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Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: Torsdagen den 9 december 2021, kl 18.30 
Plats: Lilla Park, Kulturkvarteret 

Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta i första hand sin gruppledare 
som kallar ersättare för tjänstgöring.  

Hjo 2021-12-02 

Michael Kihlström Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 

Ärendelista 

Ärende Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Upprop

2. Val av protokollsjusterare och
fastställande av tid för justering

Berit Henriksson (C) och Merja Wester (S) utses att tillsam-
mans med ordföranden justera protokollet. 
Ersättare: Petter Jönsson (L) och Kjell-Arne Green (S). 
Justeringstid: Måndag 13 december 2021, kl 15.00. 

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

5. Frågestund

6. Information:
Kommunens krisledningsarbete m m
Säkerhetsstrateg Julian Rittermann

7. Miljösamverkan Östra Skaraborg:
Taxa för offentlig kontroll och an-
nan offentlig verksamhet enligt livs-
medelslagen
Ansvarig politiker: Direktionens leda-
mot Catrin Hulmarker (M)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
ny taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
enligt livsmedelslagen att gälla fr o m 2022-01-01 och ersätter 
tidigare taxa som upphör att gälla 2021-12-31. 

8. Miljösamverkan Östra Skaraborg:
Delårsrapport 2021
Ansvarig politiker: Direktionens leda-
mot Catrin Hulmarker (M)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna delårsrapport 2021 för Miljösamverkan Östra Skara-
borg. 
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9. Partistöd 2022 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- partistöd för år 2022 ska utgå för respektive parti med: 
Moderaterna: 97 552 kronor 
Socialdemokraterna: 73 894 kronor 
Sverigedemokraterna: 50 236 kronor 
Centerpartiet: 34 464 kronor 
Kristdemokraterna: 26 578 kronor 
Liberalerna: 26 578 kronor 

- för visst parti utbetalt partistöd för år 2022 ska återkrävas 
för den händelse att detta parti inte uppfyller kraven för 
partistöd enligt § 3 Regler om partistöd i Hjo kommun. 

10. Krisstöd, policy 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- anta förvaltningens förslag till policy för Krisstöd, samt 
- POSOM-policy fastställd av Kf § 28/18 upphör att gälla. 

11. Reglemente för krisledningsnämn-
den, revidering 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
en reviderad version av Reglemente för krisledningsnämnden. 

12. Ledningsplan vid extraordinära hän-
delser, revidering 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
en reviderad version av Ledningsplan vid extraordinära händel-
ser. 

13. Revidering av avgifter för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk 
omsorg 
Ansvarig politiker: Barn- och ungdoms-
utskottets ordförande Ann-Christine 
Fredriksson (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera 
Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg 
och utifrån Skolverkets skrivelse fastställa ett ändrat inkomst-
tak för 2022. 
 

14. Svar på motion om utbyte av golv-
liftar till takliftar på Sjöryds äldre-
boende 
Ansvarig politiker: Omvårdnadsutskot-
tets ordförande Ewa F Thorstenson (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anse motionen besvarad. 

15. Riktlinjer för markanvisning och ex-
ploateringsavtal 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förvaltningens förslag till riktlinjer för markanvisning och ex-
ploateringsavtal. 

16. Valärenden 
 

- Entledigande – Bodil Hedin (S) 
- Entledigande och återbesättande, ledamot 

byggnadsnämnden – Bert-Ove Andersson (Sd) 
- Entledigande och återbesättande, ersättare 

kommunstyrelsen – Kenny Åkerberg (Sd) 
- Entledigande och återbesättande, ersättare 

kommunstyrelsen, ledamot KsBu – Eddie Wallin (Sd) 
17. Nya motioner att anmäla  
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18. Anmälningsärenden Bifogas. 
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Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny taxa för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen att gälla fr o m 2022-01-0 I och ersätter tidi
gare taxa som upphör att gälla 2021-12-31. 

Sammanfattning 

Miljösamverkan Östra Skaraborg har utarbetat förslag till taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 14/21 samt taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen. 

Utd�gsbestyrbndc 
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JtJterandes signatur Utdragsbestyrkande 

MILJÖSAMVERKAN 
ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-22 

Dir § 14 Dnr 2021-6023 

Ny taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt livsmedelslagen 

Beslut 

Direktionen för Milj ösamverkan östra Skaraborg föreslår kommunfullmäktige i 
Miljösamverkans medlemskommuner att anta en ny taxa för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen att gälla från den 1 januari 2022. 

Redogörelse for ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har under september 2021 uppdaterat 
underlag och vägledning utifrån de anpassningar av svensk lagstiftning som 
gjordes i april 2021 efter att EU:s nya kontrollförordning 2017/625 trätt i kraft. Då 
infördes bland annat det nya begreppet "annan offentlig verksamhet" i svensk rätt 
och efterhandsdebitering av livsmedelskontroll gjordes obligatorisk. 

Underlaget innehåller flera nyheter jämfört med gällande taxa, till exempel 
möjliggörs en succesiv övergång till efterhandsdebitering, och helt nya 
avgiftsgrunder för kostnader för inköp under dold identitet och hantering av 
RASFF-ärenden (myndigheternas system för att rapportera in varningar gällande 
livsmedel) har införts. 

Med anledning av dessa förändringar har en ny taxa för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen tagits fram för miljönämndens 
verksamhet. 

Nämnden kommer att tillämpa efterhandsdebitering av planerad kontroll för nya 
verksamheter från och med den 1 januari 2022. För befintliga verksamheter 
kommer fast årlig avgift tillämpas för åren 2022 och 2023. Från och med 1 januari 
2024 tillämpas efterhandsdebitering även på dessa. 

En indexjustering av nuvarande timavgifter och inställelseavgift har gjorts för året 
2022 enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Justeringen motsvarar en 
ökning på 2,1 procent från året 2021 till året 2022. Förändringen grundar sig i 
senast tillgängliga värde på SKR:s webbplats, vilket är den 30 september 2021. 

2021-10-25 Dnr 2021-229 



SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 

MILJÖSAMVERKAN Sammanträdesdatum 

  ÖSTRA SKARABORG 
2021-10-22 

Dir § 14 forts. 

2021-09-30 

Prisindex kommunal verksamhet 

PKV 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

Personalkostnad 2,1 2,4 2,1 2,7 2,3 

Ovrig förbrukning— 0,8 2,4 2,2 2,0 2,2 

Prisindex kommunal verksamhet 1,7 2,4 2,1 2,5 2,3 

Kvalitetsjuslerad lonekostnadsförändring ink . förändring i arbetsgivaravgifter. 

— 50% lonekostnadsförändring och 50% KPIF, konsumentprisindex med fast ränta. 

Källa: https://skr. se/skriekonomijuridikkkonom i/bu dgetochp lanering/prisindex/pkv. 13 34.html 

Miljönämnden östra Skaraborg beslutade den 13 oktober 2021 (MN § 64) att 
föreslå direktionen att föreslå kommunfullmäktige i Miljösamverkans 
medlemskommuner att anta en ny taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt livsmedelslagen att gälla från den 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Milj ösamverkans förslag till beslut daterat 2021-10-15 

Miljönämndens beslut, MN § 64, 2021-10-13 med bilaga, Taxa för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 

Bilaga 

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna: Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde 
och Tibro 

Jtisterandes ål natur Utdragsbestyrkande 
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Dnr 2021-6023 
Dir § 14 

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt livsmedelslagen 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Milj önämnden östra Skaraborgs kostnader för 

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), 

lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och 

livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de 

föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning 

(2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruks-

produkter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen 

jämställs med livsmedel. 

Allmänna bestämmelser om avgift 

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för 

nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje 

livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk 

produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 

enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion 

överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 

Milj önämnden östra Skaraborg efter handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de 

bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda 

kontrolltid enligt 6 §. 

I 9-16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 

2. uppföljande kontroll (10 §) 

3. utredning av klagomål (11-12 §§) 

4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 

6. importkontroll (15 §) samt 

7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 
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Timavgift 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 

1. 1 423 kronor per timme kontrolltid för planerad kontroll. 

2. 1 151 kronor per timme kontrolltid för uppföljande kontroll, utredning av 

klagomål och registrering av ny verksamhet. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har 

använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med 

parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning 

och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna 

i 7 a § om årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för 

årlig avgift (7 a §) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §). 

7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den 

årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det 

riskIclassningsbeslut som beslutats av Miljönämnden östra Skaraborg multipliceras 

med timavgiften. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en 

anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt 

nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval 

av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 

livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början. 

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende 

eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer 

av denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens 

risklclassningsbeslut som fastställs av Miljönämnden östra Skaraborg. 
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Indexuppräkning 

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan 
börjar gälla. 

Miljönämnden östra Skaraborg ska för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta 
att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s 
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 
1 timme kontrolltid enligt 6 § punkt 2. Detsamma gäller för den som anmäler en 
anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i 
kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som 
enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med 
anledning av att den övergått till en ny aktör. 

Avgift för uppföljande kontroll 
10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens 
nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att 
bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma 
omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att 
verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på anläggningen vid 
uppföljande kontroll 247 kronor per kontrolltillfälle. Restid räknas inte som 
kontrolltid vid uppföljande kontroll. 

Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid 
enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på anläggningen vid 
utredning av klagomål 247 kronor per kontrolltillfälle. Restid räknas inte som 
kontrolltid vid utredning av klagomål. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning 
(RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska 
en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören 
erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller 
återkalla de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, 
bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 
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Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad 
har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande 
efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som 
hänger samman med åtgärden. 

Avgift exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en 
avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande 
av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen. 

Avgift importkontroll 

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § 
betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar 
nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas 
med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga 
faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som 
annars ansvarar för livsmedlen. 

Avgift för inköp under dold identitet 
16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livs-
medel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande 
nämndens faktiska utgifter för köpet betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-
12 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Milj önämnden östra Skaraborg i ett 
enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras 
enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och 
samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under 
det kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det 
enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 
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Betalning av avgift 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till kommunalförbundet 

Miljösamverkan östra Skaraborg genom dess miljönämnd. Betalning ska ske inom 

tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Överklaganden 

§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

§ 21 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas på ärenden som 

kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas 

ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa. 

Avgift enligt 7 b § ska från och med 1 januari 2024 betalas av samtliga verksamheter 

oavsett riskklass. 

För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2022 tillämpas 7 b § oavsett 

riskklass. 

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

MILJÖSAMVERKAN Sammanträdesdatum 

  ÖSTRA SKARABORG 
2021-10-22 

Dir § 12 Dnr 2021-4888 

Delårsrapport 2021 

Beslut 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutar att godkänna förslaget 
till delårsrapport per den 31 augusti 2021. 

Redogörelse för ärendet 

En delårsrapport har tagits fram. Delårsrapporten ska skickas till 
kommunalförbundets revisorer för bedömning samt till alla medlemskommuner 
för godkännande efter direktionens godkännande. 

Miljönämnden östra Skaraborg beslutade den 13 oktober 2021 (MN § 56) att 
föreslå direktionen att godkänna förslaget till delårsrapport per den 
31 augusti 2021. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2021-10-15 
Miljönämndens beslut, MIN § 56, 2021-10-13 med bilaga, Delårsrapport 2021 
Åtgärdsplan för budgetunderskott efter delårsrapport 2021 

Bilaga 

Delårsrapport 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna: Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde 
och Tibro 

Susterandes sr natur Utdragsbestyrkande 

3 

2021-10-27 Dnr 2021-234 





. 
_... 

;,...-,.: 
" P 

.,,,K.4---  ..3,•-z-;,-..,,,-;.,,,,,,;,:,e,-,,,.,,,..7,, 5 ::.,,,,a, _ , , _...,,,„..2,...,,_ t 44;__,...,,,e,,y•., 

Dnr 2021-4888 

Delårsrapport 
2021 

 

MILJÖSAMVERKAN 
ÖSTRA SKARABORG 

ADRESS 

Hertig Johans torg 
541 83 Skövde 

TELEFON 
0500-49 36 30 

E-POST 

info@miljoskaraborg.se 

WEBBPLATS 
www.miljoskaraborg.se 

Beslutad av Direktionen för Miljösamverkan östra 
Skaraborg den 22 oktober 2021, § 12 
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1. Inledning 

1.1 Förbundets verksamhet 
Milj ösamverkan östra Skaraborg är ett kommunalförbund med en direktion och en 
milj önämnd som i sitt arbete ska bidra till hållbar utveckling som syftar till att 
tillförsäkra dagens och morgondagens invånare en hälsosam och god miljö. 

Miljönämnden östra Skaraborg ansvarar för tillsyn och kontroll enligt miljöbalken 
och livsmedelslagstiftningen. Utöver detta har nämnden även tillsynsansvar enligt 
tobakslagen, strålskyddslagen, lagen om animaliska biprodukter, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. 

Medlemskommunerna är Falköping, Hjo, 
Karlsborg, Skövde och Tibro. 

Fördelningen av medlemsbidraget 2021 

görs utifrån befolkningsmängden den 

31 december 2019. Vid denna tidpunkt 
var den totala befolkningsmängden inom 

medlemskommunerna 117 002 varav 
Falköping (33 246), Hjo (9 210), 

Karlsborg (6 940), Skövde (56 366) och 
Tibro (11 240). 

Direktionens uppdrag regleras i en 

förbundsordning och en arbetsordning. 

Miljönämndens reglemente beskriver 
nämndens uppdrag. Verksamhetens om- Bild I. Förbundets geografiska område 
fattning framgår av nämndens tillsyns- och 
kontrollplan. Kontinuerlig uppföljning av mål och planer sker genom internkontroll. 

