och är per den 31 augusti i slutfasen. 

Lantbruk 
1 år är första året som stora fjäderfä- och svinproducenter har rapporterat om hur 

de lever upp till kraven i BAT-slutsatserna (Best Available Technique, bästa 

tillgängliga teknik). BAT-slutsatserna är del av ett så kallat BREF-dokument som 

är framtaget av Europeiska kommissionens forskningscentrum med hjälp av 

branschorganisationer och medlemsländer inom EU. Dokumentet beskriver de 

tekniker som anses bäst med tanke på att minimera de milj öpåverkande utsläppen 

från verksamheten. 

För närvarande finns det 7 stora fjäderfä och svinproducenter i våra 

medlemskommuner som ska följa kraven i BAT-slutsatserna. Milj ösamverkan har 

deltagit på Jordbruksverkets tillsynsvägledning om detta omfattande och 

branschspecifika regelverk. Vi har även gjort kontroller och granskat milj ö-

rapporter för de aktuella anläggningarna. 

Små avlopp 

Inför årets utskick av preliminära bedömningar av befintliga avloppsanläggningar 

gjorde vi en informationsinsats genom vår webbplats om vilket område vi valt ut. 

Vi fick också med en text i lokaltidningen. Detta resulterade i att ett antal 

fastighetsägare skickade in sin ansökan redan innan vi hade påbörjat projektet. 

Vi producerade även i anslutning till utskicket ett par filmer som förklarar hur vi 

jobbar och vad brevet från oss innebär. Alla människor tar åt sig information på 

olika sätt och vår förhoppning är att vi på det här sättet nådde dem som föredrar 

att ta in information med syn och hörsel. 

Därefter bjöd vi in fastighetsägare som fått en preliminär bedömning från oss 

under våren till ett informationsmöte. Den här gången prövade vi för första 

gången att ha miniseminarier. Vi valde ut några frågor där det krävs 

detaljförklaringar för att man som åhörare ska ha någon verklig behållning av en 

genomgång. Det gav dem som var särskilt intresserade av någon av de här 

frågorna möjlighet till fördjupad information och frigjorde tid för annat vid det 

ordinarie informationsmötet. Vi kommer att fortsätta och utveckla detta arbetssätt 

vidare. 

Vi har dessutom under sommaren kontrollerat 180 befintliga avloppsanläggningar 

i norra delarna av Skövde kommun och 13 nyanlagda minireningsverk. 
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DRIFTREDOVISNING OCH 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. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Miljönämndens mål 

91
Mål 

• Avgiftsfinansieringsgraden ska uppgå till minst 
70% för livsmedelskontrollen och 59% för 
miljöbalken för 2019 

9 
Mål 

• Vi ska kontinuerligt ha ett bättre NKI än 
genomsnittet för riket för respektive 
myndighetsområde. 

Mål 

i

• Vi ska kontinuerligt ha ett högre index för Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) än 75. 

Mål 

• Planering och genomförande av miljötillsynen 
prioriteras med utgångspunkt från en god kemisk 
och ekologisk vattenstatus i vårt yt- och 
grundvatten. 

Mål 

• Senast 2019 ska halten radon i inomhusluft i minst ' 
90 % av alla flerbostadshus inte överskrida 200 
Bq/m3. 

rutfall, tertial 2 

Livsmedel: 73,3 % 

Miljöbalken: 58,9 % 

Måluppfyllelse, tertial 2 

Livsmedel: 104,7 % 

Miljöbalken: 99,9 % 

‘,Analys finns att läsa i intern kontrollrapporten. 

Nuläge 

• Jämförbara värden för 2019 finns inte ännu, går 
således inte att mäta måluppfyllelse. Mer om 
nuläge under avsnittet resultat och utveckling. 

Nuläge 

En medarbetarundersökning genomfördes i slutet 
på 2018. Åtgärder genomförs under 2019 för de 
områden som vi ser att vi bör och vill förbättra. En 
ny medarbetarundersökning genomförs därför 
under 2020, då vi kan se om åtgärderna haft effekt. 

Nuläge 

Vi inventerar i vattenskyddsområden, vi lyfter 
, dagvattenfrågan och vi arbetar aktivt med alla 

(

verksamheter med oljeavskiljare. Allt i syfte att 
förbättra kemisk och ekologisk vattenstatus. 

• Vi ska kontinuerligt ha ett högre Nöjd-
medarbetarindex (NMI) än 67. 

1 
- 

( Nuläge 

Andelen som klarar riktvärdet uppgår per den 31 
augusti till 88 procent.  

Mål 

i • Alla verksamheter med klassning A, B och C ska ha 
ett systematiskt arbete med fokus på energi 
senast vid utgången av 2021. 

J 
- 

, Nuläge 

' Efter att ha prioriterat verksamhetsområdet ett par 
år har vi intrycket att energifrågan finns med i det 
systematiska arbetet i verksamheterna. 
Kunskapsnivån varierar hos verksamheterna men 
medvetenheten finns. 

Mål 

• Över tid ska minst 5 % av de små avloppen 
åtgärdas årligen. 

Mål 

• Senast i juni 2019 ska ett förslag till hur tillsyn ska 

1,..
 ske av dagvattenanläggningar redovisas för 
nämnden. 

Nuläge 

Prognosen är en måluppfyllelse på ca 80 procent för 
2019. 

Analys finns att läsa i intern kontrollrapporten. 

Måluppfyllelse 

Förslag redovisades för nämnden den 4 juni. 

18 
/ 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Nämndens uppdrag till förbundschefen 

Uppdrag 

Ta fram ett förslag till en tillsynsinsats med syfte att minska utsläpp av luft-

föroreningar som ger ökad energieffektivitet och minskad sotbildning i samband 

med vedeldning i befintliga vedpannor. Förslaget samt hur det ska finansieras ska 

redovisas för nämnden i september 2018. Tillsynsinsatsen ska börja genomföras 

under 2019. 

Nuläge 

Vi har påbörjat tillsynsinsatsen genom att skicka brev till ungefär 150 fastighets-

ägare i centralorterna om att vi vill ha uppgifter om deras vedpannor till 31 augusti 

2019. Vi har även påbörjat granskningen av de uppgifter som har redovisats. 

Perspektiv finansiering 

Uppdrag 

Redovisa konsekvenserna samt ta fram beslutsunderlag av ett införande av ny 

miljöbalkstaxa enligt SKL:s förslag senast i april 2019. 

Nuläge 

Miljönämnden beslutade den 5 december 2018 att ändra datumet för redovisning av 

sitt uppdrag till förbundschefen om ny miljöbalkstaxa från senast i april 2019 till 

senast i april 2020. Uppdraget innebär att redovisa konsekvenserna av samt ta fram 

beslutsunderlag för ett införande av ny miljöbalkstaxa enligt SKL:s förslag. 

Uppdrag 

Utreda konsekvenserna av ett införande av ny riskklassningsmodell enligt SKL:s 

förslag. Förbereda införande av ny riskklassningsmodell så att alla livsmedels-

anläggningar är klassade enligt den nya modellen den 31 december 2020. 

Nuläge 

Vi inväntar ny riskklassningsmodell från Livsmedelsverket. 

Perspektiv kund 

Uppdrag 

Utreda vilka e-tjänster eller andra digitala tjänster som kan underlätta för kunden 

och medföra en effektivisering av verksamheten. Utredningen ska redovisa en 

prioritering av olika e-tjänster som Miljösamverkan kan införa samt vilka vinster 

som kan förväntas. Redovisningen ska även omfatta kostnader, kundnyttan, 

verksamhetsnyttan samt en tidsplan för införande av de olika e-tjänsterna. 

Utredningen ska redovisas för miljönämnden senast i september 2019. 

Nuläge 

Nämnden beslutade i maj att uppdraget ska utgå med motiveringen: "under 2020 

pågår uppgraderingen av nämndens befintliga verksamhetssystem Ecos. När 

systemet är uppgraderat finns nya möjligheter till digitala tjänster. Det gör att det 

inte är ekonomiskt rimligt att göra en djupare utredning innan uppgraderingen är 

genomförd" 
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EKONOMISK BILAGA 

Ekonomisk bilaga 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

Org.nr 222000-2865 

Resultaträkning 

 

Not 2019-01-01 

-2019-08-31 

2018-01-01 

-2018-08-31 

Verksamhetens intäkter 1 

 

26 478 714 20 022 620 
Verksamhetens kostnader 2, 3 -24 826 491 -18 073 554 
Avskrivningar 4 

  

-69 083 

 

-54 670 
Verksamhetens nettokostnader 

  

1 583 140 1 894 396 

Verksamhetens resultat 

  

1 583 140 1 894 396 

Finansiella intäkter 5 

  

7 737 

 

4 753 
Resultat efter finansiella poster 

  

1 590 877 1 899 149 

Delårets resultat 6 

 

1 590 877 1 899 149 
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EKONOMISK BILAGA 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-3 

Maskiner och inventarier 7 

 

309 409 

 

330 452 378 492 

Summa anläggningstillgångar 

  

309 409 

 

330 452 378 492 

Omsättningstillgångar 

        

Fordringar 8 5 252 018 2 299 674 2 710 630 
Kassa och Bank 9 12 504 751 14 491 012 6 691 108 
Summa omsättningstillgångar 

 

17 756 769 16 790 686 9 401 738 

Summa tillgångar 

 

18 066 178 17 121 138 9 780 230 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

        

Eget kapital 

        

Eget kapital 10 4 000 000 4 000 000 4 000 000 
Delårets resultat/Årets resultat 

 

1 590 877 1 899 149 1 712 683 
Summa eget kapital 

 

5 590 877 5 899 149 5 712 683 
Skulder 

        

Kortfristiga skulder 11 12 475 301 11 221 989 4 067 547 

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 

 

18 066 178 17 121 138 9 780 230 

Panter och ansvarsförbindelser 

        

Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga 



EKONOMISK BILAGA 

Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

Delårets resultat 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

2019-01-01 

-2019-08-31 

1 590 877 

2018-01-01 

-2018-08-31 

1 899 149 

Av- och nedskrivningar 

 

69 084 

 

54 670 

Återbetalning till medlemskommunerna -1 712 683 -2 643 439 

Medel från verksamheten före förändring av 

      

rörelsekapital 

 

-52 722 

 

-689 620 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -2 541 388 

 

-194 749 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 8 407 753 6 746 183 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 813 643 5 861 814 

Investeringsverksamheten 

      

Investering i materiella anläggningstillgångar 

  

= 

 

-48 230 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

  

0 

 

-48 230 

Finansieringsverksamheten 

      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

  

0 

  

0 

Delårets kassaflöde 5 813 643 5 813 584 

Likvida medel vid årets början 6 691 108 8 677 428 

Likvida medel vid delårets slut 12 504 751 14 491 012 
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EKONOMISK BILAGA 

Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

2019-01-01 

-2019-08-31 

2018-01-01 

-2018-08-31 

Kommunbidrag 8 916 667 8 916 667 
Förrättning och granskning 11 411 505 10 866 331 
Projekt inom förorenade områden 5 981 662 

   

Övriga intäkter 

 

168 880 

 

239 622 
Summa 26 478 714 20 022 620 

Not 2 Ersättning till revisorerna 

       

2019-01-01 

-2019-08-31 

2018-01-01 

-2018-08-31 

PwC 

  

Revisionsuppdraget 48 000 48 000 
Summa 48 000 48 000 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

   

2019-01-01 2018-01-01 

 

-2019-08-31 -2018-08-31 

Kostnader för arbetskraft -15 094 172 -14 646 327 
Projekt inom förorenade områden -5 981 662 

 

Övriga verksamhetskostnader -3 750 657 -3 427 227 
Summa -24 826 491 -18 073 554 

Not 4 Avskrivningar 

   

2019-01-01 2018-01-01 

 

-2019-08-31 -2018-08-31 

Avskrivning maskiner och inventarier -69 084 -54 670 
Summa -69 084 -54 670 
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EKONOMISK BILAGA 

Not 5 Finansiella intäkter 

2019-01-01 

-2019-08-31 

2018-01-01 

-2018-08-31 

Ränteintäkter 7 737 4 753 
Summa 7 737 4 753 

Not 6 Delårets resultat 

   

2019-01-01 2018-01-01 

 

-2019-08-31 -2018-08-31 

Delårets resultat enligt resultaträkningen 1 590 877 1 899 149 
Delårets resultat efter balanskravsjusteringar 1 590 877 1 899 149 