1.2 Politiker och tjänstemän 
1.2.1 Tjänstemän 
Milj ösamverkan östra Skaraborg är den organisation som praktiskt utför tillsyn och 
prövning inom livsmedels- och miljöbalksområdet. Förbundets tjänstemanna-

 

organisation leds av förbundschef Pelle Holmström samt avdelningscheferna Jenny 
Möller och Max Ulrikz. Per den 31 augusti hade Miljösamverkan totalt 40 anställda 

1.2.2 Revisorer 
Medlemskommunerna utser revisorer som granskar kommunalförbundets verksamhet. 
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1.2.3 Politisk ledning 

Direktionen 

'  Ör ärårf e 

• Jonas Davidsson (S), Karlsborg 

Vice ordförande 

• Per-Olof Andersson (M), Tibro 

Ledamöter 

• Dan Gabrielsson (S), Falköping 

• Adam Johansson (M), Falköping 

• Catrin Hulmarker (M), Hjo 

• Pierre Rydén (S), Hjo 

• Catarina Davidsson (C), Karlsborg 

• Katarina Jonsson (M), Skövde 

• Johan Ask (S), Skövde 

• Rolf Eriksson (S), Tibro 

Ersättare 

• Karola Svensson (C), Falköping 

• Ingrid A. Jarlsson/Pema Malmgren 
(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 

Miljönämnden östra Skaraborg 

Ordförande 

• Philip Segel! (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 (S), Skövde 

• Gunnel Johansson (S), Tibro 

• Thomas Danielsson (M), Tibro 

Ersättare 

• Maria Bruckshaw (KD), Falköping 

• Anders Blom (MP), Falköping 

• Kerstin Strandbergh (M), Hjo 

• Marie Lindberg (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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2. Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt av verksamhetens utveckling 

2.1.1 Tillsyn och kontroll 
Under perioden 1 januari-31 augusti 2021 har miljönämnden utfört totalt 2 545 

planerade kontroll- och tillsynsinsatser. Tillsynen är i ett helhetsperspektiv 

genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.1.1.2 Tillsyn och kontroll jämfört med tillsynsplan 

Styrd tillsyn och kontroll 

Ser vi till den styrda tillsynen, som finansieras med en årlig tillsynsavgift, har vi 

utfört 1 448 insatser. Jämfört med tillsynsplanen för helår på 2 360 insatser innebär 

det en måluppfyllelse motsvarande 61,4 procent. Vår bedömning är att vi kommer 

att uppnå en relativt hög måluppfyllelse för den styrda tillsynen vid årets slut. Det 

kommer dock troligen att uppstå tillsynsskulder för lantbruksverksamheter samt för 

A- och B-verksamheter. En mer detaljerad redovisning finns i bilaga 9.1. 

2021-08-31 2020-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2017-08-31 

Måluppfyllelse 61,4% 57,4 %J 68,7% 57,4 % , 55,4% 

Behovsprioriterad tillsyn och kontroll 

Antalet planerade tillsynsinsatser på objekt som inte betalar fast årlig avgift uppgår 

till 1 097, att jämföra med planen på 1 278. Det motsvarar en måluppfyllelse på 

86 procent. Några av tillsynsprojekten kommer av olika anledningar inte att 

genomföras, men sett till antalet så är vår bedömning att vi kommer att uppnå en hög 

måluppfyllelse. En mer detaljerad redovisning finns i bilaga 9.2. 

2.1.1.3 Tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
Utöver de planerade insatserna i tillsynsplanen har vi även under 2021 fortsatt 

bedriva tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

med anledning av pandemin. Insatserna har finansierats med statliga medel vilket gör 

att de inte redovisas under vare sig styrd eller behovsprioriterad tillsyn ovan. 

Redovisning av antalet insatser finns under avsnittet händelser av väsentlig 
betydelse. 

2.1.1.4 Tillsyn och kontrollinsatser per område och medlemskommun 
De tillsyns- och kontrollinsatser som redovisas per område och kommun omfattar 

inspektioner, systemtillsyn och revisioner, det vill säga kontroll på plats, både 

planerade och oplanerade. 

Platsbesök per tillsynsområde och kommun 
Tillsynsområde Falköping Hjo Karlsborg Skövde Tibro Totalt 

Covid-19 59 31 19 92 9 210 
Animaliska biprodukter 27 6 3 30 5 71 
Tobak 0 0 0 0 0 0 
Hälsoskydd 22 7 5 33 8 75 
Avlopp 1 11 0 38 0 50 
Livsmedel 197 93 75 333 87 785 
Miljöskydd 42 11 5 28 11 97 
Övriga tillsynsbesök 4 1 2 13 1 21 

Totalt 352 160 109 567 121 1 309 
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2.1.2 Ekonomi 
2021-08-31 2020-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2017-08-31 

Verksamhetens intäkter 20 689 20 700 264792 : 20 023 19 822 
Verksamhetens kostnader 20 233 18 929 24 8262 18 074 , 17 006 
Resultat efter avskrivningar och 
finansiella poster 394 1 709 1 591 1 899 2 820 
Avgiftsfinansieringsgracr, % 61,1 61,9 62,6 61,8 58,9 
Antal anställda 40 45 44 , 43 ' 41 

, Folkmängd medlennskommunerna 117 517 l 117 002 i 116 169 F 115209 , 113 970, 

Beloppen ovan anges i tusentals kronor. 

Befolkningsmängden är frän närmast föregående årsskifte. 

' Intäkter från avgifter från tillsyn och kontroll dividerat med totala kostnader exklusive VA-rådgivningen. 

2  Stor påverkan av tillfälligt statligt finansierat projekt inom förorenad mark 

2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

2.2.1 Viktiga förhållanden 

Statliga stöd på grund av pandemin 
Precis som under föregående år har nämnden mottagit statliga stöd för att genomföra 

tillsyn enligt lagen om tillfålliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. För 

perioden 1 januari-31 augusti uppgår intäkterna till 873 tkr. Det som är känt idag är 

att vi erhåller stöd även för september och att det inte är beslutat om lagen ska 

förlängas. Om lagen förlängs är det troligt att vi erhåller stöd även för den perioden. 

Förändring av semesterlöneskulden 
Avstämning av semesterlöneskulden görs vid delår och helår. Eftersom majoriteten 

av uttag av semesterdagar sker under sommarperioden innebär det således att skulden 

per den 31 augusti har minskat i förhållande till årsskiftet. Resultatpåverkan är 

således positiv. Resultatpåverkan vid avstämningen är av samma skäl negativ vid 

årsskiftet. Resultatpåverkan vid delåret är 492 tkr. 

Justering av uteblivna pensionspremieinbetalningar 
Under juni 2021 uppdagades det att KPA pension inte debiterat premier enligt vald 

försäkringslösning för förmånsbestämd ålderspension i ett enskilt ärende från dess att 

förbundet bildades fram tills idag. Effekten av det är att det förs en engångsjustering 

juli 2021. Den totala kostnaden uppgår till 894 tkr varav kostnad för premie 720 tkr 

och löneskatt 174 tkr. En utförlig kontroll gjordes av KPA pension i samband med att 

det upptäcktes och inga andra felaktigheter hittades vid kontrollen. 

Kommande effekter som en följd av byte av miljöbalkstaxa 2022 
Det kommer att göras en justering av inbetalda tillsynsavgifter under hösten 2021 

förutsatt att medlemskommunernas fullmäktige beslutar att anta den nya 

miljöbalkstaxan under september 2021. Observera att inga justeringar ännu har gjorts 

och heller inte påverkar resultatet vid delåret. Dock har hänsyn tagits till detta i 

helårsprognosen. 

Justeringen som i sådant fall behöver göras rör verksamheter som idag betalar en fast 

årlig avgift och som har en tillsynsfrekvens vartannat eller vart tredje år men med den 

nya taxan ska betala utifrån nedlagd tid efter att tillsyn utförts. Det innebär att dessa 
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verksamheter som ska ha tillsyn antingen 2022 eller 2023 har betalt in en avgift i 
förskott, men ännu inte fått det de betalat för. De redan inbetalda avgifterna kommer 
att föras över till 2022 och 2023 och i samband med att tillsyn utförs kommer del av 
avgift räknas av. 

2.2.2 Finansiella risker 
Förbundet har inga finansiella placeringar och inga avsättningar eller ansvars-

 

förbindelser avseende pensioner. 

2.3 Händelser av väsentlig betydelse 

2.3.1 Coronapandemin 
Pandemin har haft fortsatt stor påverkan på vår verksamhet på olika sätt. Vi har i stor 
utsträckning arbetat på distans vilket har sina för- och nackdelar. Medarbetarna har 
med tiden hittat former för att arbeta mer effektivt på distans vilket är positivt. 
Samtidigt finns det utmaningar med vissa arbetsuppgifter och framför allt den sociala 
kontakten mellan medarbetarna som inte blir densamma när man inte träffas fysiskt. 

Vad gäller tillsynen har vi fortsatt att använda oss av alternativa tillsynsmetoder där 
det har varit möjligt, såsom video- och telefonmöten och i en högre utsträckning 
granska dokumentation på distans. 

Vi har även fortsatt att bedriva arbete utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med 
mera och senare den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. 

Vi har under årets första åtta månader utfört 214 kontrollinsatser. Vid de 133 
planerade insatserna har vi gjort en uppföljande tillsyn i 65 av dessa vilket motsvarar 
ca 49 procent. Det är således en ovanligt hög andel där vi noterat avvikelser. 
Avvikelserna gäller främst att verksamheterna inte har informerat, planerat och 
organiserat så att besökare kan hålla avstånd till varandra. Avvikelserna behöver inte 
innebära att fysisk trängsel konstaterats vid kontrolltillfället. Flertalet konstaterade 
avvikelser rör hur borden placerats men också hur många man sitter per sällskap och 
att tydlig information finns om vad som förväntas av besökarna. Begränsningar 
gällande öppettider har upphört helt att gälla och regler om maxantal i sällskap har 
också ändrats från den 1 juli 2021. Lagen gäller till och med 30 september. Beslut 
om eventuell förlängning tas av riksdagen den 22 september. 

2.3.2 Ny miljöbalkstaxa och en ökad andel efterhandsdebitering 
Direktionen beslutade den 15 juni att föreslå respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige att anta en ny milj öbalkstaxa som föreslås gälla från och med 
den 1 januari 2022. Taxan är framtagen enligt Sveriges Kommuners och Regioners 
(SKR:s) nya taxemodell. En stor förändring som kommer med den nya taxan är en 
ökad andel efterhandsdebitering. Drygt 600 verksamheter som tidigare betalat en fast 
årlig avgift vid årets start kommer istället att få betala utifrån nedlagd tid efter att 
tillsyn genomförts. 
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2.4 Styrning och uppföljning 
Nedan följer en uppföljning av verksamhetsmålen. Direktionens mål är övergripande 
och av en mer strategisk karaktär medan nämndens verksamhetsmål är mer konkreta 
och mätbara. Nämndens verksamhetsmål ska bidra till att direktionens mål uppnås. 
Sett i ett helhetsperspektiv bedömer vi att vi uppnår en god måluppfyllelse för våra 
verksamhetsmål. 

2.4.1 Perspektiv finansiering 

Direktionens verksamhetsmål 

Måluppfyllelse 

• Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av 
medlemsbidragen (65,5 tkr) 

Mål 

• Överstigande del 4 mkr i eget kapital ska 
återbetalas till medlemskommunerna 

• Årets resultat förväntas enligt helårsprognosen 
att uppgå till -505 tkr. Bedömningen är således att 
målet inte kommer att uppnås. 

Måluppfyllelse 

• Återbetalning motsvarande 1 976 tkr 
genomfördes i slutet av april. Målet är således 
uppnått. 

Nämndens verksamhetsmål 

Utfall  ' 

• Avgiftsfinansieringsgraden ska uppgå till minst 
70% för livsmedelskontrollen och 59 % för 
miljöbalken för 2021 

2.4.2 Perspektiv tillsyn och kontroll 

Direktionens verksamhetsmål 

IM» I 

• Alltidtra resultat vid extern granskning av 
verksamheten. Uppföljning av målet utgår om 
någon granskning inte genomförts under året. 

Nämndens verksamhetsmål 

• 100 % av antalet tillsyns-/kontrollinsatser i 
tillsynsplanerna ska genomföras för objekt som 
betalar fast årlig avgift 

• Livsmedelskontrollen: 68,4% 

• Miljöbalken: 58,4% 

• Vår bedömning är att vi inte riktigt kommer att 
komma upp i önskad avgiftsfinansiering för 
helåret. 

MålLippf Ilelse 

• Någon extern granskning har ej skett 

• Per den 31 augusti har 61,4% av insatserna 
genomförts. Bedömningen idag är att vi kommer 
att uppnå en måluppfyllelse för året inom 
intervallet 90-100 %. 
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• 100 % av antalet tillsyns-/kontrollinsatser i 
tillsynsplanerna ska genomföras för objekt som 
inte betalar fast årlig avgift. 

2.4.3 Perspektiv kund 

Direktionens verksamhetsmål 

Mål 

• Nöjda invånare och verksamhetsutövare 

Nämndens verksamhetsmål 

Mål 

• 1. Miljönämnden ska ha ett högre NKI (Nöjd-
Kund-Index) än genomsnittet för respektive 
myndighetsområde i SKR:s öppna jämförelser. 