Summa 1 590 877 1 899 149 

Not 7 Maskiner och inventarier 

   

2019-01-01 

-2019-08-31 

2018-01-01 

-2018-08-31 

Maskiner och inventarier 

  

Ingående anskaffningsvärden 779 026 649 538 
- Årets aktiverade utgifter 

 

48 230 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 779 026 697 768 

Ingående avskrivningar -400534 -312647 
Årets förändringar 

  

- Avskrivningar -69 084 -54 670 
Utgående ackumulerade avskrivningar -469618 -367317 
Utgående restvärde enligt plan 309 408 330 451 

Genomsnittlig avskrivningstid uppgår till 7,5 år (8,5) 

  

Not 8 Fordringar 

   

2019-01-01 2018-01-01 

 

-2019-08-31 -2018-08-31 

Kundfordringar 528 820 374 682 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 128 456 679 880 
Övriga kortfristiga fordringar 1 594 742 1 245 112 
Summa 5 252 018 2 299 674 
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EKONOMISK BILAGA 

Not 9 Kassa och bank 

2019-01-01 2018-01-01 

-2019-08-31 -2018-08-31  

Bank 12 504 752 14 491 012 
Summa 12 504 752 14 491 012 

Not 10 Eget kapital 

Eget Kapital 

2019-01-01 

-2019-08-31 

2018-01-01 

-2018-08-31 

  

Ingående eget kapital 5 712 683 6 643 439 
Återbetalning till medlemskommunerna -1 712 683 -2 643 439 
Utgående eget kapital 4 000 000 4 000 000 

Summa eget kapital 4 000 000 4 000 000 

Not 11 Kortfristiga skulder 

   

2019-01-01 2018-01-01 

 

-2019-08-31 -2018-08-31 

Leverantörsskulder 1 285 362 329 053 
Övriga kortfristiga skulder 369 137 524 202 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 820 801 10 368 734 
Summa 12 475 300 11 221 989 
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EKONOMISK BILAGA 

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal 

bokföring och 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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Wennepgtröm Tibro kommun 

Kommunalförbundet Milj ösamverkan Östra Skaraborg 
Revisorerna 

Till: 

Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun 

För kännedom: 
Direktionen för MÖS 

2019-10-18 

INK TILL MILJÖNÄMNDEN 
ÖSTRA SKARABORG 

2019 -10- 18 

DNR  p2_,61 ,1- 2-i5L-(6 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrap-
port per 2019-08-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat. 

Bedömningen avser även mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl 
finansiella som för verksamheten. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande 
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kom-
munal verksamhet. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av 
PwC. 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redo-
visningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är bedömningen att balans-
kravet kommer att uppfyllas för år 2019. 

• I samband med anpassning till LKBR rekommenderas att avsnitt avseende redovisningsprin-
ciper utvidgas. 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fast-
ställt i budget 2019. 

Vi bedömer vidare, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är fören-
ligt med de av miljönämnden fastställda målen för verksamheten i budget 2019. 

• Någon prognos avseende verksamhetens måluppfyllelse lämnas inte, varför vi inte kan göra 

någon bedömning av den. 

• Noteras skall särskilt att det inte varit möjligt att lämna någon bedömning avseende direktion-

ens verksamhetsmål. Detta beroende på avsaknad av uppgifter i delårsrapporten. 

Skövde 18 0ktobev2019 

Lars Elinderson, Falköpings kommun 

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2019, MÖS, PwC 
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PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt grans-

kat kommunalförbundets delårsrapport för perioden 2019-01-01 — 2019-08-31. Uppdraget 
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett un-
derlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål 
som direktionen fastställt. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-
ella bedömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är be-
dömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kom-
mer att uppnås? 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som di-

rektionen fastställt i budget 2019. 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är 
förenligt med de av miljönämnden fastställda målen för verksamheten i budget 2019. Nå-
gon prognos lämnas inte, varför vi inte kan göra någon bedömning här. Noteras skall sär-

skilt att det inte varit möjligt att lämna någon bedömning avseende direktionens verksam-

hetsmål. Detta beroende på avsaknad av uppgifter i delårsrapporten. 
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1.1. Bakgrund 

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens be-

handling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-

kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kom-

munalförbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-
ning. 

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning, vilken 
skall biläggas delårsrapporten i samband med direktionens behandling av densamma. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kom-
mer att uppnås? 

.3. Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation (RKR) R17, Delårsrapport 

• Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

1.4. Avgränsning och metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

• översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31, 

• förvaltningsberättelsens innehåll, 

• hur kommunalförbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är fören-

ligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmäss-

iga mål). 

pwc 



Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som 
ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda brister kan före-

komma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jäm-
fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 
övrigt har. 

Den granskade delårsrapporten fastställs av direktionen 2019-10-18 och medlemskom-
munernas fullmäktige behandlar delårsrapporten senast under oktober/november månad. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef. 
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Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Lagens krav och god redovisningssed 

2.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari — augusti. Resultatet för peri-
oden uppgår till 1,6 mnkr. Direktionen överlämnar rapporten inom lagstadgad tid till full-
mäktige. 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträf-

 

fat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats. 

Upplysningar om kommunalförbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och 
verksamhet utifrån god ekonomisk hushållning beskrivs. 

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den 
löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 0,8 mnkr, vilket är 
drygt 0,7 mnkr bättre än budgeterat. Resultatförbättring kan i princip i sin helhet förklaras 
av lägre personalkostnader. 

I och med årets prognostiserade resultat förväntas kommunalförbundet redovisa en eko-
nomi i balans för år 2019. Kommunalförbundet har inte något underskott från tidigare år 
att täcka. 

Finansiella rapporter 

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning. Räkenskaperna omfattar peri-
odens utfall samt jämförelsetal i enlighet med RKR:s rekommendation R17. Kommunal-
förbundet upprättar ej sammanställd redovisning, vilket inte heller är aktuellt. 

En samlad, översiktlig beskrivning av kommunalförbundets investeringsverksamhet sak-
nas i delårsrapporten. Det anges att några investeringar inte gjorts. Huruvida några inve-
steringar är planerade eller ej, framgår inte. En samlad driftredovisning för kommunalför-
bundet saknas. Kommentarer avseende den löpande verksamheten görs utifrån resultat-
räkningen. Inte heller direktionens budget innehåller någon driftbudget. 

Justeringar av ingående balanser till följd av övergången till Lag om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR) har inte varit aktuella. 

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning har noterats att anpassning till 
LKBR inte gjorts fullt ut. Företrädesvis saknar rapporterna rader där kommunalförbundet 
redovisar 0. Komplettering kommer att göras i årsredovisning 2019. 

Noter 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges knapphändigt. Förklaring till säsongsva-
riationer beskrivs ej särskilt. 
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2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är be-
dömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019. 

I samband med anpassning till LKBR rekommenderas att avsnitt avseende redovisnings-
principer utvidgas. 

2.2. God ekonomisk hushållning 

Direktionen har i budget 2019 beslutat om verksamhetens mål indelat i fyra olika perspek-
tiv: finansiering, tillsyn och kontroll, kund samt medarbetare. 

2.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 
Inom perspektivet finansiering finns två finansiella mål: Årets resultat ska uppgå till minst 
0,5 procent av medlemsbidrag samt Eget kapital överstigande 4 miljoner ska återbetalas 
till medlemskommunerna. 

I delårsrapporten görs en avstämning avseende kommunalförbundets finansiella mål som 
fastställts i budget 2019. Av redovisningen framgår att resultatmålet prognostiseras att 
uppfyllas. Återbetalning till medlemskommunerna har skett. 

Mål för verksamheten 
För perspektivet "tillsyn och kontroll" anges som mål Alltid bra resultat vid länsstyrelsens 
granskning av verksamheten. Av redovisningen framgår att ingen granskning görs 2019. 
För perspektivet "kund" anges Nöjda invånare och verksamhetsutövare. Ingen närmare 
redovisning lämnas. För perspektivet "Medarbetare" saknas mål. 

Miljönämnden har dock ett antal mål kopplade till de olika perspektiven. I de fall det är 
möjligt så lämnas en nulägesbeskrivning. Någon prognos lämnas inte. 

I delårsrapporten sidan 10 anges: "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" 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som di-
rektionen fastställt i budget 2019. 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är 

förenligt med de av miljönämnden fastställda målen för verksamheten i budget 2019. Nå-

gon prognos lämnas inte, varför vi inte kan göra någon bedömning här. Noteras skall sär-

skilt att det inte varit möjligt att lämna någon bedömning avseende direktionens verksam-

hetsmål. Detta beroende på avsaknad av uppgifter i delårsrapporten. 
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Bedömningar utifrån 

revisionsfrågor 

Revisionsfråga Kommentar 

Har delårsrapporten upprättats enligt 

lagens krav och god redovisningssed? 

   

 

Uppfyllt 

 

Ej tillämpat LKBR, men 

torde inte ha någon av-

görande betydelse. 

Är resultaten i delårsrapporten fören-

liga med de av direktionen fastställda 

målen för god ekonomisk hushållning, 

det vill säga finns förutsättningar att 

målen kommer att uppnås? 

Delvis uppfyllt 

Båda finansiella målen 

beräknas att uppnås. Vi 

bedömer, utifrån delårs-
rapportens återrappor-

tering, att verksamhet-

ens utfall delvis är för-

enligt med de av miliö-

nämnden fastställda 
målen för verksamheten 

i budget 2019. Någon 
prognos lämnas inte, 

varför vi inte kan göra 
någon bedömning här. 

Noteras skall särskilt att 

det inte varit möjligt att  

lämna någon bedöm-

ning avseende direkt-

ionens verksamhetsmål. 

Detta beroende på av-
saknad av uppgifter i 

delårsrapporten. 
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Uppdragsledare Johan Osbeck Projektledare Inger Andersson 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg. PwC ansvarar inte 
utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport. 
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Sammanfattning  

Händelser under de första sju må-
naderna 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kom-
munalförbund som ansvarar för den kommunala 
räddningstjänsten i medlemskommunerna Mari-
estad, Skövde, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Töre-
boda och Tibro. Ansvaret omfattar räddnings-
tjänst som enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) vidta åtgärder så att bränder och skador till 
följd av bränder förebyggs. Ansvarar för sotnings-
verksamhet och även annan olycks- och skadefö-
rebyggande verksamhet. RÖS ska även tillhanda-
hålla utbildning för medlemskommunernas perso-
nal inom ramen för LSO. 

Personalrörelse är inte ovanligt och heller inte på 
räddningstjänsten. Rekrytering av deltidsbrand-
män har blivit svårare med sjunkande antal sö-
kande. En nog så viktig funktion för kommunernas 
trygghet och säkerhet. Brandinspektör och bran-
dingenjör är rekryteringar, i en trång sektor, som 
RÖS just nu har och kommer att anställa inom. En 
brandinspektör har slutat sin anställning under vå-
ren. Rekrytering påbörjas under hösten. Brand-
män har också rekryterats under första halvåret 
2019, vilket ger en positiv injektion i räddnings-
tjänsten. 

Brand i flerbostadshus i södra Ryd i Skövde har på-
verkat många och engagerade flera olika aktörer 
under insatsen. Den samlade insatsen visade på 
samhället och den enskildes förmåga att hantera 
händelsen. 

Brand i bränslelager (sopor) i stor lagerbyggnad i 
Hova ställde räddningstjänsten för utmaningar av 
sällan skådat slag. Traditionell släckning med vat-
ten fungerade inte. Detta i kombination med att 
förhindra rökspridning till bebyggelse och för-
hindra släckvatten i naturen gjorde att vald metod 
blev inkapsling av byggnaden. 

Resultat 

Resultatet för första halvåret är 356 tkr resultatet. 
Prognosen för helåret tyder på ett resultat i nivå 
med en nollbudget.  

Investeringar 

Under de första sju månaderna har förbundets 
investeringar i huvudsak utgjorta av inköp en 
begagnad hjullastare till övningsfältet och två 
fyrhjulingar. Vidare har inköp av 
räddningsjtänstmateriel samt investeringar i 
fastighetrna i Skövde och Mariestad genomförts. 
Yttelrigare fordonsköp är planerade till andra 
halvåret. 

Prognos 

Prognosen för helåret är att förbudnet kommer att 
ligga något sämre till än budget och därmed göra 
ett nollresultat. 
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Organisation och politik  

Kommunalförbundet  

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) består 
av sju kommuner. I RÖS medlemskommuner bor 
ungefär 121 000 invånare på en landyta av ca 
3 100 km2 

 

Kartbild över RÖS medlemskommuner 

Uppdrag 

RÖS ska hålla en för medlemskommunerna ge-
mensam räddningstjänst som, enligt lagen om 
skydd mot olyckor (LSO), annars åvilar var och en 
av medlemskommunerna.  

Ansvaret omfattar också att åtgärder vidtas så att 
bränder och skador till följd av bränder förebyggs, 
utan att andras ansvar inskränks. Ansvara också 
för sotning och brandskyddskontroll.  

Lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lagen 
om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Förebygga 
och begränsa skador som kan uppkomma genom 
brand eller explosion orsakad av brandfarliga och 
explosiva varor.  

RÖS ska också medverka vid samverkan inom det 
civila försvaret beträffande räddningstjänst under 
höjd beredskap. 

Politisk ledning 

Kommunalförbundet leds av en direktion och 
varje medlemskommun representeras av två leda-
möter och två ersättare. Skövde kommun innehar 
ordförandeposten och posten som 1:a och 2:a vice 
ordförande alternerar årligen mellan övriga med-
lemskommuner. Ordförande är Ulrica Johansson 
(c) och vice ordförande är för närvarande Catarina 
Davidsson (c) Karlsborg och Britt-Marie Sjöberg (c) 
Hjo. Direktionen har 5 sammanträden per år i 
dagsläget. 

Revisorer 

Medlemskommunerna utser växelvis två revisorer 
och för mandatperioden 2019-2022 har Lars-Gö-
ran kvist (Mariestad) och Conny Lundberg 
(Skövde) utsetts. 

Verksamhetsområden 

Skadeavhjälpande verksamhet 

Den skadeavhjälpande verksamheten syftar till att 
minska skadorna på liv, hälsa och miljö vid oöns-
kade händelser. Detta skall kunna utföras såväl un-
der svåra omständigheter, exempelvis besvärliga 
oväder och höjd beredskap, som i normalfallet. 
För att kunna ha en effektiv beredskap för sådana 
händelser skall det finnas en anpassad organisat-
ion, rätt bemannad, med rätt utrustning och som 
över tid har rätt kompetens och förmåga. I det 
dagliga betyder detta att fokus är att öva och träna 
inför förväntade och icke förväntade oönskade 
händelser. Stor vikt läggs också vid att analysera 
framtida utmaningar och behov. 

Skadeförebyggande verksamhet 

Det bästa för samhället och våra invånare är om 
olyckor inte sker och att olyckor som tyvärr ändå 
sker får så små konsekvenser som möjligt. Genom 
myndighetsutövning säkerställer räddningstjäns-
ten att byggnader och verksamheter har en lämp-
lig nivå på brandskyddet så att de som vistas i verk-
samhetens lokaler kan vara trygga. Räddnings-
tjänsten bedriver också olika typer av informat-
ionsverksamhet med målet att du som enskild 
medborgare ska få bättre förutsättningar att själv 
kunna förebygga och hantera olyckor. Vi finns för 
att minska skadorna på människor, egendom och 
miljö.  
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Drift- och underhållsverksamhet 

För att den skadeavhjälpande verksamheten inom 
räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina uppgif-
ter krävs ett väl fungerande system för drift och 
underhåll. Det dagliga arbetet för driftavdelningen 
innebär till stor del att göra kontroller och reparat-
ioner på fordon, materiel och brandstationer samt 
att sköta logistiken av materiel inom förbundet.  

Samverkan, säkerhet och beredskap 

Samverkan sker mellan räddningstjänsterna i Ska-
raborg och med Polismyndigheten och akutsjuk-
vården. Andra aktörer som krishanteringsråd, för-
måga under höjd beredskap och Länsstyrelsen 
sker samverkan med genom regelbundna möten. 
RÖS ingår också i ett nätverk och samarbete mel-
lan räddningstjänsterna i Västra Götaland, 
Räddsam VG. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Förebyggande               LSO                                            Kris 
 
 
 
 
 
RÖS uppdrag går ifrån att förebygga brand och olyckor i samhället, planera, genomföra och följa upp in-
sats till att förbereda och samverka för sällanhändelser. 
 

Samhällskyddande 
åtgärder 

Kriminalitet 
Terrorhot 
Miljöhot 

Krig 

Vanliga Vanliga olyckor 
 

 
Stora olyckor 

 

Kriser 
 Krig 

 

Ovanliga 

Sällsynta 

Individer Grupper Samhället 

Frekvens 

Konsekvens 

Lag om skydd mot olyckor 

Lag om kommuners och landstings åt-
gärder inför och vid extraordinära hän-
delser i fredstid och höjd beredskap 
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Vision 

RÖS vision beskriver vad förbundet eftersträvar 
att uppnå i framtiden. Det är en utmanande vision 
och vi arbetar med att möta utvecklingen i sam-
hället och dess behov av räddningstjänst. 

 

 

Verksamhetsidé 

Verksamhetsidén är en övergripande beskrivning 
av det uppdrag RÖS har, vilka vi är till för och vad 
som kännetecknar inriktningen på vårt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 RÖS vision 
 

Genom vårt arbete ska ingen omkomma  
eller skadas svårt till följd av brand eller 

andra olyckor. 

RÖS verksamhetsidé 
 

Vi svarar för räddningstjänst och förebyg-
gande brandskydd enligt lagen om skydd 

mot olyckor, inom RÖS geografiska område. 
 

Genom att verka för att förhindra och be-
gränsa olyckor skapa Trygghet, Säkerhet och 

Omtanke för allmänheten. 
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Verksamhet 

Verksamhetsperspektivet innebär att vi bedriver 
rätt efterfrågad verksamhet genom att vi följer de 
krav medlemskommunerna har på förbundet. Vi 
strävar efter att ligga i framkant och ständigt för-
bättra vår verksamhet genom att utvärdera, ut-
bilda och sprida kunskap med utgångspunkt ifrån 
LSO. 

 

 

Mål och måluppfyllelse 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet

Samhälle

Mål 2019 Måluppfyllelse 

 
Räddningstjänsten ska lära från 
egna genomförda insatser i syfte 
att effektivisera den operativa 
verksamheten 
 
Ta del av insatser och händelser 
via omvärldsbevakning och im-
plementera kunskap i egen orga-
nisation. 
 
Via omvärldsbevakning hantera 
och vid behov justera egen ope-
rativ organisation utifrån uppfat-
tad riskbild. 

 
Det finns nu ett etablerat sy-
stem för detta. Målet anses 
uppfyllt 
 
 
Det finns även ett fungerande 
system med definierad organi-
sation för detta. Målet anses 
uppfyllt. 
 
Inga förändringar sedan förra 
analysen. Målet anses ej upp-
fyllt.  

Mål 2019 Måluppfyllelse 

 
Genom systematiskt och regel-
bundet underhållsarbete säker-
ställa hög funktionssäkerhet hos 
fordon och materiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontroll och uppföljning av 
funktionssäkerheten sker i hu-
vudsak genom regelbundna 
vecko-, månads- och årskon-
troller med funktionsprover 
och besiktningar, och i vissa 
fall särskilt riktade kontroller. 
Arbetet sker i huvudsak i egen 
regi med egen personal, men i 
vissa fall där krav på annan 
kompetens gäller, anlitas auk-
toriserade företag enligt gäl-
lande tidsintervaller och nor-
mer.  

Mål 2019 Måluppfyllelse 

 
Genom egen personals medver-
kan i drift och underhållsverk-
samheten minimera utgifter för 
externt upphandlade underhålls-
tjänster. 

 
Kontinuerligt underhåll av våra 
fastigheter genomförs i huvud-
sak med egen personal, undan-
taget större projekt där tid, 
kompetens eller behörigheter 
saknas. 

Erfarenheter från inträffade händelser ska 
tillvaratas.

Effektmål

Lokalt tillse att vår utrustning så som lokaler 
och fordon och materiel är i bästa möjliga 
skick för insatsverksamheten. 

Effektmål
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Händelser under första halvåret 

Skadeförebyggande 

I samband med branden i Hova under februari må-
nad krävdes en noggrant styrd hantering av bygg-
naden och dess innehåll för att inte branden skulle 
ta sig på nytt igen. För att hantera detta förelades 
fastighetsägaren med diverse krav samtidigt som 
räddningsinsatsen avslutades. I föreläggandet  
 
 
gavs nyttjanderättsförbud för byggnaden under 
ett halvår så att inte byggnaden skulle öppnas med 
följden att branden kunde ta sig igen.  
 
Vidare förelades om flera andra åtgärder som t.ex. 
underhållskrav för de sandhögar som räddnings-
tjänsten använt för att stänga in branden, mätning 
av temperatur och syrehalt i byggnaden, osv. 
Detta är en unik brand och det är inte många brän-
der som historiskt har förelagts i samband med av-
slut.  
 
När mer än ett halvår har passerat efter att före-
läggandet trädde i kraft kan konstateras att det var 
en mycket bra och lämplig hantering av ärendet. 
 
Under halvåret har en ny medarbetare, brandin-
genjör Malin Björkqvist, rekryterats till avdel-
ningen. En medarbetare, brandinspektör Robert 
Ågren, har lämnat avdelningen och organisationen 
för att börja arbete som brandinspektör i Umeå 
istället. 
 

Skadeavhjälpande insatser 

En av halvårets stora händelser är branden vid 
Timmervägen i stadsdelen Ryd i Skövde. 
 

 
Den 16 januari 2019, kl. 22:47 inkommer larm om 
brand i byggnad i flerbostadshus på Timmervägen 
15 i Skövde. Enligt uppringaren till SOS-alarm rör 
det sig om en kraftig brand i en lägenhet och per-
soner kan finnas kvar. 

Vid räddningstjänstens framkomst slår höga lågor 
ut från balkongen på våning tre av fyra, i ett fler-
bostadshus som utgör en av fem sammanbyggda 
byggnadskroppar. Under tiden som rökdykning 
pågår i lägenheten konstateras att brandspridning 
till takkonstruktionen har skett. Därefter sprider 
sig branden snabbt genom takkonstruktionen till 
en närliggande byggnad, via en loftgång, som för-
binder de båda byggnaderna. 

Branden kan slutligen begränsas till vindskon-
struktionen i de två byggnaderna, men sprider sig 
även nedåt i fasaden på byggnadernas kortsidor. 
Samtliga lägenheter i de fem byggnadskropparna 
måste utrymmas. 

Mål 2019 Måluppfyllelse 

 
De som verkar och bor i förbun-
dets medlemskommuner ska ges 
ökade möjligheter och kunskap 
för att skydda sig mot brand. 
 
 
 
 
Allmänheten ska ha möjlighet att 
utföra en livräddande insats vid 
badplatser, kajer och bryggor. 
 
 
 
Antalet bränder och skador av 
dessa ska minska i skolor, försko-
lor och fritids.  
 

 
RÖS behöver göra en översyn 
av hur brandutbildning och in-
formation till allmänheten han-
teras. Information till allmän-
heten är ett lagkrav, vilket in-
nebär att verksamheten måste 
bedrivas.  
 
Tillsyn av livräddningsutrust-
ning har skett under maj och 
juni på 54 badplatser och 
hamnområden runt om i med-
lemskommunerna.  
 
Räddningstjänsten har genom-
fört informationsinsatser om 
brand och anlagd brand för 
barn och ungdomar. Ca 76 % av 
de som nåtts av RÖS informat-
ionsverksamhet är barn och 
ungdomar. 
 

Bedriva en bra förebyggande verksamhet 
genom utbilding och ökad kunskap för 
allmänheten.

Effektmål
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I de två brandutsatta byggnadskropparna blir 
vindskonstruktionen, kortsidornas fasader och 
startlägenheten totalskadade av branden. Flera lä-
genheter rökskadas och stora delar av byggna-
derna får vattenskador pga. släckvatten som rin-
ner, genom ytterväggskonstruktionen, från vinden 
ner till markplanet. 

Den snabba brandspridningen mellan byggna-
derna beror främst på att vindskonstruktionen var 
osektionerad och sammanbunden mellan de två 
byggnadskropparna. Vinden var dessutom tilläggs-
isolerad med brännbar cellulosaisolering och 
brandteknisk avskiljning mot övriga samman-
byggda byggnadskroppar saknades. Brandsprid-
ningen nedåt i kortsidornas ytterväggar berodde 
på att fasaden var isolerad med brännbar cellplast-
isolering. 