• 2. Miljönämnden ska ha en bibehållen eller ökad 
nivå av NKI (Nöjd-Kund-Index) jämfört med 
föregående års mätning för respektive 
myndighetsområde. 

Mål 

• Miljönämnden ska senast vid utgången av: 

• 2021 ha minst 10 e-tjänster i drift. 

• 2021 ha möjliggjort för kunden att följa sitt 
ärende digitalt via "mina sidor" eller liknande. 

Måluppfyllelse 

• Per den 31 augusti har 85,8% av insatserna 
genomförts. Bedömningen idag är att vi kommer 
att uppnå en måluppfyllelse för året inom 
intervallet 90-100 %. 

Måluppfyllelse 

• Mäts delvis genom insiktmätningar som redovisas 
under nämndens mål nedan. 

Måluppfyllelse 

• 1. Se bilaga 9.3 mer mer detaljerad redovisning. 
Målet är delvis uppnått. För mätområde 
livsmedelskontroll är utfallet samma som 
genomsnittet och för miljö- och hälsoskydd högre 
än genomsnittet. 

• 2. Se bilaga 9.3 mer mer detaljerad redovisning. 
Målet är delvis uppnått. För mätområde 
livsmedelskontroll är utfallet högre än föregående 
år medan det är lägre för miljö- och hälsoskydd. 

Nuläge 

• Per den 31 augusti har: 

• nämnden 10 e-tjänster i drift 

• möjliggort för kunden att följa och komplettera 
sitt ärende vi e-tjänst. 

• Läs mer utförligt om detta under utveckling av 
verksamheten. 

• Målen bedöms i ett helhetsperspektiv vara 
uppnått. 

2.4.4 Perspektiv medarbetare 

Nämndens verksamhetsmål 

; 

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

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

• Ingen enkät var planerad att genomföras för 
2021. Från och med 2022 ska vi börja mäta på ett 
nytt sätt med ett tätare intervall. 

 

• Uppföljning utgår de år då enkäten inte 
genomförs. Enkäten genomförs vartannat år. 
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2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

2.5.1 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 är delvis uppfyllda. Verksamhetsmålen bedöms vara uppfyllda i 

hög grad inom de flesta områden. Vår samlade bedömning är att en god ekonomisk 

hushållning för perioden har uppnåtts. 

Vår erfarenhet visar att förbundet som organisationsform är mer kostnadseffektiv än 

om respektive medlemskommun skulle ha haft ett eget miljökontor. Förutom att det 

skapar bättre förutsättningar vad gäller kompetensförsörjning över tid finns det 

skalfördelar i en samverkan vilket i sig bidrar till en god ekonomisk hushållning. 

Förbundets arbetsmetod för att genomföra tillsynen, den så kallade sprintmetoden, 

där man genomför tillsynen i korta avgränsade tillsynsprojekt med samma fokus- och 

kontrollområden, är något som bidrar till en kostnadseffektiv verksamhet. 

Kommande utveckling i syfte att uppnå en mer kostnadseffektiv verksamhet ser vi 

framför allt i digitaliseringen vilket beskrivs mer under avsnittet om förväntad 

utveckling. 

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

uppgår per den 31 augusti till 4 394 tkr och förbundet har inga långfristiga skulder. 

Betalningsförmågan är god både på kort och lång sikt. 

2.6 Balanskravsresultatet 
Resultatet för helåret 2021 förväntas enligt helårsprognosen att uppgå till -505 tkr. 

Inga per i dag kända balanslcravsjusteringar eller avsättning till resultatutjämnings-

reserv påverkar det prognostiserade resultatet vilket gör att balanskravsresultatet 

bedöms komma att motsvara det prognostiserade resultatet. 

(Tusentals kronor) Delår 2021 Prognos 2021 Budget 2021 

Årets/delårets resultat 394 -505 63 

Reducering av samtliga realisationsvinster 0 0 0 

Justering för realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 

0 0 0 

Justering för realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 

0 0 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 0 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

0 0 0 

Årets/delårets resultat efter balanskravsjusteringar 394 -505 63 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Balanskravsresultat 394 -505 63 

8 



Anställningsform 

2 Tidsbegränsade 

9 män 

(22%) 

38 

Tillsvidare 

2.7 Väsentliga personalförhållanden 

2.7.1 Sjukfrånvaro 

 

2021-07-31 2020-07-31 
Total sjukfrånvaro 

varav: 
4,5 % 9,1 % 

- långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) 53,9 % 51,7% 
- sjukfrånvaro för män 0,8 % 6,3 % 
- sjukfrånvaro för kvinnor 5,8 % 10,2% 

- anställda —29 år 2,6 % 4,6 % 
- anställda 30-49 år 4,0 % 6,9 % 

- anställda 50— år 7,5 % 16,5 % 

Förbundschefen 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 perioden januari—juli. Den totala sjukfrånvaron uppgår till 4,5 procent. 

För kvinnor är siffran 5,8 procent, för män 0,8 procent. Andelen långtidssjukfrånvaro 

uppgår till 53,9 procent av den totala sjukfrånvaron. Samma siffra för kvinnor är 55,0 
procent, för män 30,8 procent. 

Statistiken varierar kraftigt över tid eftersom urvalet är relativt litet och en sjukskrivning 

får stort genomslag på den totala sjukfrånvaron. Vi ser dock en klart lägre sjukfrånvaro i 

jämförelse med 2020 då vi såg rekordhög frånvaro, mycket beroende på hög långtidssjuk-

frånvaro, men även mycket korttidssjukfrånvaro med anledning av pandemin. För 2021 

ser vi att såväl korttidssjukfrånvaron som långtidssjukfrånvaron minskar. Dock är andelen 

av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro kvar på ungefär samma nivå som för 2020. 

Målet ovan avser helår, men vår bedömning idag är att det är fullt möjligt att nå målet. 

2.7.2 Personalsammansättning 

Könsfördelning 

RIN 

31 

kvinnor - 

(78%) 

Åldersfördelning 

20-29 år 12,5% 

30-39 år 20,0% 

40-49 år 50,0% 

50-59 år 10,0% 

60 år - 7,5% 
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SVENSK MILJÖBAS 

2.8 Miljöredovisning 
Miljösamverkan östra Skaraborg är milj ödiplomerad 

enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljösamverkan 

bidrar genom att fullfölja sitt uppdrag som tillsyns-

myndighet till en hållbar utveckling och en god miljö. 

Vi arbetar aktivt med vår organisations påverkan på 

miljön. Vi har en intern miljöpolicy, mål samt 

handlingsplan för att nå våra uppsatta mål. För vår del 

handlar det om mål kopplade till bland annat 

transporter, energianvändning och resursförbrukning. Varje år revideras vårt interna 

miljöarbete av en extern part. 

2.9 Förväntad utveckling 

2.9.1 Omvärldsanalys 
Omvärldsanalysen syftar till att observera och kartlägga förändringar i 

Miljösamverkans omvärld. Analysen för åren 2022-2024 pekar i huvudsak på vissa 

förändringar i lagstiftning och ekonomi som kan komma att påverka vår verksamhet. 

De förändrade ekonomiska förutsättningarna för kommunerna och krav på 

effektivisering och digitalisering inverkar även på oss. Att satsa på digitalisering är 

en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivare. Utvecklingen 

av e-tjänster och e-arkiv medför förändringar som kommer att påverka 

organisationen. Främst inom verksamhetsstödet men även på sikt för inspektörerna 

och hur vi bedriver tillsyn. 

Livsmedelsverket arbetar sedan en tid med att ta fram en ny riskklassningsmodell. 

I januari 2021 hölls digitala samråd och då presenterades förslaget till modell och en 

plan för det fortsatta arbetet. Arbetet med den nya riskklassningen är flerårigt och 

löper fram till 2024. 

Efter samråden har synpunkter kommit in och Livsmedelverket arbetar med att 

justera modellen och ta fram en föreskrift. Planen har tidigare varit att både modell 

och föreskrift skulle gå på remiss under perioden maj—september 2021. Detta 

kommer emellertid att behöva skjutas fram till hösten 2021. Livsmedelsverket räknar 

med att förslaget kan skickas ut på remiss 1 oktober 2021 med en remisstid fram till 

30 november 2021. 

Regeringen har gett i uppdrag åt Naturvårdsverket, som samordnande myndighet, att 

tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens 

jordbruksverk, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna utveckla samarbetsformer 

och genomföra åtgärder i syfte att främja en mer enhetlig och effektiv 

milj öbalkstillsyn. 

I dagsläget har Naturvårdsverket aviserat att en strategi ska vara framtagen i 

september 2021. Det är oklart när den avses börja vara styrande, men det har 

framförts att den bör börja gälla redan från och med 2022, i så fall påverkar den inte 

endast operativ tillsyn, tillsynsplanering, riskbedömningar och behovsutredning från 

och med 2022 och framåt, utan även i allra högsta grad planeringen inför 2022. 



2.9.2 Utveckling av verksamheten 

Digitalisering 
Arbetet med att implementera e-tjänster har utvecklats väl. Idag finns 10 e-tjänster i 
drift. Dessa är anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, ansökan om enskilt 
avlopp, ansökan om eget omhändertagande av latrin, anmälan om misstänkt 
matförgiftning, anmälan av klagomål på störande verksamhet, anmälan av 
installation av värmepump, klagomål på bristande inomhusmiljö, klagomål på 
bristande livsmedelshantering, klagomål på annat samt följ och komplettera ditt 
ärende. 

Under 2021 har miljönämnden deltagit i framtagandet av flera e-tjänster som 
kommer senare under året samt i uppdateringar och förbättringar av de e-tjänster som 
redan finns tillgängliga. E-tjänsten för att följa och komplettera befintligt ärende har 
färdigställts och gjorts tillgänglig för kunder. Denna förväntas kunna underlätta för 
våra registratorer samt ge våra kunder en möjlighet att enkelt följa vår handläggning. 

Under hösten kommer ytterligare e-tjänster att publiceras, först på tur är anmälan om 
hälsoskyddsverksamhet. Det finns idag en e-tjänst för entreprenörsintyg/utförande-
intyg som vi avvaktat med att installera eftersom vi väntar på en uppdaterad version 
som kommer att passa vårt arbetssätt bättre. Även denna väntas bli klar under tidig 
höst. Mot vintern ska en e-tjänst för att rapportera köldmedia finnas klar. 

Vi kommer löpande följa upp och utvärdera användningen av e-tjänsterna eftersom 
det är först vid en hög användning som vi kan realisera de nyttor som då uppstår. 

Satsningen på e-tjänster görs i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra 
verksamhetens processer samtidigt som vi tillgodoser kundernas önskemål om en 
digital och smidig hantering av ärenden. 

Översyn av chefsriktlinje för tillsyn och kontroll 
Ett arbete har påbörjats för att från grunden se över nuvarande chefsriktlinj e för 
tillsyn och kontroll i syfte att förbättra, förenkla och likrikta arbetsmetoder. I detta 
ingår ett arbete att se över möjligheten till en gemensam kontrollprocess på kontoret. 
Arbetet pågår även under hösten 2021 och målet är att den nya riktlinjen ska gälla 
från och med den 1 januari 2022. 

Utveckling av system för att följa upp den planerade tillsynen 
Vi har utvecklat ett sidosystem och en metodik för att kunna lägga in såväl 
tillsynsplan som realtidsuppföljning av den planerade tillsynen vilket möjliggör en 
helt digital och enklare uppföljning av verksamheten. 

Under 2020 testade vi systemet för att från och med 2021 fullt ut arbeta på det sättet. 
Vi upplever att det har höjt kvaliteten samtidigt som det har effektiviserat arbetet 
med att följa upp verksamheten. Under våren 2021 presenterade vi det här konceptet 
för övriga kommuner på en användarträff för de som använder samma verksamhets-
system och responsen var väldigt bra. Både leverantören av verksamhetssystemet och 
ett dussintal kommuner har därefter hört av sig och vill veta mer om vårt upplägg och 
ta efter det. 

A 



Miljösamverkan Östra Skaraborg 
Organisationsnummer 222000-2865 

3. Resultaträkning 

 

Not 2021-01-01 

-2021-08-31 

2020-01-01 

—2020-08-31 

Budget 

helår 

Helårs-

 

prognos 

Verksamhetens intäkter 3 

 

20 689 223 20 700 330 31 300 000 29 855 000 
Verksamhetens kostnader 4, 5 -20 232 895 -18 928 680 -31 150 000 -30 273 000 
Avskrivningar 6 

  

-69 084 

 

-69 178 -100 000 -100 000 
Verksamhetens nettokostnader 

   

387 244 1 702 472 50 000 -518 000 

Verksamhetens resultat 

   

387 244 1 702 472 50 000 -518000 

Finansiella intäkter 7 

  

6 995 

 

7 053 13 000 13 000 
Finansiella kostnader 

    

0 

  

0 

 

0 0 
Resultat efter finansiella poster 

   

394 239 1 709 525 63 000 -505 000 

Periodens resultat 8 

  

394 239 1 709 525 63 000 -505 000 
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4. Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 2021-08-31 2020-12-31 

Maskiner och inventarier 9 101 874 170 958 

Summa anläggningstillgångar 

 

101 874 170 958 

Omsättningstillgångar 

   

Fordringar 10 2 671 132 3 086 232 
Kassa och Bank 11 13 225 499 5 894 668 

Summa omsättningstillgångar 

 

15 896 631 8 980 900 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

15 998 505 9 151 858 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

   

SKULDER 

   

Eget kapital 12 

  

Delårets/årets resultat 

 

394 239 1 975 626 

Övrigt eget kapital 

 

4 000 000 4 000 000 
Summa eget kapital 

 

4 394 239 5 975 626 

Avsättningar 

   

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

 

o o 

Skulder 

   

Långfristiga skulder 

 

0 0 

Kortfristiga skulder 13 11 604 266 3 176 232 

Summa skulder 

 

11 604 266 3 176 232 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

15 998 505 9 151 858 

Ställda säkerheter 

 

Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 

 

Inga Inga 
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5. Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

2021-01-01 

-2021-08-31 

2020-01-01 

-2020-08-31 

Delårets resultat 

 

394 239 1 709 525 

Återbetalning till medlemskommunerna avseende fg år -1 975 626 -2 037 170 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital -1 581 387 -327 645 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

     

Av- och nedskrivningar 

 

69 084 69 178 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital -1 512 303 -258 467 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 

 

415 100 421 513 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 8 428 034 6 980 300 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 330 831 7 143 346 

Periodens kassaflöde 7 330 831 7 143 346 

Likvida medel vid årets början 

     

Likvida medel vid årets början 5 894 668 7 523 505 

Likvida medel vid delårets slut 13 225 499 14 666 851 
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6. Tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring (LKBR) 
och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
I de fall utfall saknas för årets belopp och i jämförande belopp har dessa rader inte alltid 
presenterats i årsredovisningen. 