Brandskyddets utformning gav små eller inga för-
utsättningar för räddningstjänsten att hindra 
brandspridningen inom vindskonstruktionen. Kon-
sekvenserna var stora sett till de uppkomna egen-
domsskadorna, men även sett till risken för per-
sonskador och problemen som uppstod för alla de 
boende som tvingades lämna sina hem och få sina 
ägodelar förstörda. 

Det bedöms vara skäligt utifrån lag om skydd mot 
olyckor att förstärka brandskyddet på liknande ob-
jekt. Fastighetsägare och försäkringsbolag till den 
aktuella typen av byggnader bör också ha ett ege-
nintresse av att en lägenhetsbrand inte får denna 
typ av omfattande konsekvenser. 

Efter branden har en person dömts i tingsrätten 
för att ha anlagt branden i lägenheten och rädd-
ningstjänsten delar rättens bedömning om att 
branden troligtvis är anlagd. 
 

Halvårets andra stora händelse utspelar sig i Hova. 
 

 
 
Larm om brand i byggnad – industri inkommer till 

räddningstjänsten söndag den 10 februari klockan 
08.59. Larmade styrkor är Hova och Mariestad till-
sammans med insatsledare och räddningschef i 
beredskap. Enligt informationen från SOS-alarm 
handlade det om ett spannmålslager och det kom 
ljusgrå rök från byggnaden. Första styrka på plats 
var Hova som anlände till platsen vid 09.08. Första 
enhet på plats konstaterade att det brann i en de-
poni, en lokal är rökfylld och det fanns behov av 
ytterligare resurser till platsen. Ytterligare resurser 
i form av Gullspång larmades till platsen.  
 
Byggnaden är 96 meter lång, 24 meter bred, 5-6 
meter hög och ligger på Industrigatan i Hova. På 
platsen finns två likadana byggnader som utgör ti-
digare mobiliseringsförråd och ursprungligen är 
byggda för förvaring av spannmål till en höjd av 5 
meter. Byggnaden har sammanlagt 6 större for-
donsportar, tre på vardera långsidan. På byggna-
dens östra sida finns en väg för att ta sig till och 
från byggnaden. Avståndet från den branddrab-
bade byggnaden till närmsta bostadsområde i 
Hova är ca 450 meter i nordöstlig riktning. I bygg-
naden förvaras bränslekross som är återvunnet 
material från rivning av byggnader och består, i 
huvudsak, av trä och plast. Byggnaden är helt full 
med detta material ända upp till taket. 
 
Inriktningen initialt i insatsen är att med ett offen-
sivt förhållningssätt angripa branden i syfte att 
släcka densamma. Bakomliggande orsak till detta 
är den omfattande rökutveckling som pågår. 
Släckförsök görs med alla till buds stående medel 
under flera dagar.  
 
Efter hand inses av analysfunktionen i staben att 
annan metod måste nyttjas. Den slutliga metoden 
som leder till framgång är att se till att hela bygg-
naden görs helt tät i syfte att inte släppa in mer 
syre och heller inte släppa ut mer rök. 
 
Svårigheterna med denna insats var onekligen 
många. Det gick inte att påföra släckmedel på 
bränslet på ett effektivt sätt, det gick heller inte att 
få ut bränslet för att kunna släcka på utsidan, den 
besvärande röken gjorde insatsen tidskritisk, oer-
hört många samverkande personer och organisat-
ioner behövdes, insatsen blev mycket resurskrä-
vande då den behövde personal dygnet runt i två 
veckor. 
Räddningstjänsten avslutas sedermera söndagen 
24/2 klockan 16:31. Detta avslut kombineras med 
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ett antal restriktioner för byggnaden samt åt-
gärdslista för innehavare och ägare.  
 
Detta får anses vara en mycket utdragen och kom-
plicerad brand. Inga liknande fall fanns att hitta för 
att få erfarenheter. Detta till trots har RÖS löst in-
satsen på ett kreativt sätt och med egna resurser 
gällande insatspersonal. Det får ses som ett styrke-
prov av större mått. 

Insatsstatistik 

Tabell 1. Översikt olyckstyper januari-juli 2019 med 2015-2018 som 
jämförelse. Under året har vi under samma period blivit återkallade 
innan framkomst vid 13 tillfällen. Dessa larm är inräknade i respek-
tive kategori. 
*Från och med verksamhetsåret 2019 görs halvårsbrytet efter juli 
och inte som tidigare juni. 

 

I den redovisade statistiken finns inget värde som 
ger upphov till speciell analys. Så långt har 2019 
varit ett år som speglar de tidigare fyra i stort. 

Personskador 

Antalet omkomna och avtransporterade med am-
bulans från olycksplats redovisas nedan.  

Tabell 2. Översikt fördelning av personskador under perioden jan-juli 
2019 med 2015-2018 som jämförelse. 
*OBS. Omfattar januari – juli enligt nya rutiner från och med 2019. 

Av de omkomna fördelar sig dessa enligt nedan-
stående tabell 

Tabell 3. Fördelning av omkomna under januari - juli. 

Tillsyn 

Resultatet gällande tillsyn är fortsatt lågt under 
första halvåret 2019. Orsaken är att det tar längre 
tid att bedriva myndighetsutövning som uppfyller 

gällande lagstiftning, ex. förvaltningslagen.  

Under halvåret har avdelningen rekryterat en 
medarbetare, samtidigt som en förhållandevis 
stor andel föräldraledigheter bidragit till det låga 
resultatet. Avdelningen är känslig för störningar i 
form av ledigheter, personal som slutar och lik-
nande. 

 

Information till allmänheten 

Resultatet gällande brandutbildning och informat-
ion till allmänheten är fortsatt lågt för halvåret. 
Det är framförallt en stor nedgång både i antalet 
informationstillfällen som genomförts samt totalt 
antal personer som nåtts av informationen. Övriga 
delar av organisationens samlade personalresurs 
har inte använts i tillräcklig utsträckning på grund 
av svårigheter att planera för denna verksamhet. 
Förfrågningar från medlemskommunerna om att 
erhålla brandutbildningar är låg i förhållande till 
totalt antal anställda inom kommunerna. 

 

 
 

Resultat 
 
Analys av säkerhetsmål med tillhörande prestat-
ionsmål ger för handen att räddningstjänstens 
entreprenörer för sotning genomfört sina upp-
drag i enlighet med gällande frister. Hembesök 

0

50

100

150

2012 2014 2016 2018

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §, 
verksamheter

0

100

200

2012 2014 2016 2018

Informationstillfällen till 
allmänheten

Olyckstyper 2015 2016 2017 2018 2019* 

Brand i byggnad 74 56 63 67 71 

Brand, ej i byggnad 76 70 116 73 87 

Trafikolycka 127 99 137 121 144 

Utsläpp, farligt ämne 23 7 19 9 18 

Drunkning/Tillbud 0 2 3 3 2 

Automatlarm 279 283 309 294 311 

IVPA/SAMS 67 62 68 87 96 

Övriga olyckstyper 112 101 80 88 135 

Totalt 758 680 795 742 864 

Fördelning per-
sonskador 

2015 2016 2017 2018 2019* 

Avtransporterade  126 76 87 60 92 

Omkomna 4 4 5 5 2 

Datum Adress Händelse Antal 

2/2 Gullspång Brand i byggnad 1 

20/4 Mariestad Brand i byggnad 1 
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har genomförts regelbundet i Skövde och Mari-
estad. Av ekonomiska skäl har hembesök inte 
kunnat genomföras i övriga kommuner. 
 
Räddningstjänsten handlägger samtliga ären-
den inom den förebyggande verksmaheten på 
ett juridiskt korrekt sätt. Tillstånd för hantering 
av brandfarliga och/eller explosiva varor har ut-
färdats inom tre månader. Motsvarande tidsin-
tervall gäller för handläggning av medgivande av 
egensotning. I de flesta fallen har handlägg-
ningstiden varit kortare. Vidare verkar rädd-
ningstjänsten för att skapa en säker samhällspla-
nering genom medverkan i plan- och byggpro-
cessen när medlemskommunerna efterfrågar 
detta. 
 

 
 

 
 
Analys 
 
Hembesöken bör öka i kommunerna Skövde och 
Mariestad. Ambitionen bör vara att även övriga 
medlemskommuner omfattas av verksamheten. 
 
Resultatet avseende brandutbildning och inform-
ation till allmänheten är lågt för halvåret. Såväl an-
talet informationstillfällen som antalet personer 
som nåtts av informationen har nedgått. En bidra-
gande orsak är att SMO-styrkan alltmer ianspråk-
tagits för andra uppgifter som internutbildning 
och uppgifter knutna till övningsfältet i Hasslum. 

Organisationens samlade personalresurs har inte 
kunnat utnyttjats helt optimalt. 

 
I samband med revideringen av handlingspro-
grammet bör målen för verksamheten revideras. 
Hembesök och information till allmänheten bör 
omfatta samtliga kommuner. 
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Bilaga A – Statistiskt underlag 

Arbetsmoment 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § 157 149 164 165 156 73 74 107 

- Varav verksamheter 117 109 124 125 116 73 20 41 

- Andel brister vid tillsyn       70 % 68 % 

- Varav badplatser och gästhamnar  40 40 40 40 40 0 54 62 

- Varav samordnad med tillsyn enligt LBE     22 10 6 4 

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 4 § 0 3 0 0 0 2 0 0 

Tillsyn enligt LBE 30 44 51 44 34 10 2 4 

- Varav samordnad med tillsyn enligt LSO     22 10 2 4 

- Andel brister vid tillsyn       100 % 100 % 

Tillstånd enligt LBE 52 16 32 25 24 29 17 16 

- Varav tillstånd brandfarlig vara 47 13 27 19 20 24 14 12 

- Varav tillstånd explosiv vara 5 3 5 6 4 5 3 4 

Brandutbildningar 50 42 63 39 50 32 45 26 

- Antal deltagare på kurser 843 729 1244 664 952 477 788 437 

Egensotning  14 10 12 12 20 8 12 

- Beviljade  13 9 7 12 19 8 12 

- Avslagna  1 1 5 1 1 0 1 

Informationstillfällen till allmänheten 11 52 115 93 82 83 62 48 

- Antal informerade personer  2073 4981 2799 3293 3607 1911 1493 

- Antal informerade personer* 1600 995 770 1260 690 322 800 517 

- Totalt antal informerade personer 1600 3068 5751 4059 3983 3929 2711 2010 
- Varav förskolebarn (0-6 år)       35 125 

- Varav Skolbarn (6-12 år)       986 496 

- Varav ungdomar (12-18 år)       1026 664 

- Varav vuxna       471 201 

Hembesök       - - 

-   Antal informerade personer     335 764 171 549 

Inventering, brandskydd i flerbostadshus     23 42 0 0 

Yttranden 244 292 279 229 384 425 355 469 

-   Yttrande gällande planprocessen  20 26 21 31 29 37 35 

-   Yttrande gällande byggprocessen  58 65 52 138 163 115 144 

-   Yttrande gällande miljöbalken     2  2 1 

-   Yttrande gällande polistillstånd  154 148 129 163 190 180 249 

-   Yttrande gällande serveringstillstånd  25 31 23 28 31 19 39 

-   Övriga remisser  6 9 4 12 3 2 1 

-   Olycksundersökning     6 4 1 4 

-   Sakkunnighetsutlåtande     4 5 9 6 
*Värdet bygger på uppskattningar 
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Fordon och byggnader 

I Mariestad har renoveringsarbetet på brandstat-
ionen fortsatt med byte av takpapp. I höst fortsät-
ter arbetet med omklädnings- och hygienutrym-
men. I Skövde har arbetet på bottenvåningen fort-
satt bl. a. Nytt omklädningsrum för damer. Pågår 
inrättande av omklädningsrum för deltidspersona-
len. Arbetet bedöms bli klart under hösten.  På öv-
ningsfältet i Hasslum har tvättstuga för larmställ 
iordningsställts. I Tibro har kontoret renoverats. 

Under våren har räddningstjänsten inhandlat två 
begagnade personbilar. En ny insatsledarbil har 
beställts för leverans under hösten. Vidare har en 
begagnad lastmaskin inköpts till övningsfältet i 
Hasslum. För att stärka skogsbrandskyddet har två 
terränghjulingar med släp inköpts. Gullspångs tidi-
gare släckbil har renoverats och utrustats för att 
kunna tjänstgöra som reservbil och övningsbil. 
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Samha lle 

Samhällsperspektivet innebär att verksamheten 
kännetecknas av Trygghet, Säkerhet och Omtanke 
för allmänheten. 
 
 
 
 

 
 

 

Mål och måluppfyllelse 2019 

 

 

 

 

 

 

  

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet

Samhälle

Erfarenheter från inträffade händelser ska 
tillvaratas

Effektmål

Genom samverkan med övriga 
samhällsaktörer ge medborgaren snabbt och 
effektivt samordant stöd utmed hela 
hotskalan.

Efektmål

Mål 2019 Måluppfyllelse 

 
Utifrån gjorda erfarenheter 
delge dessa till övriga intres-
senter i samhället 
 

 
Utredningen efter branden i 
Södra Ryd i Skövde har använts 
för erfarenhetsåtertagande för 
samverkan i samhället vid större 
händelse. Resultatet av denna har 
redovisats i en rapport, vilken är 
en offentlig handling. Densamma 
har också skickats in till MSB. Vi-
dare har ett inslag spelats in av 
filmserien 90 sekunder i syfte att 
sprida de viktigaste slutsatserna 
från olyckan inom räddnings-
tjänstsverige. Branden i Hova 
kommer att bli föremål för fördju-
pad analys med avseende på sam-
verkan och metodval, då ingen lik-
nande händelse tidigare inträffat. 
 

Mål 2019 Måluppfyllelse 

 
Förbundet ska medverka i 
samverkansmöten med stat-
liga, landstings- och kommu-
nala aktörer, samt andra aktö-
rer som berörs. 

 
Förbundet medverkar i flera sam-
verkansforum både vad gäller 
krisberedskap och höjd bered-
skap. Samverkan sker vidare med 
andra räddningstjänster i syfte att 
skapa tryggare vardag för med-
borgaren och effektivare insat-
ser.. 
 

 
Räddningstjänsten in-

formerade nästan 
3000 personer under 
första halvåret 2018 

 

RÖS har en skärsläck-
are i ett av sina for-

don. Den skär igenom 
väggar och tak med 
ett tryck av 300 bar 

 

Räddningstjänsten kon-
trollerar all livräddnings-

utrustning på kommunala 
badplatser så att du kan 

vara trygg 

Visste du att… 
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Händelser under första halvåret 
 

Övningsfältet Hasslum, Skövde 

På övningsfältet i Hasslum, Skövde kan utbildning 
för upp till 300 dagselever genomföras, inom 
brand, räddning, farliga ämnen, krishantering, 
sjukvård, samhällsstörningar mm. 

Räddningstjänsten tillsammans med polis och 
gymnasium finns på övningsfältet Hasslum. Den 
verksamhet som genomförs ryker, låter och hörs. 
Fältet ger goda möjligehter till 
samverkansutbildningar och övningar och nyttjas 
av såväl andra räddningstjänster som andra 
aktörer. 

Brandmän på deltid 

RöS vill rikta ett tack till de företag och 
organisationer som har en deltidsbrandman 
anställd. Det är en hjälte/hjältinna, som är 
nödvändig för att våra kommuninvånare ska 
känna Trygghet, Säkerhet och Omtanke.  

Gemensam rerktyreringsdag för hela länets 
räddningstjänster har genomförts. En försiktig 
bedömning är att rekryteringsläget beträffande 
deltidsperosnal förbättrats under förstaa halvåret. 
Vid några styrkor finns alltjämt vakanser bland 
poolpersonal. 

 

 

 

 

 

 
 

Civilt Försvar 

Återtagande av förmåga till civilt försvar är en 
uppgift för hela samhället. 

Inledningsvis har förbundet valt att utgå från det 
som finns och göra en så bra organisation som 
möjligt. Det finns lite materiel från den gamla 
civilför-svarsorganisationen kvar i förråd, men 
utrustning för inbrytning i raserade byggnader 
inkl. skyddsrum saknas. I huvudsak finns 
utrustning för brandsläckning och lite 
sjukvårdsmateriel. Krigsplacering av personalen 
vid räddningstjänsten är genomförd. 
Räddningsjtänsten har en aktiv roll i länets 
fortsatta planering för uppgiften räddningstjänst 
under höjd beredskap. 

Övning och träning 

Första halvårets största händelser var bränderna 
Södra Ryd i Skövde och i Hova. Vid dessa insatser 
sattes organisationens samlade utförande- och 
ledningsförmåga på prov. Prov som visar att de 
senaste årens träning och övning gett resultat. 

Övning och träning i räddningstjänsten är en viktig 
komponent för att skapa Trygghet och Säkerhet i 
samhället vid brand eller olycka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Enligt 2 kap. 2 § lagen 
(2003:778) om skydd mot 
olyckor skall ägare eller 
nyttjanderättshavare till 
byggnader eller andra 
anläggningar vidta de 
åtgärder som behövs för att 
förebygga brand och för att 
hindra eller begränsa skador 
till följd av brand. 

 

Foto Thomas Harrysson 
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Medarbetare 
 
Medarbetarperspektivet innebär att RÖS ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö där medar-
betarna utvecklas i sina roller och känner trygghet i genomförandet av RÖS uppdrag. 
 

Mål och måluppfyllelse 

 

 

 

 

 

 

Händelser under första halvåret 
 
Nya avtal 
Under första halvåret har två nya centrala avtal 
slutits, dels RiB 19 som berör brandmän i bered-
skap på våra deltidsstationer samt räddningsvärn. 
Som en följd av de stora räddningsinsatser kring 
skogsbränder som pågått under ett par år har cen-
trala parter förhandlat fram ett Krislägesavtal. Av-
talet gäller i de fall som krisläge aktiveras av 
SKL/Sobona och fastställer ersättningar och ar-
betstidsmått för personal som arbetar i dessa in-
satser. Krislägesavtalet kan aktiveras av andra or-
saker än bränder, ex översvämningar eller terror-
brott.  
 

 
 
 

 
 
 
Arbetsmiljö 
Utbildning i Arbetsmiljö är påbörjat för chefer och 
skyddsombud. Utkast till ny arbetsmiljöpolicy är 
också framtagen och är under samverkan.  
Hot och våld ökar mot myndighetspersoner på 
flera håll i samhället. Cheferna har fått i uppgift att 
tillsammans med medarbetarna göra riskanalyser 
för situationer med hot- och våldsinslag. 
RÖS har haft två stora bränder under första halv-
året, i Södra Ryd Skövde samt sopanläggningen i 
Hova. Vid dessa tillfällen prövas även logistik och 
materialtillförsel. Med anledning av det har det ta-
gits fram en vagn med utrustning som snabbt kan 

Att försörja Räddningstjänsten med 
personal i den omfattning och med den 
kompetens som krävs utifrån beslutad 
ambitionsnivå.

Effektmål

Att öka mångfalden bland personalen.

Effektmål

Att minimera sjukfrånvaro,
arbetsskador och allvarliga tillbud i 
verksamheten. Hälsofrämjande 
aktiviteter skall medverka till att 
sjukfrånvaron inte överstiger 3 % per 
år.

Effektmål

Mål 2019 Måluppfyllelse 

Fulltalig organisation. 
Utbildning 
RL A 4 st 
RL B 0 st 
Tillsyn A 2 st 
Tillsyn B 1 st 
 

Fulltalig organisation. 
Vakans brandinspektör under 
hösten 2019. 
RL A 4 st klara 
Tillsyn A 1 st klara 
Tillsyn B 1 st klar. 

Mål 2019 Måluppfyllelse 

Att öka mångfalden inom hela 
RÖS organisation genom fler 
kvinnor och fler med annan et-
nisk bakgrund. 
 

Andelen kvinnor har ökat till 
13,0% på heltiden och 4,89% på 
RiB (2018: 12,1% resp. 3,66%). Till 
RiB-organisationen har ytterligare 
en medarbetare med annan et-
nisk bakgrund rekryterats. 
 

Mål 2019 Måluppfyllelse 

Sjukfrånvaro <3% 
Minimera antal arbetsska-
dor och allvarliga tillbud. 
AFA:s digitala system IA an-
vänds för rapportering av 
riskobservationer, tillbud 
och arbetsskador. 
 
 

Sjukfrånvaro 2,85% 
8 riskobservationer, 8 tillbud och 
4 arbetsskador varav 1 föran-
ledde frånvaro från arbetet, är 
anmälda. 
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köras till skadeplats när behoven är stora av t ex 
andningsskydd. 
RÖS har även beslutat att ersätta vaccinations-
kostnad för brandmän och styrkeledare som öns-
kar vaccinera sig mot Hepatit B. Orsaken till detta 
är att räddningstjänsten ofta åker på IVPA-larm 
samt trafikolyckor där blodsutgjutelse kan finnas. 
 
RÖS har anlitat en konsult som vid ett par tillfällen 
har arbetat med utveckling av ledningsgruppen. 
Representanter från RÖS har också deltagit i Halm-
stad räddningstjänst spridningskonferens där de 
delade med sig av sitt fleråriga arbete utifrån de 
olika diskrimineringsgrunderna. Vid det tillfället 
köpte RÖS in ett spel från Halmstad räddnings-
tjänst som kan användas för att diskutera normer 
och värderingar och som utgår från de olika diskri-
mineringsgrunderna. 
 
Rekrytering 
RÖS har deltagit i en gemensam rekryteringsdag 
riktad mot RiB, som genomfördes inom samar-
betet Räddsam VG. Rekryteringsmaterial i form av 
posters, annonser och en film togs fram. Parallellt 
har RÖS själva tagit fram roll-ups till varje deltids-
station som kan användas vid rekryteringsevent. 
Under våren har åtta brandmän rekryterats till del-
tiden och 7 till värn.  
Till heltiden har brandmän rekryterats för att er-

sätta personal som gått i pension. Ny brandingen-
jör startade sin anställning 1 januari och ny admi-
nistratör kommer att börja i september.   
 
Siffrorna nedan ska in i sifferdelen av bokslutet. 

 
Total sjukfrånvaro uppgår till 2,85% procent perioden 
januari-juli 2019.  

Mer än hälften (55,32%) av sjukdagarna är sjukfrånvaro 
som har sträckt sig över mer än 60 dagar. Orsaken till 
detta är ett antal långtidssjukskrivningar.  

Sjukfrånvaron för män uppgår till 2,32% och för kvinnor 
6,01%. 

Sjukfrånvaro i olika intervall: 

Intervall Sjukfrån-
varo 

<29 år 1,30 % 

30-49 år 2,49 % 

50> år 4,68 
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Ekonomi 

Ekonomiperspektivet innebär att vi tänker så kost-
nadseffektivt som möjligt och strävar efter att 
göra rätt uppgifter och utveckla vår verksamhet. 

Kostnadstäckning 

Kostnaderna för RÖS verksamhet skall, i den mån 
de inte täcks på annat sätt, erhållas genom bidrag 
från respektive medlemskommun. Övningsfältet 
Hasslum ska efter hand bära sina egna kostnader 
och faktureras kund, utöver den del som nyttjas 

för övningsverksamhet internt RÖS. 

 

 

 

Mål och måluppfyllelse 

 

 

Resultat delår 2019 

Resultatet för första halvåret visar på ett överskott om 356 tkr. Överskottet beror i huvudsak värdepappers-
ökning och intäkter för branden i Hova. 

Intäkter 
I resultatet finns ökade intäkter i form av statsbidraget för branden i Hova och teknisk service(försålda tjäns-
ter).  Intäktssidan avseende övningsfältet i Hasslum har ökat. 

Kostnader 
I resultatet finns ökade kostnader i form av personalkostnader för branden i Hova. Kostnaden för räddnings-
fordon har ökat, delvis beroende på kostsamma reparationer. Till följd av oförutsedda sjukledigheter har 
under semesterperioden fått tillgripas övertidskommenderingar för att hålla styrkenumerären enligt Hand-
lingsprogrammet. Kostnaderna för räddningsmateriel har också ökat delvis beroende på materiel som för-
brukats i samband med de stora bränderna i Södra Ryd och Hova.  Kostnad för utbildning och övning har ökat 
med bl.a. hyreskostnaden för övningsfältet Hasslum och körkortsutbildning. Ökade noteras för Kostnaden 
för arbetarskyddet är högt då merparten av årets inköp har verkställts, nya larmställ har anskaffats till en 
högre kostnad. Avskrivningar är lägre på grund av senarelagda investeringar och leveranser, främst avseende 
fordon. 