Principerna är väsentligen oförändrade sedan senast föregående räkenskapsår. 

1.1 Redovisning av intäkter 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Specialdestinerade/riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga 
verksamhetsanknutna intäkter. 

1.2 Redovisning av kostnader 

Kostnader redovisas fortlöpande i den takt de uppstår. 

Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. Premier för 
pensioner tryggas löpande genom utbetalningar till externa pensionsförvaltare och bokförs som 
kostnad innevarande år. 

1.2.1 Avskrivningar 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden 
med linjär avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. 
Avskrivning påbörjas från och med tidpunkten då tillgången tas i bruk. 

Nyttjandeperioden omprövas om det finns omständigheter som gör det nödvändigt (exempelvis 
verksamhetsförändringar, teknikskiften eller organisationsförändringar) och beloppet är 
väsentligt. Genomsnittlig avskrivningstid redovisas i not 6. 

1.3 Materiella anläggningstillgångar 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella anläggningstillgångar som 

inventarier och maskiner ska beloppet också överstiga gränsen för mindre värde, som är ett halvt 
prisbasbelopp. För 2021 uppgår ett halvt prisbasbelopp till 23 800 kr. 

1.4 Omsättningstillgångar 

Fordringar redovisas som omsättningstillgång, med undantag för poster där förfallodatum ligger 
mer än 12 månader efter balansdagen. Dessa klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar 
tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
fordringar. Fordringar i utländsk valuta redovisas till balansdagens kurs. 
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1.5 Skulder 

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. 

1.6 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Inga bedömningar eller uppskattningar har gjorts som påverkar bokslutet väsentligen. 

Not 3 Verksamhetens intäkter 

 

2021-01-01 

-2021-08-31 

2020-01-01 

-2020-08-31 

Medlemsbidrag 8 433 333 8 733 333 
Förrättning och granskning 11 213 085 11 440 992 
Statligt stöd tillfällig lagstiftning 

 

873 242 

  

0 
Övriga intäkter 

 

169 563 

 

526 005 
Summa verksamhetens intäkter 20 689 223 20 700 330 

Not 4 Ersättning till revisorerna 

2021-01-01 2020-01-01 

-2021-08-31 -2020-08-31 

Revisionsuppdraget (PwC) -53 333 -32 000 
Summa ersättning till revisorerna -53 333 -32 000 
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Not 5 Verksamhetens kostnader 

 

2021-01-01 

-2021-08-31 

2020-01-01 

-2020-08-31 
Kostnader arbetskraft -16 301 206 -15528 118 
Övriga verksamhetskostnader -3 931 689 -3400562 
Summa verksamhetens kostnader -20 232 895 -18 928 680 

Not 6 Avskrivningar 

   

2021-01-01 2020-01-01 

 

-2021-08-31 -2020-08-31 
Avskrivning maskiner och inventarier -69 084 -69 178 
Summa avskrivningar -69 084 -69 178 

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod uppgår till 6 år 2021 och 5,9 år 2020. 

Not 7 Finansiella intäkter 

2021-01-01 2020-01-01 

-2021-08-31 -2020-08-31 
Ränteintäkter 6 995 7 053 
Summa finansiella intäkter 6 995 7 053 

Not 8 Delårets resultat 

2021-01-01 2020-01-01 
-2021-08-31 -2020-08-31 

Delårets resultat enligt resultaträkningen 394 239 1 709 525 
Delårets resultat efter balanskravsjusteringar 394 239 1 709 525 

Not 9 Maskiner och inventarier 

 

2021-08-31 2020-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 779 026 779 026 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 779 026 779 026 

Ingående avskrivningar -608 068 -504 301 
Årets avskrivningar -69 084 -103 767 
Utgående ackumulerade avskrivningar -677 152 -608 068 

Utgående redovisat värde 101 874 170 958 
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Not 10 Fordringar 

 

2021-08-31 2020-12-31 
Kundfordringar 

 

739 397 

 

387 525 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 

771 165 1 401 541 

Övriga kortfristiga fordringar 1 160 570 1 297 166 

Redovisat värde vid årets slut 2 671 132 3 086 232 

Not 11 Kassa och bank 

 

2021-08-31 2020-12-31 
Bank 13 225 499 5 894 668 

Summa bank 13 225 499 5 894 668 

Not 12 Eget kapital 

   

2021-08-31 2020-12-31 
Eget kapital 

  

Ingående eget kapital 5 975 626 6 037 170 

Återbetalning till medlemskommunerna -1 975 626 -2037170 

Delårets/årets resultat 394 239 1 975 626 

Utgående eget kapital 4 394 239 5 975 626 

Not 13 Kortfristiga skulder 

 

2021-08-31 2020-12-31 
Leverantörsskulder 

 

59 841 

 

58 040 

Övriga kortfristiga skulder 

 

798 303 

 

848 418 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 746 122 2 269 774 

Summa kortfristiga skulder 11 604 266 3 176 232 

7. Investeringsredovisning 
Inga investeringar har gjorts under året och inga investeringar är budgeterade. 
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8. Driftsredovisning 

8.1 Utfall i förhållande till budget 
Nedan redovisas det ekonomiska utfallet i förhållande till av direktionen fastslagen 

budget för 2021 samt utfallet samma period föregående år. 

tkr 
Budget 

2021 

Prognos 

2021 

Utfall 

21-08-31 

Utfall 

20-08-31 

Intäkter 31 300 29 855 20 689 20 700 

Medlemsbidrag 12 650 12 650 8 433 8 733 

Tillsynsavgifter 17 900 16 035 11 213 11 441 

Övriga intäkter 750 1 170 1 013 526 

varav för tillsyn trängsel 600 962 873 198 

Kostnader -31 150 -30273 -20233 -18929 

Personal -24120 -24100 -16038 -15111 

varav för tillsyn trängsel -  600 - 270 -238 0 

Övriga verksamhetskostnader - 6 400 - 5 900 - 3 932 - 3 386 

varav för tillsyn trängsel 0 -415 -415 0 

VA-rådgivning - 630 - 273 - 273 - 417 
varav personal - 605 - 263 -  263 - 403 
varav övriga -25 -10 -10 -14 

Avskrivningar -100 -100 -69 -69 

Finansiella intäkter 13 13 7 7 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 

RESULTAT 63 -505 394 1 709 

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

Resultatanalys 
Resultatet uppgår per den 31 augusti till 394 tkr. Avstämningen av semesterlöne-

skulden har en positiv resultatpåverkan motsvarande 492 tkr vid delåret. Exkluderar 

vi den påverkan noterar vi ett underskott motsvarande 98 tkr. 

Intäktsanalys 
Intäkterna uppgår till 20 689 tkr vilket är 177 tkr lägre än budgeterat per den 

31 augusti. Övriga intäkter överskrider budget medan intäkter från tillsynsavgifter 

underskrider budget. 

Intäkterna från medlemsbidrag uppgår till 8 433 tkr och är helt enligt budget. 

Övriga intäkter uppgår till 1 013 tkr vid delåret, att jämföra med budgeterade 750 tkr 

för hela året. Av detta står lönebidrag för 138 tkr, ersättning sjuklöner från staten för 

2 tkr och stöd för övertagande av tillsynen för trängsel med anledning av covid-19 

för 873 tkr. 
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Intäkterna från tillsynsavgifter uppgår till 11 213 tkr vilket är 720 tkr lägre än budget 

per den 31 augusti. Nedan följer en redovisning per kontrollområde. 

Miljöbalkens område 

För miljöbalkens område uppgår intäkterna till 7 911 tkr vilket är 626 tkr lägre än 

budgeterat vid delår. Det är framförallt lägre intäkter från prövningsärenden för 

enskilda avlopp, delområde förorenad mark samt från behovsprioriterade 

tillsynsprojekt inom miljöskydd som förklarar avvikelsen. 

För delområde miljöskydd uppgår intäkterna till 5 299 tkr vilket är 134 tkr lägre än 

budgeterade 5433 tkr. Det förklaras främst av lägre intäkter från behovsprioriterade 

tillsynsprojekt som har prioriterats ned under året samt lägre intäkter från 

handläggning av ärenden inom förorenade områden. 

För delområde avlopp uppgår intäkterna till 1 454 tkr vilket är ca 420 tkr lägre än 

budgeterat vid tidpunkten. Det är främst lägre intäkter från prövningsärenden där vi 

ser lägre intäkter än förväntat. Det är färre prövningsärenden att handlägga vilket i 

sin tur förklaras av att många av de ansökningar som vi tidigare prognosticerade 

skulle komma in under 2021 troligen kommer att komma in under början av 2022 

istället. Deadline för ett större projekt om kontroll av befintliga avloppsanläggningar 

(som i slutändan resulterar i inkommande ansökningar) är satt till den 15 april 2022. 

För delområde hälsoskydd är utfallet i stort sett i linje med budget vid delåret. 

Intäkterna uppgår till 1 158 tkr att jämföra med budget på 1 223 tkr. En stor del av 

tillsynsprojekten kommer att genomföras under tertial tre vilket gör att vi bedömer 

att den delen kommer att hämtas igen. I övrigt är det främst intäkter från uppföljande 

tillsyn som understiger budget. 

Livsmedelskontrollen 

För livsmedelskontrollen uppgår intäkterna till 3 302 tkr vilket i stort sett är i linje 

med budgeterade 3 397. Intäkterna från årliga tillsynsavgifter understiger budget med 

101 tkr medan intäkterna från revisioner av nya verksamheter överstiger budget med 

63 tkr. 

Kostnadsanalys 

Kostnaderna som helhet uppgår till 20 233 tkr vilket är 534 tkr lägre än budget. Det 

är främst i övriga verksamhetskostnader och VA-rådgivningen vi ser avvikelserna. 

Personalkostnaderna är i stort sett i linje med budget om man tar hänsyn till 

semesterlöneskuldens påverkan motsvarande 492 tkr. Däremot har inte kostnaderna 

uppkommit som förväntat. Som beskrivs under avsnittet händelser av väsentlig 

betydelse har det gjorts en justering avseende pensionspremier motsvarande 894 tkr 

under perioden. Exkluderar vi denna oväntade kostnad är personalkostnaderna klart 

under budget vilket beror på vakanser. 

Kostnaderna för att bedriva tillsyn av smittskydd på serveringsställen uppkommer på 

personalsidan och de uppgår per den 31 augusti till 618 tkr. Eftersom en konsult 

anlitats för att utföra större delen av den här tillsynen uppkommer kostnader för den 

delen under övriga verksamhetskostnader istället för under personalkostnader. 



Vad gäller övriga verksamhetskostnader så är det precis som under föregående år så 
att vi ser tydliga effekter av pandemin med lägre kostnader än budgeterat för alltifrån 
kompetensutveckling till transporter och materiel. 

Kostnaderna för VA-rådgivningen understiger budget med 147 tkr vilket förklaras av 
att tjänsten blev vakant. Det är oklart när en ersättare kan tillträda. 

8.2 Helårsprognos 
Helårsprognosen är ett resultatunderskott på 505 tkr. 

Intäkterna prognostiseras som helhet understiga budget med 1 445 tkr. Vi ser intäkter 
från tillsynsavgifter understiga budget med 1 865 tkr samtidigt som övriga intäkter, 
främst i form av statliga bidrag för tillsyn enligt tillfällig lag, överstiga budget med 
420 tkr. Vi räknar inte med att erhålla mer statliga bidrag för tillsyn av smittskydd på 
serveringsställen efter september. 

Främsta skälet till att tillsynsavgifterna bedöms understiga budget förklaras av en 
överföring av redan inbetalda tillsynsavgifter. Denna justering kommer att göras 
förutsatt att kommunerna antar den nya taxan under september. Den nya taxan innebär 
en övergång från fast årlig avgift till timavgift för ett stort antal verksamheter. 
Konsekvensen av skiftet i debiteringsmodell med den nya miljöbalkstaxan rör 
verksamheter som får en tillsyn mer sällan än varje år. För dessa innebär det att de redan 
inbetalda årliga avgifterna är en delfinansiering av tillsynsinsatser som ska genomföras 
2022 och 2023. Totalt uppgår överföringen till 965 tkr där 861 tkr förs över till 2022 
och 104 tkr till 2023. Hänsyn har endast tagits till denna justering i helårsprognosen. 