Värdepapperna har ökat med 1, 4 miljoner under första halvåret. 

Det ekonomiska målet, budgeten, för 2019 har ett positivt resultat 152 tkr. Bedömningen är att ett nollre-
sultat kan nås. Osäkerhetsfaktorn är för närvarande intäktssidan på övningsfältet i Hasslum. 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Ekonomi i balans.

Effektmål

Mål 2018 Måluppfyllelse 

 
Resultatmål enligt budget är 
152 tkr  

 
Bedömningen är att ett nollresul-
tat bör kunna nås. Viss oklarhet 
råder kring intäktssidan avseende 
övningsfältet i Hasslum.  
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Investeringar 

Investeringsredovisning (beloppen är i tkr)  
Projekt Budget Utfall Avvikelse 

Fastigheter 2 000 687 1 313 
Fordon 11 000 440 10 560 
Inventarier 800 938 -138 
IT-stöd förebyggande 100  100 
Rakel 150  150 
RÖS-nätet 155  155 
Summa nettoinvesteringar 14 205 2 065 12 140 
 

Investeringar har skett på fastigheten i Mariestad, tvättstugna i Hasslum och inköp av räddningsutrustning. 
Vidare har en begagnad hjullastare inköpts till övningsfältet samt två fyrhjulingar till skogsbranddepån. 

Flerårsöversikt 

 2019-07 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 
Allmänt 
Antal anställda 370 375 386 347 346 
Befolkning 121 991 121 430 120 100 118 847 115 900 
 
Budgetomslutning 
Verksamhetens nettokostnader, tkr -99 213 -47 880 -45 819 -44 032 -42 651 
Personalkostnader, tkr -43 393 -34 963 -33 809 -32 673 -31 901 
Nettoinvesteringar, tkr 14 205 3 850 4 848 1 990 2 975 
 
Resultat 
Årets resultat, tkr 356 -1 086 -260 -3 965 -15 
Eget kapital, tkr 30 314 28 150 27 103 22 307 25 406 
 
Finansiering 
Medlemsbidrag, tkr 58 561 47 972 45 791 44 288 43 040 
Övriga intäkter, tkr 9 689 4 204 2 945 3 360 2 768 
 
Nyckeltal 
Soliditet % 29 26 27 23 27 
Likviditet % 170 140 152 146 152 
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Åtgärd avseende balanskravsresultatet för 2018.  
 
Årets resultat enligt balanskravet i tkr 20181231       

Resultat enligt resultaträkningen  -1 644    
Realisationsvinster        -69 
Synnerliga skäl      
Utgående balanskravsresultat  -1 713 
 

Återställning av underskott 

Ingen återställning av underskottet för år 2018 på - 1 713 tkr är planerad att göras under åren 2019-2021 då 
RÖS har placeringar samt en del medel på bankkontot att tillgå.   

Prognos 

Resultaträkning (tkr) Prognos Budget 
 2019 2 019 
   
Intäkter 12 410 8 281 
Kostnader -107 889  -101 574 
Avskrivningar -5 424  -5 920 
   
Verksamhetens resultat -100 903 -99 213 
   
Kommunbidrag 100 388 100 388 
   
Ränteintäkter 12  
Räntekostnader -1 280 -1 023 
Värdepapper resultat 1 524  
   

Årets resultat       -259 152 

  

 

  



 

 

20 
 

  
Balansräkning (kr)  
 2018-12-31 
TILLGÅNGAR  
  
Anläggningstillgångar  
Mark och Byggnader 14 109 988 
Inventarier, maskiner, bilar och transportmedel 30 197 139 
Summa anläggningstillgångar 44 307 127 
  
Omsättningstillgångar  
Skolmåltidskuponger 39 300 
Fordringar 32 253 254 
Kortfristiga placeringar 24 572 096 
Likvida medel 11 366 962 
Summa omsättningstillgångar 68 231 612 
  
SUMMA TILLGÅNGAR 112 538 739 
  
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL  
  
Eget kapital  
Eget kapital 32 083 327 
Årets resultat -2 125 344 
Summa eget kapital 29 957 983 
  
Avsättningar  
Avsättning för pensioner 34 933 389 
Summa avsättningar 34 933 389 
  
Skulder  
Långfristiga skulder 1 738 862 
Kortfristiga skulder 45 908 505 
Summa skulder 47 647 367 
  
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 112 538 739 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Resultaträkning  Not 2019-01-01 
-2019-07-31 

2018-01-01 
-2018-06-30 

     
Verksamhetens intäkter   9 688 893 4 203 945 
Verksamhetens kostnader  2 -65 537 188 -50 266 735 
Avskrivningar  3, 4, 5 -3 152 067 -2 593 229 
Verksamhetens nettokostnader   -59 000 362 -48 656 019 
     
Medlemsbidrag  6 58 560 834 47 971 500 
Finansiella intäkter  7 12 225 1 837 
Finansiella kostnader  8 -601 252 -403 500 
Värdepapper resultat   1 384 230 23 663 
Resultat före extraordinära poster   355 675 -1 062 519 
     
     
Delårets Resultat   355 675 -1 062 519 

 

 

 

  



 

 

 
 

Balansräkning  Not 2019-07-31 2018-06-30 

     
Tillgångar     
     
Anläggningstillgångar     
Fastigheter och anläggningar  4 13 756 251 13 800 260 
Inventarier och transportmedel  3, 5 29 463 897 30 317 772 
Summa anläggningstillgångar   43 220 148 44 118 032 
     
Omsättningstillgångar     
Skolmåltidskuponger   36 750 41 850 
Fordringar  10 11 029 756 29 124 523 
Kortfristiga placeringar  11 25 956 326 25 076 805 
Kassa och Bank  9 23 239 320 13 469 888 
Summa omsättningstillgångar   60 262 152 67 713 066 
     
Summa tillgångar   103 482 300 111 831 098 

     

     

Eget kapital, avsättningar och skulder     

     
Eget kapital     
Eget kapital   29 957 983 32 083 327 
Delårets resultat   355 675 -1 062 519 
Summa eget kapital   30 313 658 31 020 808 
     
Avsättningar     
Avsättning för pensioner  12 36 052 667 32 797 265 
     
Långfristiga skulder     
Investeringsbidrag RC i Skövde   1 616 160 1 845 358 
Summa långfristiga skulder   1 616 160 1 845 358 
     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder   1 633 445 5 365 176 
Övriga skulder  13 3 266 118 3 212 622 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  14 30 600 252 37 589 869 
Summa kortfristiga skulder   35 499 815 46 167 667 

     

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

  

103 482 300 111 831 098 

     

     

Panter och ansvarsförbindelser     

     
Panter och därmed jämförliga säkerheter   Inga Inga 

 

 



 

 

 
 

Kassaflödesanalys 2019-01-01 

-2019-07-31 

2018-01-01 

-2018-06-30 

   
Den löpande verksamheten   
Delårets resultat 355 675 -1 062 519 
   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   
Av- och nedskrivningar 3 029 365 2 488 468 
Ianspråktagna avsättningar 1 119 278 852 564 
Övriga ej likviditetspåverkande poster -1 384 230 -23 663 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 3 120 088 2 254 850 
   
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 21 223 498 -3 825 537 
Ökning/minskning Skolmåltidskuponger 2 550 3 800 
Ökning/minskning kortfristiga skulder -10 408 690 2 304 533 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 937 446 737 646 
   
Investeringsverksamheten   
Investering i materiella anläggningstillgångar -2 065 088 -4 553 836 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 065 088 -4 553 836 
   
Finansieringsverksamheten   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 
   
Årets kassaflöde 11 872 358 -3 816 190 
Likvida medel vid årets början 11 366 962 17 286 078 
Likvida medel vid delårets slut 23 239 320 13 469 888 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Delårsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekom-
mendationer 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 varmed de beräknas inflyta.  

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har 
satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar. Anläggningstillgångarna upp-
tages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag och verkställda avskrivningar. 

Pensionsskulden redovisas så att pensionsförmån som intjänats från och med 1998 redovisas som en avsätt-
ning i balansräkningen. 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till marknadsvärde. 

Komponentavskrivningar har införts från 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom och utifrån vä-
sentlighet så låg anläggningarna rätt när det gäller komponenter och avskrivningstider, så någon justering på 
detta har inte gjorts. 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

 2019-01-01 

-2019-07-31 

2018-01-01 

-2018-06-30 

   

Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar -266 820 -178 551 

Kostnader för arbetskraft -50 053 262 -39 905 368 

Övriga verksamhetskostnader -15 217 105 -10 182 816 

Summa -65 537 187 -50 266 735 

   

  

Not 3 Bilar och transportmedel 

 2019-01-01 

-2019-07-31 

2018-01-01 

-2018-06-30 

   

Övriga materiella anläggningstillgångar   

Ingående anskaffningsvärden 53 123 462 47 103 516 

Årets förändringar   



 

 

 
 

 2019-01-01 

-2019-07-31 

2018-01-01 

-2018-06-30 

   

- Årets aktiverade utgifter, Inköp 179 952 4 085 892 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 303 414 51 189 408 

   

Ingående avskrivningar -26 895 379 -24 105 791 

Årets förändringar   

- Avskrivningar -1 626 615 -1 343 433 

Utgående ackumulerade avskrivningar -28 521 994 -25 449 224 

   

   

Utgående restvärde enligt plan 24 781 420 25 740 184 

  

Not 4 Mark och byggnader 

 2019-01-01 

-2019-07-31 

2018-01-01 

-2018-06-30 

   

Ingående anskaffningsvärden 37 050 146 35 833 402 

Årets förändringar   

- Årets investeringar 687 067 33 545 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 37 737 213 35 866 947 

   

Ingående avskrivningar -22 940 158 -21 216 019 

- Årets avskrivningar -1 040 804 -850 668 

Utgående ackumulerade avskrivningar -23 980 962 -22 066 687 

   

   

Pågående nyanläggningar   

Utgående balans 0 0 

   

Utgående restvärde enligt plan 13 756 251 13 800 260 

   

  

Not 5 Maskiner och inventarier 

 2019-01-01 

-2019-07-31 

2018-01-01 

-2018-06-30 

   

Maskiner och inventarier   

Ingående anskaffningsvärden 17 766 060 17 278 962 

Årets förändringar   

- Årets aktiverade utgifter, Inköp 938 069 434 398 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 704 129 17 713 360 

   



 

 

 
 

 2019-01-01 

-2019-07-31 

2018-01-01 

-2018-06-30 

   

Ingående avskrivningar -13 537 005 -12 736 644 

Årets förändringar   

- Avskrivningar -484 647 -399 127 

Utgående ackumulerade avskrivningar -14 021 652 -13 135 771 

   

   

Utgående restvärde enligt plan 4 682 477 4 577 589 

   

 Not 6 Medlemsbidrag 

 2019-01-01 

-2019-07-31 

2018-01-01 

-2018-06-30 

   

   

Skövde 21 893 083 17 934 500 

Tibro 4 104 917 3 362 500 

Hjo 4 104 917 3 362 500 

Karlsborg 4 104 917 3 362 500 

Mariestad 15 381 333 12 600 000 

Töreboda 4 104 917 3 362 500 

Gullspång 4 866 750 3 987 000 

Summa 58 560 834 47 971 500 

 

Not 7 Finansiella intäkter 

 2019-01-01 

-2019-07-31 

2018-01-01 

-2018-06-30 

   

Räntor 12 225 1 837 

   

Summa 12 225 1 837 

  
 
  



 

 

 
 

Not 8  Finansiella kostnader 

 2019-01-01 

-2019-07-31 

2018-01-01 

-2018-06-30 

   

Räntekostnader -1 002 - 

Ränta på pensionskostnader -600 250 -403 500 

Övriga finansiella kostnader - - 

Summa -601 252 -403 500 

  
 

Not 9 Kassa och bank 

 2019-01-01 

-2019-07-31 

2018-01-01 

-2018-06-30 

   

Bank 23 239 320 13 469 888 

Summa 23 239 320 13 469 888 

  

Not 10 Fordringar 

 2019-01-01 

-2019-07-31 

2018-01-01 

-2018-06-30 

   