Avvikelsen för intäkter från tillsynsavgifter förklaras också av lägre intäkter inom 
delområdena avlopp och miljöskydd. 

Kostnaderna prognostiseras att understiga budget med 877 tkr och där är det främst i 
övriga verksamhetskostnader och VA-rådgivningen vi ser avvikelserna. Justeringen 
avseende pensioner som beskrivs under resultatanalysen innebär att vi kommer att 
hamna i nivå med budget för personalkostnaderna. Det måste man ha i åtanke när man 
läser prognosen eftersom vi exklusive denna justering skulle ha sett en avvikelse på nära 
en miljon kronor vilket förklaras av att bemanningen varit lägre än planerat. 

Osäkerheten i prognosen ligger främst i personalkostnaderna och vid vilken tidpunkt 
ett par vakanta tjänster tillsätts. Det är per den 31 augusti inte känt. 

8.3 Återbetalning medlemskommunerna 

Överstigande del 4 mkr eget kapital efter 2020 års bokslut uppgick till 1 976 tkr vilket 
återbetalades till medlemskommunerna i slutet av april 2021. 

Falköping Hjo Karlsborg Skövde Tibro MÖS 

Andel 28,54% 7,90% 5,97% 47,97% 9,61% 100,00% 
Återbetalat, kr 563 850 156 052 118 042 947 754 189 928 1 975 626 
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9. Bilagor 

9.1 Styrd tillsyn och kontroll 

Utfall insatser per den 31 augusti 

Genomförda 

Område insatser 

varav 

inspektion/ 

kontroll 

varav 

revision/ varav 

systemtillsyn prov 

varav 

granskning 

varav 

möten 

Miljöbalken, Avlopp 0 0 0 0 0 0 

Miljöbalken, Hälsoskydd 250 122 1 0 127 0 

Miljöbalken, Miljöskydd 390 250 7 0 131 2 

varav A o 100 34 7 0 57 2 

varav Co U 142 142 0 0 0 0 

varav Lantbruk 82 74 0 0 8 0 

varav Köldmedia 66 0 0 0 66 0 

ABP 83 83 0 0 0 0 

varav Lantbruk 72 72 0 0 0 0 

varav Livsmedel 11 11 0 0 0 0 

Strålskydd 0 0 0 0 0 0 

Tobak 0 0 0 0 0 0 

varav Hälsoskydd 0 0 0 0 0 0 

varav Livsmedel 0 0 0 0 0 0 

Livsmedelskontroll 725 607 60 58 0 0 

Totalt 1 448 1 062 68 58 258 2 

Måluppfyllelse mot helårsplan 

Område Helårsplan Utfall Måluppfyllelse 

Miljöbalken, Avlopp 18 0 0,0% 
Miljöbalken, Hälsoskydd 351 250 71,2% 

Miljöbalken, Miljöskydd 672 390 58,0% 

varav A 08 217 /00 46,1% 

varav C o U 210 142 67,6% 

varav Lantbruk 177 82 46,3 % 

varav Köldmedia 68 66 97,1% 

ABP 173 83 48,0% 

varav Lantbruk 162 72 44,4% 

varav Livsmedel 11 1/ 100,0% 

Strålskydd 0 

  

Tobak 

varav Hälsoskydd 

varav Livsmedel 

   

Livsmedelskontroll 1 146 725 63,3 % 

Totalt 2 360 1 448 61,4% 
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9.2 Behovsprioriterad tillsyn och kontroll 

Utfall per den 31 augusti 

Genomförda 

Område insatser 

varav 

inspektion 

varav 

granskning 

varav 

preliminär 

bedömning 

Miljöbalken, Avlopp 616 49 0 567 

Miljöbalken, Hälsoskydd 111 3 108 0 

Miljöbalken, Miljöskydd 315 8 307 0 

varav C o U 8 8 0 0 

varav Lantbruk 0 0 0 0 

varav köldmedia 307 0 307 0 

Strålskydd 0 0 0 0 

Tobak, Hälsoskydd 0 0 0 0 

Totalt 1 097 60 470 567 

Må/uppfyllelse mot helårsplan 

   

Område Helårsplan Utfall Måluppfyllelse efter tertial 2 

Miljöbalken, Avlopp 616 616 100% 

Miljöbalken, Hälsoskydd 220 111 51% 

Miljöbalken, Miljöskydd 392 315 80% 

varav C o U 64 8 13% 

varav Lantbruk 10 0 0% 

varav Köldmedia 315 307 97% 

Strålskydd, Hälsoskydd 

   

Tobak, Hälsoskydd 

   

Totalt 1 278 1 097 86% 
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9.3 NKI — löpande insiktsmätningar 

Miljönämndens verksamhetsmål 
1) Milj önämnden ska ha ett högre NKI (Nöjd-Kund-Index) än genomsnittet för respektive 

myndighetsområde i SKR:s öppna jämförelser. 

2) Milj önämnden ska ha en bibehållen eller ökad nivå av NKI (Nöjd-Kund-Index) jämfört 
med föregående års mätning för respektive myndighetsområde. 

Nyckeltal 

NKI per myndighetsområde. 

Resultat Mål 1 (avser nationell jämförelse för år 2020) 
För en mer detaljerad redovisning hänvisas till rapporten från Origo Group. 

MÖS, totalt 

NKI per myndighetsområde, MÖS 
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2016 2017 2018 2019 2020 

och hälsoskyddstillsyn Livsmedelskontroll 

• Svarsfrekvensen uppgick till 67 procent. Antalet inskickade ärenden för enkäten 
uppgick till 749 varav 549 ärenden slumpmässigt valts ut för enkäten. 
Svarsfrekvensen för alla 193 deltagande kommuner var i genomsnitt 53 procent. 

• NKI för Miljösamverkan östra Skaraborg uppgick till 78. Resultatet ligger på 
ungefår samma nivå som föregående mätning då NKI uppgick till 76. 

• Som redovisas i diagrammet ovan ser vi jämfört med 2019 en positiv utveckling för 
miljö- och hälsoskydd samt att samma värde för livsmedelskontrollen minskat med 
en enhet. 

Origo Group (som genomför enkätundersökningen) skriver: 

• Hög prestation gällande kompetens och effektivitet har i nuläget en positiv inverkan 
på helhetsattityden. Det finns visst förbättringsutrymme gällande förmågan att ge råd 
och vägledning. 

• Det är särskilt viktigt att söka förbättringar gällande information då prestationen 
inom detta område i nuläget har en negativ inverkan på den totala nöj dheten med 
förbundets myndighetsutövning överlag. Framför allt gäller det information på 
webbplats. 
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Målet är att vi för respektive myndighetsområde ska ha ett högre genomsnitt än 

genomsnittet för deltagande kommuner. För livsmedelskontrollen kan noteras att vi 

har samma NKI som genomsnittet medan vi för miljö- och hälsoskydd uppnår ett 

NKI som är sju enheter högre än genomsnittet. Målet är således delvis uppnått. 

Noteras bör också att vi har gjort en annan tolkning än många vad gäller 

anpassningen till GDPR och hanteringen av personuppgifter. Vi har tolkat det som 

att det krävs samtycke för att ha rätt att skicka ut enkäten till företagen. Många har 

valt att inte ge samtycke och fallit bort från enkäten, särskilt för myndighetsområdet 

miljö- och hälsoskydd. Vi befarar att det kan ha en påverkan på resultaten. 

Man ska också ha i åtanke att året 2020 är speciellt på många sätt i och med 

pandemin. Vi har fått ställa om arbetsmetoder och för framför allt 

myndighetsområdet miljö- och hälsoskydd där distanstillsyn varit en stor andel av 

genomförda insatser. 

NKI per myndighetsområde, MÖS i jämförelse med riket 
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• MÖS, Miljö- och hälsoskydd 74 
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MÖS, Livsmedelskontroll 

   

68 

  

Alla kommuner, Livsmedelskontroll 

    

66 

   

64 

   

62 

   

2016 2017 2018 2019 2020 

Livsmedelskontrollen 

• Svarsfrekvensen uppgick till 63 procent. Antalet ärenden som svaren grundar sig 

på uppgick till 525. 

• NKI för livsmedelskontroll uppgick till 78, vilket är en bra nivå. Resultatet ligger 

på ungefär samma nivå som föregående års mätning då NKI var 79. 

• Högst omdöme ges bemötande, med ett index på 83. Samtliga serviceområden har 

ett index mellan 75 och 83. 

Följande prioriteringsmatris redovisas för området livsmedelskontroll. Effektmåttet 

baseras på kundernas svar om hur viktigt de anser att serviceområdet är i deras 

bedömning. Betygsindexet visar hur kunderna bedömt serviceområdet. 
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Miljö- och hälsoskyddstillsynen 
• Svarsfrekvensen uppgår till 75 procent. Antalet ärenden som svaren grundar sig på 

uppgår till 224. 

• NKI för miljö- och hälsoskydd uppgår till 78. Det är en förbättring mot året innan då NKI 

upp gick till 71. 

• Högst omdöme ges bemötande, med ett index på 84. Samtliga serviceområden har ett 

index mellan 75 och 84. 

Följande prioriteringsmatris redovisas för området miljö- och hälsoskydd. Effektmåttet 

baseras på kundernas svar om hur viktigt de anser att serviceområdet är i deras bedömning. 

Betygsindexet visar hur kundernas bedömt serviceområdet. 
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Resultat Mål 2 (avser jämförelse mellan nuläge mot föregående år för MÖS) 
Antalet svar som hittills rapporterats in för 2021 är endast 160. Det är en viss 
eftersläpning i hur resultaten rapporteras in som man ska vara medveten om. Av svaren är 
74 för miljö- och hälsoskydd och 86 för livsmedel. 

Vi kan notera en ökning för NKI inom livsmedelskontrollen jämfört med föregående år. 
NKI uppgår till 80 per den 31 augusti, en ökning med två enheter. 

För miljö- och hälsoskydd ser vi ett minskat NKI med en enhet där NKI för perioden 
uppgår till 77. 

Målet, om att ha en bibehållen eller ökad NKI, är vid denna avstämning uppnått för ett av 
två myndighetsområden. 

NKI per myndighetsområde, MÖS 
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9.4 Åtgärdsplan för budgetunderskott efter delårsrapport 2021 

Vid delårsbokslutet 2021 är det prognosticerade helårsresultatet -505 tkr. För att 
justera detta över den kommande treårsperioden har en budget lagts för att uppnå ett 
samlat resultatöverskott för perioden 2022-2024 som med en liten marginal 
motsvarar det prognosticerade resultatunderskottet för 2021. Det budgeterade 
överskottet för treårsperioden är 537 tkr. 

Iii kap. 12 § kommunallagen anges att om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § 
i lagen om kommunal bokföring och redovisning är negativt för ett visst 
räkenskapsår, ska det regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige (för 
Miljösamverkan: direktionen) ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. 
Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det 
negativa balanskravsresultatet uppkom. 

Vi ser också ett ökat medlemsbidrag på grund av ökade kostnader som en följd av 
nytt avtal för revisionsuppdraget motsvarande 40 tkr, samt ökade kostnader 
motsvarande 60 tkr för konsultkostnader förknippade med arbete kring ny plattform 
för intranät samt e-tjänster. 

28 



Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg 2021-10-27 
Revisorerna 

Till: 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun 

För kännedom: 
Direktionen för MÖS 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om 
resultatet i delårsrapporten per 2021-08-31 är förenligt med de mål direktionen 
beslutat. 

Bedömningen avser 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 kommunal 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 redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i 
delårsrapporten är bedömningen att balanskravet inte kommer att uppfyllas 
för år 2021. 

• att grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens 
återrapportering är det prognostiserade resultatet delvis förenligt med de 
finansiella mål som fastställts i budget 2021. 

• att grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens 
återrapportering är de prognostiserade resultatet gällande ett av tre mål delvis 
förenligt med de verksamhetsmål som fastställts i budget 2021. Övriga två 
mål kan vi inte uttala oss om då inget utvärdering görs i delårsrapporten. 

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2021, MÖS, PwC 



trom, Tibro kommun Lars Elinderson, Falköpings kommun 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Delvis

Grundat på vår översiktliga granskning har det
inte kommit fram några omständigheter som
ger oss anledning att anse att delårsrapporten
för 2021 inte, i allt väsentligt, är upprättad i
enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet inte
kommer att uppfyllas för år 2021.

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?

Delvis

Vår översiktliga granskning visar att det
prognostiserade resultatet är delvis
förenligt med de finansiella mål som
direktionen fastställt i budget 2021.

Vår översiktliga granskning visar att två av
tre mål (direktionens mål i perspektiven
tillsyn och kontroll samt medarbetare) inte
utvärderats då de inte gjorts några
mätningar under året. Därav har heller
ingen prognos redovisas. Ett av tre mål
(kund) bedöms som delvis uppnått. Det
har inte framkommit några andra
omständigheter som ger oss anledning att
anse att utfallet inte skulle vara delvis
förenligt med de verksamhetsmål som
direktionen fastställt i budget 2021.
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Inledning
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 fullmäktige i förbundets medlemskommuner.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

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

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

● Hur förbundet 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 kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.

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. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2021-10-22. Rapportens
innehåll har sakgranskats av ekonomiansvarig och redovisningsekonom.
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Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 394 tkr.  Direktionen har för avsikt att lämna över rapporten inom
lagstadgad tid till fullmäktige i respektive medlemskommun.

Delårsrapporten har ett avsnitt som heter Förvaltningsberättelse och det i sin tur bland
annat är uppdelat i underavsnitt som beskriver händelser av väsentlig betydelse,
förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god
ekonomiskt hushållning och balanskravsutredning.