Kundfordringar 793 762 26 085 876 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 883 378 1 639 828 

Övriga kortfristiga fordringar 3 352 616 1 398 819 

Summa 11 029 756 29 124 523 

   

  

Not 11 Kortfristiga placeringar 

 2019-01-01 

-2019-07-31 

2018-01-01 

-2018-06-30 

   

Räntebärande värdepapper och fonder 25 956 326 25 076 805 

Summa 25 956 326 25 076 805 

  
tkr Anskaffnings 

värde 

Bokfört 

värde 

Marknadsvärde 

bokslutsdag 

Aktiefonder 3 247 712 5 310 376 5 310 376 

Räntefonder 18 958 135 20 645 951 20 645 951 

  
 
 



 

 

 
 

Not 12 Avsättningar för pensioner 

 
 2019-01-01 

-2019-07-31 

2018-01-01 

-2018-06-30 

   

Ingående avsättning 34 933 389 31 944 701 

Pensionsutbetalningar -1 296 167 -1 146 500 

Nyintjänad pension 1 603 583 1 429 029 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 600 250 403 500 

Förändring av löneskatt 218 694 166 540 

Övrigt -7 082 -5 

Utgående avsättning 36 052 667 32 797 265 

   

 Not 13 Kortfristiga skulder 

 2019-01-01 

-2019-07-31 

2018-01-01 

-2018-06-30 

   

Övriga kortfristiga skulder 3 266 119 3 212 621 

Summa 3 266 119 3 212 621 

   

 Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 2019-01-01 

-2019-07-31 

2018-01-01 

-2018-06-30 

   

Förutbetalda intäkter 17 378 165 24 502 220 

löneskulder inkl. semesterskulder 9 557 271 10 303 592 

upplupna kostnader 3 664 815 2 784 057 

 30 600 251 37 589 869 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kom-

munalförbundets delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-07-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett underlag för 

sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovis-

ningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som direktionen fastställt.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella be-

dömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. Utifrån att prognosen visar ett negativt resultat i delårsrapporten kommer 

balanskravet inte att uppfyllas för år 2019. Balanskravsutredning saknas på prognos för helår 

2019.  

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende uppställningen av balans och resultaträkningar, 

balanskravsutredning på prognos för helår 2019 saknas.  

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med det finansiella mål som direkt-

ionen fastställt i budget 2019. Det andra finansiella målet i budget 2019 att investeringsbudgeten 

ska hållas framgår inte i delårsrapporten. Vi har därför svårt att uttala oss om detta. 

Då det inte sker någon återrapportering av verksamhetens prognostiserade utfall i delårsrapporten 

kan vi inte uttala oss om detta.  
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens behandling 

av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning 

utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direktionen och till respektive full-

mäktige i medlemskommunerna. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskaps-

året och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunalförbundets 

verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i 

budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

1.2. Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläg-

gas delårsrapporten i samband med direktionens behandling av densamma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god 

ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

1.3. Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport 

• Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

• Direktionens anvisningar avseende delårsrapport 

1.4. Avgränsning och metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

• översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-07-31, 

• förvaltningsberättelsens innehåll, 

• hur kommunalförbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommu-

nala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med 

nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 
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Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig 

grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och 

omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten. 

Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med 

den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2019-09-26. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och räddningschef. 

 Iakttagelser och  
bedömningar 

2.1. Lagens krav och god redovisningssed 

2.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juli. Resultatet för perioden uppgår till 

356 tkr. Direktionen har behandlat delårsrapporten inom lagstadgad tid. 

Förvaltningsberättelse 

Delårsrapporten har inget avsnitt som kallas för förvaltningsberättelse utan har bland annat delat in 

textavsnittet i fyra olika perspektiv (verksamhet – samhälle – medarbetare – ekonomi) där 

mål/måluppfyllelse beskrivs samt händelser under det första halvåret. Det finns även sammanfatt-

ning i början av delårsrapporten där händelser av väsentlig betydelse beskrivs.  

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 

verksamheten görs i form av resultaträkning. Det prognostiserade resultatet uppgår till –259 tkr 

vilket är 411 tkr sämre än budget. I analys av resultat delår 2019 framgår att ett nollresultat kan 

nås men att det finns osäkerhetsfaktorer.  

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas inte. Det framgår att för-

bundet har 1 713 tkr att återställa från 2018 samt att de inte planerar att återställa underskottet och 

hänvisar till placeringar och medel på bank att tillgå.  

I och med årets prognostiserade resultat förväntas förbundet få ytterligare medel att återställa inom 

tre år och redovisar därmed inte en ekonomi i balans för år 2019. 

Finansiella rapporter  

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt RKR:s re-

kommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med 

rekommendationen. Dock redovisas både resultaträkning och balansräkning uppdelade i olika 

tabeller vilket gör det svårt att få en överblick över jämförelsetalen. 

Resultaträkningarna och balansräkningarna är ej uppställa enligt LKBR. Vi rekommenderar att 

korrigera detta till årsredovisningen. 
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Någon driftredovisning redovisas inte utan den löpande redovisning framgår av resultaträkningen 

inkl noter. En investeringsredovisning finns där det framgår att endast 2 065 tkr är förbrukat av 

budget (14 205 tkr) vilket är ca 14,5 procent. Någon prognos på helår redovisas inte. 

Justeringar av ingående balanser till följd av övergången till Lag om kommunal bokföring har inte 

varit aktuellt.  

Noter 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som not 1 i delårsrapporten. Det framgår att de-

lårsrapporten är upprättad i enlighet med LKBR samt RKRs rekommendationer.  

Förklaring till säsongsvariationer beskrivs ej särskilt.  

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. Utifrån att prognosen visar ett negativt resultat i delårsrapporten kommer 

balanskravet inte att uppfyllas för år 2019. Balanskravsutredning saknas på prognos för helår 

2019.  

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende uppställningen av balans och resultaträkningar, 

balanskravsutredning på prognos för helår 2019 saknas.  

2.2. God ekonomisk hushållning 

Direktionen har fastställt handlingsplan där det framgår vad förbundets avdelningar förväntas pro-

ducera och med vilken kvalitet och effekt. I verksamhetsplanen för 2019 framgår målen nedbrutna 

på en mer detaljerad nivå. I budget 2019 framgår att förbundets mål syftar till att skapa en balans i 

verksamheten både för ekonomi och utveckling. 

2.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende ett av förbundets finansiella 

mål som fastställts i budget 2019. Av redovisningen framgår att målet om en ekonomi i balans inte 

kommer att uppfyllas då prognosen för året är lägre än budget och uppgår till -259 tkr. Målet att 

investeringsbudgeten hålls återrapporteras inte.  

Mål för verksamheten 

I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga mål som direktionen fastställt för verksamheten. 

Det finns fyra perspektiv (Verksamhet – samhälle – medarbetare – ekonomi) och under dessa 

finns nio effektmål med totalt 14 mål 2019. Måluppfyllelse beskrivs på samtliga dock görs bedöm-

ningen om målen är uppfyllda eller ej endast i tre fall. Redovisningen görs inte utifrån prognos för 

helårsutfallet. 

Vi noterar att några av målen behöver tydliggöras och konkretiseras för att en bättre utvärdering 

och bedömning av måluppfyllelsen ska kunna göras.  

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med det finansiella mål som direkt-

ionen fastställt i budget 2019. Det andra finansiella målet i budget 2019 att investeringsbudgeten 

ska hållas framgår inte i delårsrapporten. Vi har därför svårt att uttala oss om detta. 

Då det inte sker någon återrapportering av verksamhetens prognostiserade utfall i delårsrapporten 

kan vi inte uttala oss om detta.  
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 Bedömningar utifrån  
revisionsfrågor 

 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten upprättats enligt la-

gens krav och god redovisningssed? 

Delvis uppfyllt 

I allt väsentligt. Dock 

rekommenderar vi för-

budet att se över de 

upplysningskrav som 

ställs i LKBR och upp-

daterade rekommen-

dationer och uppdate-

rar till årsredovisning-

en. 

 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga 

med de av direktionen fastställda målen 

för god ekonomisk hushållning, d.v.s. 

finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Ej Uppfyllt 

Det finansiella målet 

att hålla budget upp-

nås inte enligt pro-

gnos. 

Då det inte sker någon 
återrapportering av 
övriga prognostise-
rade utfall i delårsrap-
porten kan vi inte ut-
tala oss om detta.  
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Johan Osbeck  Anna Gröndahl 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Räddningstjänsten Östra Skaraborg enligt 

de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt 

åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 



HJO 

Kommunstyrelsen 

Ks § 171 

Partistöd 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

partistöd för år 2020 ska utgå för respektive parti med: 
Moderaterna 93 395 kr 
Socialdemokraterna 70 745 kr 
Sverigedemokraterna 48 095 kr 
Centerpartiet 32 995 kr 
Kristdemokraterna 25 445 kr 
Liberalerna 25 445 kr, samt 

11 (26) 

2014-68 

utbetalt partistöd för år 2020 ska återkrävas för den händelse att något parti inte uppfyller 
kraven för partistöd enligt § 3 Regler om partistöd i Hjo kommun. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade den 27 februari 2014 regler om utbetalning av partistöd till partier 
representerade i Hjo kommunfullmäktige. Stödet är uppdelat i ett grundstöd och ett mandat
stöd. För att partistöd ska utgå ska mottagare av stödet lämna in en redovisning som utvisar att 
stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin i enlighet med 
kommunallagen. Grundstödet uppgår för år 2020 till I O 345 kronor till varje parti medan man
datstödet utgörs av 7 550 kronor per mandat i fullmäktige. Partistödet bör räknas upp varje år i 
enlighet med riksdagsmannaarvodet. För i år har detta inneburit en uppräkning om knappt 2,2 
procent. 

Vänsterpartiet har under mandatperioden 2018 - 2022 två mandat i fullmäktige. De förtroende
valda har emellertid under år 2019 avsagt sig uppdragen och länsstyrelsen har inte kunnat utse 
några nya ledamöter. Utifrån § 2 andra stycket i Regler om partistöd kan därför inget partistöd 
utgå för partiet för år 2020. 

Fastställda mandat och ledamöter i kommunfullmäktige per 31 december 2019 medför att parti
erna har rätt till följande partistöd för år 2020: 

Parti 

Moderaterna 
Socialdemokraterna 
Sverigedemokraterna 
Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
Liberalerna 
Vänsterpartiet 
Summa: 

Mandat 

Il 

8 

5 
3 
2 

2 

2 

33 

Beloppen anges i kronor. 

Justcrandes signatur 

Grund stöd 

10 345 
10 345 
10 345 
10 345 
10 345 
10 345 

62 070 

Mandatstöd Totalt stöd 

83 050 93 395 
60 400 70 745 
37 750 48 095 
22 650 32 995 
15 100 25 445 
15 100 25 445 

234 050 296 120 

Utdragsbestyrkande 
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Stab Sidan

1(2) 
Enhet 

Kansli 

Datum 

2019-11-06 

Dnr 

2014-68 

Handläggare 

Thomas Lindberg 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

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

Beslut om partistöd 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

- att partistöd för år 2020 ska utgå för respektive parti med:

Moderaterna: 93 395 kronor
Socialdemokraterna: 70 745 kronor
Sverigedemokraterna: 48 095 kronor
Centerpartiet: 32 995 kronor
Kristdemokraterna: 25 445 kronor
Liberalerna: 25 445 kronor

- att utbetalt partistöd för år 2020 ska återkrävas för den händelse att något parti inte uppfyller
kraven för partistöd enligt § 3 Regler om partistöd i Hjo kommun.

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

För att partistöd ska utgå ska mottagare av stödet lämna in en redovisning som utvisar att stödet 
har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin i enlighet med 
kommunallagen. 

Grundstödet uppgår för år 2020 till 10 345 kronor till varje parti medan mandatstödet utgörs av 
7 550 kronor per mandat i fullmäktige. Partistödet bör räknas upp varje år i enlighet med 
riksdagsmannaarvodet. För i år har detta inneburit en uppräkning om knappt 2,2 procent. 

Vänsterpartiet har under mandatperioden 2018 - 2022 två mandat i fullmäktige. De förtroendevalda 
har emellertid under år 2019 avsagt sig uppdragen och länsstyrelsen har inte kunnat utse några nya 
ledamöter. Utifrån § 2 andra stycket i Regler om partistöd kan därför inget partistöd utgå för 
partiet för år 2020. 