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för
den löpande verksamheten genomförs i resultaträkningen och kommenteras i avsnittet
“Helårsprognos”. Det prognostiserade resultatet uppgår till -0,5 mnkr och beror främst
på lägre intäkter till följd av ett skifte i debiteringsmodell där nuvarande modell med årlig
avgift byts ut till timavgift som faktureras i efterhand.

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt
RKR:s rekommendation 17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal
i enlighet med rekommendationen. Resultaträkningen och balansräkningen har en
uppställning i enlighet med LKBR.

En samlad, översiktlig beskrivning av kommunalförbundets investeringsverksamhet
saknas i delårsrapporten då förbundet inte har gjort några investeringar under 2021, det
finns heller ingen beslutad investeringsbudget. Driftredovisningen är uppställd utifrån
resultaträkningen och kommentarer avseende den löpande verksamheten görs utifrån
denna.

Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2021.

God ekonomisk hushållning

Direktionen har i budget 2021 beslutat om verksamhetens mål indelat i fyra olika
perspektiv: finansiering, tillsyn och kontroll, kund samt medarbetare.

Perspektiv finansiering
Direktionens mål:

- Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av medlemsbidragen (65,5 tkr)
- Överstigande del 4 mnkt i eget kapital ska återbetalas till medlemskommunerna.
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Perspektiv tillsyn och kontroll
Direktionens mål:

- Alltid bra resultat vid extern granskning av verksamheten. Uppföljning av målet utgår om någon
granskning inte genomförts under året.

Perspektiv kund
Direktionens mål:

- Nöjda invånare och verksamhetsutövare

Perspektiv medarbetare
Direktionens mål:

- Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare

I återrapporteringen redovisas direktionens mål samt nämndens mål under respektive
perspektiv. Gällande direktionens mål under perspektiv tillsyn och kontroll samt
perspektiv medarbetare, är mätningar inte gjorda under 2021. Någon bedömning är inte
gjorda gällande dessa.

Direktionens mål gällande perspektiv kund mäts delvis genom insiktsmätningar och i
delårsrapporten redovisas att miljönämnden har delvis uppnått de målen. Mätningarna
görs årligen och utfallet i delårsrapporten är därför detsamma som utfallet i
årsredovisningarna.

Gällande perspektiv finansiering redovisas två mål, det ena visar att det inte kommer att
uppnås då årets resultat prognostiseras uppgå till -0,5 mnkr, och det andra kommer att
uppnås då förbundet har betalat tillbaka överstigande del av eget kapital (över 4 mnkr)
till medlemskommunerna.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som
direktionen fastställt i budget 2021.

Vår översiktliga granskning visar att två av tre mål (direktionens mål i perspektiven
tillsyn och kontroll samt medarbetare) inte utvärderats då de inte gjorts några mätningar
under året. Därav har heller ingen prognos redovisas. Ett av tre mål (kund) bedöms som
delvis uppnått. Det har inte framkommit några andra omständigheter som ger oss
anledning att anse att utfallet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål
som direktionen fastställt i budget 2021.
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2021-10-27

Anna Gröndahl Mattias Bygghammar
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i kommunalförbundet Miljösamverkan 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.
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Kommunledningskontoret Sidan 

1(2) 
Enhet 

Kansli 

Datum 

2021-10-21 

Dnr 

2014-68 

Handläggare 

Thomas Lindberg 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

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

Beslut om partistöd 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

- att partistöd för år 2022 ska utgå för respektive parti med:

Moderaterna: 97 552 kronor
Socialdemokraterna: 73 894 kronor
Sverigedemokraterna: 50 236 kronor
Centerpartiet: 34 464 kronor
Kristdemokraterna: 26 578 kronor
Liberalerna: 26 578 kronor

- att för visst parti utbetalt partistöd för år 2022 ska återkrävas för den händelse att detta 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 re-
presenterade i Hjo kommunfullmäktige. Partistödet 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 kommunal-
lagen. Samtliga partier har inkommit med redovisningen i rätt tid (det vill säga senast 30 juni 2021) 
avseende utbetalt partistöd för år 2020. 

Kommunfullmäktige har under innevarande mandatperiod och efter beslut om entledigande för när-
varande fyra platser där länsstyrelsen inte kunnat utse någon ny ledamot. Av § 2 andra stycket i 
Regler om partistöd i Hjo kommun framgår motsatsvis att mandatstöd även utgår till parti för de 
”stolar” dit någon ny ledamot inte kunnat fastställas. Detta gäller så länge minst en ledamot finns 
kvar på partiets mandat. 

Grundstödet uppgår för år 2022 till 10 795 kronor till varje parti medan mandatstödet utgörs av 
7 886 kronor per mandat i fullmäktige. 

Partistödet bör räknas upp varje år i enlighet med riksdagsmannaarvodet. Detta uppgår dags dato 
till 69 900 kr vilket medför att en uppräkning sker med cirka 2,2 procent jämfört med föregående 
år.  



 2(2) 

 
Fastställda mandat och ledamöter i kommunfullmäktige per 31 december 2021 medför att partierna 
har rätt till följande partistöd för år 2022:  

Parti  Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt stöd 

Moderaterna  11 10 806 86 746 97 552 
Socialdemokraterna 8 10 806 63 088 73 894 
Sverigedemokraterna 5 10 806 39 430 50 236  
Centerpartiet  3 10 806 23 658 34 464  
Kristdemokraterna 2 10 806 15 772 26 578 
Liberalerna  2 10 806 15 772 26 578 
Vänsterpartiet  2 - - - 

Summa:   33 64 836 244 466 309 302 

Beloppen anges i kronor. 

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

Skickas till 
Partierna 
Ekonomienheten 
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Arbete och socialtjänst Sidan 

1(2) 
Datum 

2021-10-26 

Dnr 

2021-231 

Handläggare 

Charlotte Warling 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

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

Krisstöd, policy 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- anta förvaltningens förslag till policy för Krisstöd, samt
- POSOM-policy fastställd av Kf § 29/18 upphör att gälla.

Sammanfattning 
Hjo kommun ska ha en beredskap för att möta olika hot, påfrestningar och störningar i kris och 
katastroflägen. En del i denna beredskap är det arbete som utförs av POSOM. POSOM utgörs av 
en ledningsgrupp och en stödpersonsgrupp. Ledningsgruppen samordnar arbete och utbildning och 
stödpersonsgruppen står för den operativa förmågan i krisstödsverksamheten.  

Flera kommuner och andra organisationer som bedriver POSOM-verksamhet eller beredskap har 
övergått till att benämna denna funktion som krisstöd, syftet med ändringen är att koppla namnet 
till uppgiften och på sätt göra det enklare för utomstående att förstå vad som avses. En regional 
likabenämning hjälper vid samverkan myndigheter emellan.  

Policyn har också reviderats med hänsyn till den omorganisation som kommunens krisorganisation 
genomgått. Dokumentet kompletteras av en Krisstöds-instruktion som beskriver det operativa 
arbetet.  

Förkortningen POSOM föreslås att ändras till Krisstöd, syftet är att tydliggöra vad som avses och 
samverkan mellan myndigheter och allmänheten.  

Krisstödets uppgifter har reducerats till att fokusera på krisstöd i en händelse. Presskontakt och 
samordning på strategisk nivå föreslås åligga förvaltningens linjeorganisation och i kriser eller 
extraordinära händelser, krisorganisationen.  

Beslutsunderlag 

Förslag till Krisstöd-policy. 
POSOM-policy fastställd av Kf § 29/18. 
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Skickas till 
Arbete och socialtjänst 
Kansliet 

 

 

Charlotte Warling 

Chef Arbete och Socialtjänst 

Direkt 0503-35295 

 



Krisstöd 

Dokumenttyp Policy 

Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2021-12-09, § xx 

Senast reviderad - 

Detta dokument gäller för Hjo kommun 

Giltighetstid Tills vidare 

Dokumentansvarig Verksamhetschef Arbete och socialtjänst 

Dnr 2021-xxx 
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Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ......................................................................................................................................... 2 

Krisstöd lämnar stöd vid akuta kriser, olyckor och katastrofer ........................................................... 3 

Krisstöds ledningsgrupp består av ............................................................................................................ 3 

Krisstöds ledningsgrupp har till uppgift att ............................................................................................ 3 
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Krisstöd lämnar stöd vid akuta kriser, olyckor och katastrofer 

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun skall ha en beredskap som kan möta 
olika hot, påfrestningar och störningar i kris och katastroflägen. En del i denna beredskap är det 
arbete som utförs av krisstöd. 

Krisstöd innefattar psykiskt och socialt omhändertagande vid akuta kriser olyckor och 
katastrofer. Det kan t ex innebära avlastningssamtal, samtalsstöd och praktiskt stöd såsom mat 
och dryck till drabbade. 

Målet för det psykiska och sociala omhändertagandet som krisstöd arbetar med är att försöka 
förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse. 

Krisstöd har kunskap om psykiska reaktioner och kan ge första hjälpen på det känslomässiga 
planet. De som arbetar i krisstöd är en ledningsgrupp och särskilt utsedda stödpersoner.  

Stödpersonerna har i uppdrag att ge stöd till personer som drabbas i andra eller tredje hand 
vilken kan vara närstående till någon drabbad. Krisstöd arbetar aldrig direkt på en olycksplats 
och inte heller med skadade personer.  

Krisstöd skall fånga upp problem eller svårigheter och ska kunna assistera drabbade och vid 
behov hjälpa till att slussa vidare till rätt person eller instans. 

Krisstöds ledningsgrupp består av 

Säkerhetsstrateg, kommunpolis och företrädare för Arbete och socialtjänst, Vård och omsorg, 
Barn och utbildning, Närhälsan, Hälsocentralen och Svenska Kyrkan. 

 

Krisstöds ledningsgrupp utför sina uppdrag inom ramen för sina ordinarie tjänster. Gruppen 
består bland annat av socionomer/beteendevetare, sjuksköterskor/läkare/psykolog och 
diakon/präst.  

Krisstöds ledningsgrupp har till uppgift att 
- Organisera krisstödet i kommunen. 
- Upprätta samlingsplats för mottagande. 
- Samverka med övriga organisationer 
- Verka för utbildning av krisstödet i kommunen. 

Beslut om att kalla in Krisstöd fattas av kommundirektör. Krisstödsansvarig fattar beslut om 
aktivering av ledningsgrupp samt aktivering av stödpersoner. Krisstödsansvarig informerar 
kommundirektör om pågående verksamhet. 

 

Respektive organisation står för egna personalkostnader för sina representanter i samband med 
krisstödsinsats. Detta gäller under såväl förberedelser som tjänstgöring under faktisk händelse. 
Utbildning och övning åt samtliga stödpersoner finansieras av kommunen. 

 

Denna policy är framtagen i samverkan med berörda organisationer i krisstöds ledningsgrupp. 

Som ett komplement till denna policy har förvaltningen utarbetat en praktisk instruktion för 
krisstöd.  

 



 

 

 

 

 

 

 

POSOM-Policy 

 

Dokumenttyp Policy 

Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2018-04-26, § 29 

Senast reviderad  

Detta dokument gäller för Hjo kommun 

Giltighetstid Tills vidare 

Dokumentansvarig Verksamhetschef Arbete och socialtjänst 

Dnr 2018-84 
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POSOM lämnar stöd vid akuta kriser, olyckor och katastrofer 

POSOM är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande vid akuta kriser 
olyckor och katastrofer 

 

Hjo kommun skall ha en beredskap som kan möta olika hot, påfrestningar och 
störningar i kris och katastroflägen. En del i denna beredskap är det arbete som utförs 
av POSOM. 

 

Målet för det psykiska och sociala omhändertagandet som POSOM arbetar med är att 
försöka förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse. 

 

POSOM har kunskap om psykiska reaktioner och kan ge första hjälpen på det 
känslomässiga planet. De som arbetar i POSOM är en ledningsgrupp och särskilt 
utsedda stödpersoner.  

 

Stödpersonerna har i uppdrag att ge stöd till personer som drabbas i andra eller tredje 
hand vilken kan vara närstående till någon drabbad. POSOM arbetar aldrig direkt på en 
olycksplats och inte heller med skadade personer.  

 

POSOM skall fånga upp problem eller svårigheter och vid behov slussa vidare till rätt 
person eller instans. 

 

Löpande informationsfrågor hanteras genom kommunens informations- och 
kommunikationsgrupper med kontaktperson inom POSOM. 

POSOMS ledningsgrupp består av företrädare för: 

Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, Vård- och omsorg, Barn- och utbildning, Närhälsan, 
Hälsocentralen och Svenska Kyrkan. 

 
POSOM ledningsgrupp utför sina uppdrag inom ramen för sina ordinarie tjänster. Gruppen 
består bland annat av socionomer/beteendevetare, sjuksköterskor/läkare/psykolog och 
diakon/präst.  

POSOMS ledningsgrupp har till uppgift att: 

 Organisera 

 Upprätta stödcentrum för mottagande. 

 Samverka med övriga organisationer 

 Verka för utbildning av egen organisation 
 
 

Beslut om att kalla in POSOM- ledningsgrupp fattas av:  

 POSOM gruppens ansvarige eller dennes ersättare.  



 4(4) 

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

kommunikationsplattform 

 

Respektive organisation står för egna personalkostnader för sina representanter i samband med 
POSOM- insats. Detta gäller under såväl förberedelser som tjänstgöring under faktisk händelse. 

 

Denna policy är framtagen i samverkan med berörda organisationer i POSOMs ledningsgrupp. 

 

Som ett komplement till denna policy har förvaltningen utarbetat en praktisk instruktion för 
POSOM gruppen.  
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Kommunledningskontoret Sidan 

1(2) 
Enhet 

Kansliet 

Datum 

2021-10-25 

Dnr 

2021-232 

Handläggare 

Julian Rittermann 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

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

Reglemente för  krisledningsnämnden, revidering 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta en reviderad version av Reglemente 
för krisledningsnämnden. 

Sammanfattning 
Enligt 6 kap 44 § Kommunallagen och avsnitt 5.3 i Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap 2019 - 2022 mellan Sveriges kommuner och regioner och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap ska kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod anta ett 
reglemente för varje nämnd. 

Nuvarande reglemente reviderades senast 2010.  

Reglementet har reviderats och anpassats för att nuvarande lagstiftnings krav på sekretess och 
säkerhetsskydd. Utöver det har enstaka ord och fraser ändrats för att återspegla gällande lagtext. 

Revideringen syftar till att uppfylla gällande krav enligt lag och överenskommelse samt uppdatera 
reglementet.  

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering av Reglemente för krisledningsnämnden. 

Skickas till 
Kommunstyrelsens presidium 
Barn- och ungdomsutskottets ordförande 
Omvårdnadsutskottets ordförande 
Tekniska utskottets ordförande 
Byggnadsnämndens ordförande 
Säkerhetssamordnare 
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Julian Rittermann 
Säkerhetsstrateg 

Direkt 0503-352 46 



 
 
 

 

 

 
 
 

 

Reglemente för krisledningsnämnden 

 

Dokumenttyp Reglemente 

Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2007-02-26, § 118 

Senast reviderad Kf § 84/10, Kf § xx/21 

Detta dokument gäller för Krisledningsnämnden 

Giltighetstid Tills vidare 

Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare Säkerhetsstrateg 

Dnr 2007-18, 2010-502, 2021-xxx 
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Innehållsförteckning 

 
Innehållsförteckning ............................................................................................................................................................. 2 

Reglemente för krisledningsnämnden ............................................................................................................................. 3 

Krisledningsnämndens uppgifter ............................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Krisledningsnämndens ikraftträdande ................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Brådskande beslut ...................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Återgång till normal verksamhet ............................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Anmälan av beslut ...................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bistånd .......................................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Sekretess ...................................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Krisledningsnämndens arbetsformer ......................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Sammansättning .......................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Ersättare för ordföranden ....................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Sammanträdena .......................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Justering av protokoll ................................................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Reservation .................................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Undertecknande av handlingar ............................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Närvarorätt ................................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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Reglemente för krisledningsnämnden 

Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnd i lag om kommunernas och landstingens regioners åt-
gärder för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Krisledningsnämndens uppgifter 

§ 1  
I kommunen skall finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser (krislednings-
nämnd). ”Med en extraordinär händelse avses sådan händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och krä-
ver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting region.” 
 
Krisledningsnämnden träder i funktion först i samband med den extraordinära händelsen. 
 
Planeringen inför en extraordinär händelse är en uppgift för förvaltningsorganisationen. 
 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga 
nämnder i kommunen. I vilken utsträckning som krisledningsnämnden övertar verksamhet beslutar nämn-
den med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 
 
Om det är möjligt bör krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd innan beslut om övertagande 
fattas. I vissa fall kan kraven på skyndsamhet göra samråd omöjligt. Nämnd som blir fråntagen verksam-
hetsområden eller delar därav skall dock skyndsamt informeras om detta. 

Krisledningsnämndens ikraftträdande 

§ 2  
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid förhinder för denne, vice ordföranden, bedömer när en ex-
traordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. 
 
Krisledningsnämndens beslut om att överta verksamhetsansvar och beslutskompetens kan överklagas en-
ligt 10 kap kommunallagen. Övriga beslut överklagas enligt bestämmelser i aktuell lagstiftning. 

Brådskande beslut 

§ 3  
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om han eller hon har förhinder, vice ordföranden, får besluta 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana 
beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden. 

Återgång till normal verksamhet 

§ 4  
När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har över-
tagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd. 
 
Fullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra. Om fullmäktige fattar ett så-
dant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 
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Anmälan av beslut 

§ 5  
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde på motsvarande 
sätt som gäller när fullmäktige delegerat en uppgift till en nämnd enligt 3 kap 15 § KL. Det är fullmäktige 
som beslutar om omfattningen och formerna för redovisningen. 

Bistånd 

§ 6  
Nämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild drabbad. 

Sekretess 

§ 7  
Vid en extraordinär händelse övertar krisledningsnämnden en ordinär nämnds verksamhet och har då till-
gång till den ordinarie nämndens sekretessbelagda handlingar, varvid offentlighets- och sekretesslagens 
tillämpas. Utöver offentlighets- och sekretesslagen gäller de sekretessbestämmelser som fastslås i lag om 
kommunernas och landstingens regioners åtgärder vid och inför extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (2006:544) 
Krisledningsnämndens ledamöter får endast ta del av säkerhetskyddsklassificerade uppgifter och hand-
lingar om den enskilde ledamoten säkerhetsklassats för sitt uppdrag i nämnden. Säkerhetsklassning gäller 
endast uppdraget i krisledningsnämnden och inte övriga förtroende uppdrag. (Säkerhetsskyddslagen 
2018:585) 

Krisledningsnämndens arbetsformer 

Sammansättning 

§ 8  
Kommunstyrelsens presidium tillsammans med utskottens och facknämndens ordförande utgör kommu-
nens krisledningsnämnd nämnden består av 7 ledamöter.  
 

Ersättare för ordföranden 

§ 9  
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sam-
manträde, får nämnden välja ny ersättare för ordföranden. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av 
annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 

Sammanträdena 

§ 12  
Tidpunkt: Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden bestämmer. 
 
§ 13  
Kallelse: Ordföranden ansvarar för att ledamöterna kallas till sammanträdena. 
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När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste leda-
moten göra detta. 

Justering av protokoll 

§ 14  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Reservation 

§ 15  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamo-
ten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet. 

Undertecknande av handlingar 

§ 16  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden ska undertecknas av ordfö-
randen eller vid förfall för denne vice ordförande och kontrasigneras av kommunchefen kommundirektör 
och vid förfall för denne annan anställd som nämnden bestämmer. 

Närvarorätt 

§ 17  
Ordföranden kan med stöd av 6 kap 19 § KL kalla anställda hos kommunen att närvara vid ett samman-
träde med nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får delta i över-
läggningarna men inte i besluten 
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1. Inledning 

Plan vid hantering av extraordinära händelser anger riktlinjer för kommunens hantering av de 
händelser som inte kan bemästras med kommunens normala rutiner utan kräver snabba beslut 
av en samlad kommunal krisledningsorganisation – krisledningsnämnd, krisledningsgrupp, in-
formationsgrupp och servicegrupp.  

Ledningsplanen vid extraordinära händelser anger riktlinjer för kommunens hantering av de 
händelser som inte kan bemästras med kommunens normala rutiner utan kräver snabba beslut 
av en samlad kommunal krisledningsorganisation – krisstab, krisstöd och kommunala stödresur-
ser.  

För händelser som inte svarar mot kommunens normala rutiner och inte kan lösas inom det 
ordinarie lagrummet, kommunallagen, gäller lag (2006:544) om kommunernas och landstingens 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (bilaga 
1).  

Revidering av planen ska ske vid varje ny mandatperiod och beslutas av kommunfullmäktige.  

Denna plan kompletteras med instruktioner och rutiner för det operativa krisledningsarbetet 
och ska ses som en övergripande beskrivning om inriktning och ansvarsfördelning för kommu-
nens arbete inför och vid kriser eller extraordinära händelser. 

 

1.1 Definition av en extraordinär händelse 

Med en extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i samhällsviktiga funktioner 
och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting region (§ 4 1 kap 2006:544). (1 
kap 4 § 2006:544). 

En extraordinär händelse kan föreligga då en eller flera av följande kriterier är uppfyllda; 

• ordinarie rutiner för ledning inte svarar mot situationens krav 
• flera verksamhetsområden berörs och behovet av samordning är stort 
• stort informationsbehov 
• stort behov av samverkan med andra organisationer 

Vid indikationer och varningar i verksamheten som, efter en konsekvensanalys, befaras kunna 
uppfylla kriterierna och/eller definitionen av en extraordinär händelse skall planen för extraor-
dinära händelser tillämpas. Ledningsplan vid extraordinära händelser samt Ledningsinstruktion 
för hantering av kriser och extraordinära händelser tillämpas. 

 

1.2 Grundförutsättningar 

Kommunens uppgift är att värna befolkningen, trygga livsnödvändig försörjning samt verka för 
att de viktigaste samhällsfunktionerna upprätthålls. Kommunens ansvar vid en extraordinär hän-
delse grundas på det geografiska områdesansvaret samt principerna om ansvar, likhet och när-
het. Enligt LEH (2006:544), ska kommunen med ledningsplanen planera sin krisberedskap och 
krishantering för fredstid samt höjd beredskap. 
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Sekretess och tystnadsplikt 

Varje enskild deltagare som deltar i arbete kring krisberedskap eller krishantering i kommunens 
regi har tystnadsplikt enligt 7 kap 1 § Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser (LEH 2006:544) gällande de uppgifter denne får ta del av under ar-
betet. 

Vidare gäller sekretess enligt 18 kap 13 § Offentlighets och Sekretesslagen (OSL 2009:400) för 
den planering och hantering av fredstida kriser som särskilt härrör från kommunens arbete med 
Risk och Sårbarhetsanalyser. 

I undantagsfall gäller även 15 kap 2 § Försvarssekretess, Offentlighets och Sekretesslagen (OSL 
2009:400), för de uppgifter inom krisorganisationen som utgör en del i kommunens krigsorgani-
sation eller totalförsvarsplanering. 

Säkerhetsskydd 

Kommunens arbete med informations-, personal- och fysisk säkerhet i krisberedskap, krishan-
tering eller planering inför extraordinära händelser under höjd beredskap omfattas av Säker-
hetsskyddslagen (2018:585) och Säkerhetsskyddsförordningens (2018:658) bestämmelser samt 
Säkerhetspolisens föreskrifter gällande Säkerhetsskydd (PMFS 2019:2). Skyddet avser att värna 
samhällsviktig verksamhet och skydda mot; spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott 
som kan hota verksamheten (LAG 2018:585). Detta innebär att kommunens krisorganisation 
ska ha ett adekvat säkerhetskyddsarbete och därtill hörande säkerhetskyddsklassad personal för 
ändamålet.  

Områdesansvar 

Kommunens geografiska områdesansvar innebär att kommunen inom de egna geografiska grän-
serna ansvarar för att samordna arbetet mellan olika aktörer i krishanteringssystemet, såväl vid 
planering som vid en inträffad händelse.  

Ansvarsprincipen 

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden skall ha motsvarande ansvar 
även under krissituationer och under höjd beredskap. 

Likhetsprincipen 

En verksamhets organisering och lokalisering skall så långt som möjligt överensstämma i fred, 
kris och under höjd beredskap. 

Närhetsprincipen  

En kris skall hanteras så nära krisen som möjligt. 

Risk och sårbarhetsanalyser (RSA) 

Kommunen är enligt lag (2006:544) om kommunernas och landstings regionernas åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap skyldig att upprätta risk och sår-
barhetsanalyser. Syftet med analyserna är att öka medvetandet och kunskapen om risker och 
sårbarheter hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga, ge underlag för planering, samt att ut-
veckla förmågan att hantera inträffade kriser. Planeringen inför extraordinära händelser skall 
grunda sig på dessa risk- och sårbarhetsanalyser. 

En risk och sårbarhetsanalys för kommunens geografiska område ska arbetas fram i början på 
varje ny mandatperiod.  
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Hot och diverse risker ska tillsammans med råd kommuniceras till allmänheten i samband med 
att RSA antages. RSA ska sedan finnas tillgänglig för allmänheten under tiden den gäller. 

RSA ska bestå av en öppen del och en sekretessklassad del, detta syftar till att skydda sårbar-
hetsanalyser och åtgärdsprogrammet från obehörigas och antagonisters insyn.  

Utbildning och övning 

För utbildning och övning av krisledningsorganisationen ansvarar säkerhetssamordnaren säker-
hetsstrategen. En övnings- och utbildningsplan skall av säkerhetssamordnaren säkerhetsstrate-
gen lämnas för beslut i kommunledningsgruppen. Verksamheterna förbinder sig att delta i de 
utbildningar och övningar som ledningsgruppen beslutar om. 

1.3 Mål 

Kraven på Sveriges kommuner enligt samhällets krishanteringssystem kan sammanfattas i föl-
jande målbild. 

• Kommunen har god kunskap om risker och sårbarhet, som kan påverka kommunens 
verksamhet. Konsekvenser för den egna verksamheten har analyserats. 

• Kommunen har en planering för hur risker och sårbarhet skall undanröjas eller mins-
kas. Kommunen har också en planering för hur den ska hantera konsekvenserna av en 
extraordinär händelse. 

• Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse, d.v.s. att vidta nöd-
vändiga åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas 
och att ge invånare och media tillräcklig och korrekt information om händelsen. 

• Kommunen har en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishante-
ringen inom kommunens geografiska område. 

• Kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och 
det akuta skedet, som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för. 