 



 2(2) 

 
Fastställda mandat och ledamöter i kommunfullmäktige per 31 december 2019 medför att partierna 
har rätt till följande partistöd för år 2020: 

 

Parti  Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt stöd 

Moderaterna  11 10 345 83 050 93 395 
Socialdemokraterna 8 10 345 60 400 70 745 
Sverigedemokraterna 5 10 345 37 750 48 095  
Centerpartiet  3 10 345 22 650 32 995 
Kristdemokraterna 2 10 345 15 100 25 445 
Liberalerna  2 10 345 15 100 25 445 
Vänsterpartiet  2 - - - 

Summa:   33 62 070 234 050 296 120 

Beloppen anges i kronor. 

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

Skickas till 
Partierna 

Ekonomienheten 

 

 

 

Thomas Lindberg 

Kanslichef 

Direkt 0503-351 40 
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Stab Sidan

1(2) 
Enhet 

Ekonomi 

Datum 

2019-11-13 

Dnr 

2019-xxx 

Handläggare 

Lennart Andersson 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

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

Riktlinjer för upphandling och inköp i Hjo kommun samt 
Upphandlingspolicy för Hjo kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- anta Upphandlingspolicy för Hjo kommun att gälla fr o m 2020-01-01, samt
- upphäva Upphandlingspolicy för Hjo kommun, dnr 2009-529, fastställd av Kf § 88/09.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att:

- anta Riktlinjer för upphandling och inköp i Hjo kommun att gälla fr o m 2020-01-01,
- upphäva kommunstyrelsens Regler för upphandling och inköp, dnr 007504/100, fastställda av

Kf § 55/04, samt
- antagandet och upphävandet sker efter det att kommunfullmäktige fattat beslut om upphand-

lingspolicy enligt ovan.

Sammanfattning 
Hjo kommun har tillsammans med fem andra kommuner i Skaraborg samverkansavtal med Skövde 
kommun gällande upphandlingsverksamheten. Upphandlingsenheten utför upphandlingar åt samver-
kanskommunerna där ett flertal upphandlingar sker gemensamt. Inköpssamordnare från respektive 
kommun har regelbundna träffar tillsammans med upphandlingsenheten i Skövde där upphandlings- 
och inköpsfrågor diskuteras. För att skapa ett mer gemensamt förhållningssätt i upphandlingsfrågor 
och säkerställa så kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara upphandlingar som möjligt, har kommu-
nerna arbetat fram mer enhetliga styrdokument gällande upphandling och inköp. Förändringar av 
lagar och regler inom upphandlingsområdet samt organisationsförändringar med mera har medfört 
att nuvarande styrdokument för upphandling behöver uppdateras.  

Ny policy för upphandling samt nya riktlinjer för upphandling och inköp har därför tagits fram som 
är uppdaterade utifrån nu gällande regelverk och som är mer enhetliga med övriga samverkanskom-
muners styrdokument, dock med anpassning till Hjo kommuns organisation. 

Förvaltnings förslag till ny policy för upphandling och ny riktlinje för upphandling och inköp ersätter 
de nuvarande. Detta då dokumenten har behövts ändras såväl innehållsmässigt som i disposition att 
enbart en revidering inte bedömts vara möjlig. 

 



 2(2) 

 
Beslutsunderlag 
Förslag till Upphandlingspolicy för Hjo kommun 

Förslag till Riktlinjer för upphandling och inköp i Hjo kommun 

 

Skickas till 
Ekonomienheten 

Kansliet 

 

 

Lennart Andersson 

Ekonomichef 

 

 



 
 
 

 

 

 
 
 

    

Upphandlingspolicy för Hjo kommun  
 

Dokumenttyp Policy 

Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2019-12-19, § xx 

Senast reviderad  

Detta dokument gäller för Kommunövergripande 

Giltighetstid Tills vidare 

Dokumentansvarig Ekonomichef 

Dnr 2019-xxx 

 

  



 3(6) 
 
Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ............................................................................................................................................................. 3 

Inledning ............................................................................................................................................................................. 4 

Syfte ..................................................................................................................................................................................... 4 

Ansvarsfördelning ............................................................................................................................................................ 4 

Grundförutsättningar ...................................................................................................................................................... 4 

Affärsetik ............................................................................................................................................................................ 5 

Hållbar utveckling ............................................................................................................................................................ 5 

Uppföljning av ställda krav ............................................................................................................................................. 5 

Samverkan .......................................................................................................................................................................... 5 

Revidering .......................................................................................................................................................................... 6 

Stödjande dokument ....................................................................................................................................................... 6 

Begrepp .............................................................................................................................................................................. 6 
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Inledning 
Policyn gäller all upphandling, även vid direktupphandling. Upphandling definieras som köp, lea-
sing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster eller entreprenader. 

Syfte 
Denna policy för upphandling är ett styrande dokument vars syfte är att säkerställa att kommu-
nens anskaffning av varor, tjänster och entreprenader sker enligt gällande lagar, till bästa hus-
hållning med kommunala medel samt bidrar till en hållbar utveckling med beaktande av social 
och etisk hänsyn.  

Upphandling är en strategisk uppgift med ett kommungemensamt intresse. All upphandling skall 
baseras på en helhetssyn. Kommunens gemensamma bästa har alltid företräde före enskild 
verksamhets intresse. 
 

Ansvarsfördelning 

Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för all upphandling inom Hjo kommun. 
 
Kommunstyrelsens verkställande organ för kommunens upphandlingsverksamhet är ekonomi-
enheten med stöd av upphandlingsenheten i Skövde kommun.  
 
Ramavtalsupphandlingar som är kommunövergripande genomförs av ekonomienheten i samråd 
med berörda verksamheter.  
 
Verksamheterna ansvarar för att verksamhetsspecifika upphandlingar genomförs. Detta sker i 
samråd med ekonomienheten och Hjo kommuns inköpssamordnare.  
 
Kommunstyrelsens verkställande organ för kommunens upphandlingsverksamhet avseende 
bygg- och anläggningsentreprenader samt tjänster som tillhör dessa är samhällsbyggnad.  
 
Verksamheterna ansvarar för att direktupphandlingar och beställningar följer policyn med til-
lämpning av aktuella riktlinjer för inköp.  
 

Grundförutsättningar 
All upphandling av varor och tjänster ska ske enligt aktuell lagstiftning för offentlig upphandling 
och antagna regler och riktlinjer för upphandling inom Hjo kommun.  
 
Kommunens storlek som upphandlande myndighet ska utnyttjas genom att ramavtal upprättas 
för varor och tjänster inom alla områden där så är möjligt och lämpligt. Tecknade ramavtal är 
tvingande och ska följas av alla anställda. 

All upphandling ska planeras i så god tid att upphandlingen kan genomföras i enlighet med poli-
cyns krav.  

All upphandling ska ske i nära samverkan mellan upphandlings- och verksamhetskompetens.  

Utformning av kravspecifikation åligger beställande verksamheter.  



 5(6) 
 
Genom dialog med företag ökar förståelsen för marknaden. All upphandling där värdet förvän-
tas överstiga 100 000 kronor bör innehålla leverantörsdialog och/eller marknadsundersökning.  
 

Affärsetik 
Personal som deltar i upphandlingsprocessen får inte ha personliga engagemang eller intressen i 
leverantörsföretag (jäv) som riskerar att stå i konflikt med kommunens intressen.  

Egna rese- och logikostnader vid besök hos eller vid resor tillsammans med leverantörer ska 
alltid betalas av kommunen.  

En arbetstagare får inte ta emot gåvor eller tjänster från befintliga eller potentiella leverantörer 
som kan medföra att en utomstående betraktare kan ha skäl att anta att detta kan påverka 
kommunens affärsmässighet.  
 

Hållbar utveckling 
All upphandling bör vara inriktad på att de upphandlande varorna och tjänsterna ska bidra till 
en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. 

I upphandlingar av livsmedel ska miljökrav, djurskyddskrav, krav rörande antibiotikaanvändning 
och smittskydd ställas i enlighet med Upphandlingsmyndighetens kriteriedokument. 

Upphandling och inköp ska präglas av ett totalkostnadsperspektiv. Med detta avses att hänsyn 
ska tas till samtliga kostnader som är förenliga med upphandlingen. 

Livscykelperspektivet ska vara grundläggande vid beräkning av totalkostnaden i den mån det är 
möjligt. 

Upphandlingar ska, om det är ekonomiskt försvarbart, utformas så att såväl mindre som större 
företag har möjlighet att lämna anbud och delta i upphandlingen. 

Kommunens antagna miljödokument ska beaktas vid upphandling under förutsättning att de 
inte strider mot gällande lagar.  
 

Uppföljning av ställda krav 
Uppföljning av krav i leverantörsavtalen stimulerar till upprätthållen kvalitet i pågående leveran-
ser. I samband med upphandlingen ska analys göras för att avgöra vilka avtal och vilka krav som 
ska följas upp och i vilken omfattning.  

Verksamheten ansvarar för uppföljning av verksamhetsspecifika avtal. Ansvaret innefattar upp-
följning av efterlevnaden av såväl regler som ingångna avtal. 
 

Samverkan  
Hjo kommun ska där tydlig samverkansnytta finns för kommunen, samarbeta med kommuner, 
regioner, statliga myndigheter och organisationer, i syfte att genomföra så kostnadseffektiva 
och långsiktigt hållbara upphandlingar som möjligt. 



 6(6) 
 
 

Revidering 

Denna upphandlingspolicy är antagen av Kommunfullmäktige och skall revideras en gång per 
mandatperiod. Bilaga med stödjande dokument uppdateras fortlöpande av ekonomienheten.  

Stödjande dokument  
 

• Riktlinjer för upphandling och inköp i Hjo kommun 
 

Begrepp 

 
Inköp: En organisations totala verksamhet för extern anskaffning, det vill säga hela spannet från 
övergripande långsiktigt arbete med målsättning och analys, via upphandling, beställning, le-
veransbevakning till implementering och uppföljning.  

 
Upphandling: Det inköpsarbete som omfattar arbetet från att planera en specifik upphandling till 
att ett avtal tecknats. I detta finns anbudsförfrågan, leverantörskvalificering, leverantörsdialog, 
anbudsvärdering, förhandling, avtalsskrivning m.m. 

 
Direktupphandling: All upphandling som sker utan krav på annonsering och utan krav på anbud i en viss 
form. Direktupphandling är alla inköp oavsett värde som inte omfattas av de formaliserade upphandlings-
formerna.  
 
Ramavtal är ett avtal som ingås mellan en eller flera myndigheter och en eller flera leverantörer 
i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.  
Ramavtal kan tecknas för upphandlingar av såväl varor och tjänster som byggentreprenader 
inom LOU:s och LUF:s tillämpningsområden.  
Skillnaden mellan ett ramavtal och ett specifikt upphandlingskontrakt är att det vid ramavtal 
råder osäkerhet kring volym, leveranstidpunkter och den exakta utformningen av föremålet för 
upphandlingen.  

 
Livscykel: Samtliga skeden, inklusive forskning och utveckling, som en vara, tjänst eller byggnads-
verk genomgår från råvaruanskaffning eller generering av resurser till bortskaffande, sanering 
och tjänstens eller användningens slut.  (I 2014-års upphandlingsdirektiv (artikel 2) införs en 
definition av livscykel). 
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 Barn och utbildning Sidan 

1(1) 

 Enhet 

Kansli 

Datum 

2019-12-04 

Dnr 

2019-349 

 Handläggare 

Maria Börjel 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

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

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa de nya avgiftsnivåerna för 
maxtaxa inom förskola och fritidshem samt att i enlighet med de nya avgiftsnivåerna revidera 
kommunens riktlinjer och avgifter för förskola och fritidshem. De nya avgiftsnivåerna tillämpas från 
och med 1 januari 2020. 

 

Sammanfattning 
De nya avgiftsnivåerna gäller för perioden 1 januari 2020 till den 31 december 2020. Inkomsttaket 
höjs från 47 490kr till 49 280kr per månad. Ändringen innebär att kommunens avgiftsintäkter 
kommer att öka och därför minskas också stadsbidraget i motsvarande omfattning. 

Beslutsunderlag 

Uppgifter från Skolverket – Avgiftsnivåer för maxtaxa 2020  
2019-12-04  

Skickas till 
Barnomsorgshandläggare 

 

 

 

Annika Eclund 
Tf. Skolchef  
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