Hjo kommuns krav på krishantering 

Det svenska krishanteringssystemets målbild kan brytas ned i följande krav på Hjo kommuns 
krishantering: 

• Hjo kommun ska ha en krisorganisation med tydliga instruktioner. 
• Hjo kommun ska ha förmåga att snabbt kunna informera allmänheten, media, myndig-

heter och beslutsfattare samt ha en bra intern information till medarbetarna.  
• Riktlinjerna för hantering av extraordinära händelser ska bygga på nämnda risk- och 

sårbarhetsanalyser.  
• Samtliga nämnder och kommunala bolag ska ha en krisorganisation samt rutiner för 

krishantering.  
• Hjo kommun ska, efter begäran, kunna bistå närliggande kommuner med hjälp vid han-

teringen av en extraordinär händelse. 
• Kommunens intranät ska innehålla aktuell plan, rutiner och instruktioner för hantering 

av extraordinära händelser samt checklistor för respektive funktion.  
• Säkerhetsstrategen ansvarar för att dokumentationen kontinuerligt uppdateras. 
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2. Planens ikraftträdande 

Krisledningsnämndens ordförande eller dess ersättare ”bedömer när en extraordinär händelse 
medför att nämnden [krisledningsnämnden] skall träda i funktion” (2 kap 3 § 2006:544).  

Kommunchefen Kommundirektören, eller dess ersättare beslutar, efter samråd med berörda 
chefer eller chefsgruppen, att planen och ledningsinstruktionen skall tillämpas delvis eller i sin 
helhet för verksamhetsorganisationen.  

Kommunchefen Kommundirektören, eller dess ersättare, ansvarar för att informera krisled-
ningsnämndens ordförande om läget av olika händelser för att denne skall kunna fatta beslut om 
en extraordinär händelse medför att krisledningsnämnden skall träda i funktion.  

Det åligger alla medarbetare i Hjo kommun att informera/meddela misstanke om eller föränd-
ringar i en extraordinär händelse uppåt i organisationen. 

2.1 Larmlista över krisledningsorganisationen 

Larmlista över krisledningsorganisationen finns i växeln. Respektive gruppansvarig (ansvarig för 
krisledningsgrupp, krisledningsnämnd, informationsgrupp, servicegrupp) i krisledningsorganisat-
ionen ansvarar för att rätt personer finns uppförda på larmlistan i växeln. Respektive person 
som ingår i krisledningsorganisationen och finns med på larmlistan ansvarar för att meddela för-
ändringar i kontaktuppgifterna till växeln. 

Växeln ansvarar för att det finns en sammanställd larmlista över Hjo kommuns krisledningsorga-
nisation. Växeln ansvarar också för att en uppdaterad version av larmlistan vid förändringar 
meddelas personerna på larmlistan via e-post. Säkerhetssamordnaren ansvarar för att larmlistan 
efter uppdatering sänds till de myndigheter som begär detta. 

Larmlista över krisledningsorganisationen finns i kommunväxeln, hos säkerhetsstrategen och 
hos respektive verksamhetschef samt krisledningsnämndens ordförande och ersättare. Respek-
tive person som ingår i krisledningsorganisationen och finns med på larmlistan ansvarar för att 
meddela förändringar i kontaktuppgifterna till säkerhetsstrategen. 

Respektive verksamhetschef tillser att verksamhetsinterna larmlistor finns upprättade och hålls 
aktuella.  

Säkerhetsstrategen ansvarar för att hela eller delar av larmlistan efter uppdatering sänds till de 
myndigheter som begär detta. 

Hjo kommun larmrutin gäller för larmning av krisorganisationen.  

2.2 Larmning av krisledningsorganisationen 

Inriktning och Samordningskontakten, ISK, ansvarar för att ta emot larm från beredskapsmyn-
digheter, räddningstjänst, polis sam SOS-alarm. ISK larmar Krisledningschefen. 

Kommunchefen Kommundirektören eller dennes ersättare ansvarar för larmning av krisled-
ningsnämndens ordförande.  

Krisledningsgruppen ansvarar för att larma in varandra enligt krisledningsgruppens instruktion. 
Informationschef och servicegruppsansvarig har för krishanteringen en avgörande roll och skall 
larmas snarast vid behov av att starta upp krisledningsorganisationen. 

Förvaltningarna, informationsgruppen, och servicegruppen ansvarar själva för sin larmning och 
att larmlistor hålls aktuella. Ansvaret för hur larmning sker och av vem följer med verksamhets-
ansvaret.  

Grupperna organiserar sig efter larmning i respektive aktuell lokal.   
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Krisstaben ansvarar för att larma in medlemmar enligt gällande larmrutin.  

Verksamheternas avdelningar och enheter ansvarar själva för sin larmning och att larmlistor 
hålls aktuella. Ansvaret för hur larmning sker och av vem följer med verksamhetsansvaret.  

Beroende på beslut av Krisledningschef/Kommundirektör träder beredskapsstab eller krisstab i 
arbete i därför avsedd och förberedd lokal. Stabsarbetet och bemanningen styrs av tillhörande 
instruktioner och scheman. 

3. Organisation och ansvar/befogenheter 

Vid extraordinära händelser upprättas en krisledningsorganisation. Den består av krislednings-
nämnden, krisledningsgruppen, informationsgruppen samt servicegruppen.  krisstab samt 
krishanteringsresurser. Krisledningsorganisationen upprättas för att kunna effektivisera led-
ningsprocesserna och underlätta och stödja förvaltningsorganisationen så att denna så långt det 
är möjligt kan bedriva sin verksamhet med minimerat antal avbrott och störningar. Organisat-
ionen strävar efter att utgå från likhetsprincipen. Syftet är att tydliggöra mandat, beslutsvägar 
och korta tiden från mottagen information till åtgärd. 

ISK-funktionen har som uppgift att ta emot larm, information om händelser – larma krisorgani-
sationen. 

3.1 Krisledningsnämnd 

Ytterst ansvarig för kommunens krishantering vid en extraordinär händelse är krislednings-
nämnden. Det är av vikt att skilja på krisledningsnämndens politiska ansvar och krisledningssta-
bens tjänstemannaansvar.  

Krisledningsnämndens arbete styrs av krisledningsnämndens reglemente. Krisledningsnämnden 
har rätt att överta uppgifter och beslutsbefogenheter från de ordinarie nämnderna. Alla beslut 
som tas i krisledningsnämnden skall efter händelsen redovisas för kommunfullmäktige. I de ordi-
narie nämndernas . I kommunstyrelsen och byggnadsnämndens reglemente skall det finnas in-
skriven information om krisledningsnämnden och vad detta innebär för den ordinarie nämnden. 

Krisledningsnämnden utgörs av kommunstyrelsens presidium samt utskottsordförandena och 
ordföranden i facknämnden. Krisledningsnämndens ordförande eller dess ersättare har i akuta 
lägen delegation att utöva krisledningsnämndens ansvar vid en extraordinär händelse.  

Krisledningsnämnden skall: 

 

• ange inriktning för krishanteringen 
• besluta om förändringar i servicenivåer 
• besluta om omfördelning av kommunens resurser 
• vid behov begära bistånd utifrån 

 

Krisledningsnämnden har rätt att besluta om de ekonomiska resurser som denna bedömer er-
forderliga för att kommunen ska kunna lösa ifrågavarande uppgifter med anledning av den extra-
ordinära händelsen.  
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3.2 Krisledningsgrupp Krisledning 

Krisledningsgruppen leds av kommunchefen eller dennes ersättare. Kommunchefen, eller den-
nes ersättare, har rätt att utöva krisledningsgruppens ansvar. I krisledningsgruppen ingår verk-
samhetschefer, stabschefer, säkerhetssamordnare, VD för Hjo energi, chef för servicegruppen, 
sakkunniga från aktuella kommunalförbund, samt vid behov adjungerade externa aktörer.   

Krisledningsgruppens främsta uppgifter är 

• ”fånga framtiden” (agera inte reagera) 
• konsekvensanalys (vad är det värsta som kan hända och vad innebär detta och vad 

måste göras då) 
• besluta lägesbild 
• resursplanering, samordning av kommunens resurser 
• personalfrågor, bemanning 
• samverkan med andra aktörer 
• övergripande informationsfrågor 

Krisledningsgruppen har stöd i krisledningsgruppens instruktion. 

 

Krisledningen i kommunen utgörs av en krisstab. Krisstaben leds av kommundirektören eller 
ersättare/utsedd, befattningen kallas då krisledningschef. Krisledningschefen har rätt att utöva 
krisstabens ansvar. I krisstaben ingår personer för stabsfunktioner, stabschef, säkerhetsstrateg, 
kommunikationsstrateg, stabsassistent(er) och företrädare för kommunala bolag och/eller ex-
terna aktörer aktuella för händelsen.  

Utöver krisstabens personal finns också verksamheternas interna resurser som enligt likhets- 
och närhetsprincipen operativt och under ledning av krisstaben ska kunna arbeta hanterande 
och förebyggande vid en extraordinär händelse. Ett komplement till kommunens interna resur-
ser är också andra frivilliga eller privata aktörer inom kommunens geografiska område. 

Krisstabens främsta uppgifter är 

 

• Sträva efter att arbeta förebyggande i krisen (agera inte reagera) 
• konsekvensanalys (vad är det värsta som kan hända och vad innebär detta och vad 

måste göras då) 
• besluta lägesbild 
• resursplanering, samordning av kommunens resurser 
• personalfrågor, bemanning 
• samverkan med andra aktörer 
• övergripande informationsfrågor 

 

Krisstaben har stöd i: Ledningsinstruktion för hantering av kriser och extraordinära händelser 
samt Stabsinstruktion för Krisstab. 
 

3.3 Informationsgruppen 

Informationsgruppen arbetar enligt informationsinstruktionen. Informationsgruppen ansvarar 
för att producera en lägesbild för beslut i krisledningsgruppen samt informera beslutad lägesbild 
till medborgare, media och övriga som krisledningsgruppen beslutar om. Arbetet leds av in-
formationschefen (informationsledning) och organiseras i en informationscentral med ansvar för 
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informationsinhämtning/bearbetning/analys, produktion och en upplysningscentral samt kom-
munväxeln. Respektive grupp arbetar under en gruppansvarig som ansvarar för det interna ar-
betet i grupperna. Till informationschefens hjälp finns en koordinator som samordnar arbetet 
mellan grupperna. 

För att arbetet skall kunna bedrivas så ändamålsenligt som möjligt krävs att det finns en direkt-
kontakt mellan verksamheterna och informationsgruppen. Verksamheterna ansvarar för att till-
handahålla en sådan kontakt till informationsgruppen. 

Informationsgruppens uppgifter är 

• att producera och informera en lägesbild 
• att upprätta och bemanna en upplysningscentral 
• informationsinhämtning, bearbetning, mediebevakning, omvärldsbevakning 
• producera information till media, webben, allmänhet m fl. 

 

3.3 Kommunikation 

Krisstabens samverkansfunktion och krisstöd-funktionen agerar krisorganisationens informat-
ionskanaler, inom respektive ansvarsområde. Kommunikationsarbetet med presskontakt, in-
formation till allmänheten och samverkan i övrigt leds och samordnas av stabens samverkans-
funktion. 

I frågor rörande trygghetsjour samråder samverkansfunktionen med krisstöd-ansvarige. Trygg-
hetsjour är en upplysningsfunktion som kan tillsättas när det finns en ökad oro hos allmänheten 
och efterfråga på information kring en händelse eller situation. 

 

Krisstabens kommunikationsuppgifter är: 

 

• att informera om lägesbilden 
• att upprätthålla samverkan med involverade parter i krishanteringen. 
• informationsinhämtning, bearbetning, mediebevakning, omvärldsbevakning 
• producera information till media, webben, allmänhet m fl. 

 

Övrig information till allmänheten ska ske via de i kriskommunikationsplanen angivna kommuni-
kationsmedel samt vid kommunens trygghetspunkter. Trygghetspunkter är fysiska platser som 
kan bemannas av olika resurser för att tillgodose allmänhetens behov av; enklare sjukvård, vat-
tenförsörjning, information, husrum, värme och trygghet. En eller flera trygghetspunkter kan 
beslutas att startas upp vid en händelse. Målsättningen för kommunikation vid en extraordinär 
händelse är att informationen når en så bred representation av allmänheten som möjlig oavsett 
störningar i ordinarie kommunikationsmedel. 

3.4 Servicegrupp Förbrukningsmaterial och stöd mm. 

Servicegruppen tillhandahåller service åt krisledningsnämnd, krisledningsgrupp och informat-
ionsgrupp. Servicegruppen arbetar på kommunchefens uppdrag.  

Servicegruppens uppgifter är 

• Telestöd 
• IT-stöd 
• Mat 
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• Lokalvård 
• Transporter  
• Repro, mm 

 

Ordinarie verksamhets linjeorganisation ansvarar för följande materiel fortsätter att fungera 
och arbetar för att täcka upp för de extra behov som kan komma uppstå under en extraordinär 
händelse. 

 

• IT-stöd 
• Lokalvård 
• Transporter  
• Expenser och förbrukningsmateriel 

 

Krisstabens uthållighet regleras främst i förberedd schemaläggning, vilomöjligheter och ersät-
tare. Den totala uthålligheten i krisledningsorganisationen ska vara minst sju dygn.  

Kommunens egen förmåga att laga mat och distribuera den ska utnyttjas då det är lämpligt och 
möjligt. 

 

3.5 Förvaltningsorganisationen 

Förvaltningens verksamheters primära uppgift är att så långt som det är möjligt av egen förmåga 
och med stöd av krisledningsorganisationen kunna bedriva sin verksamhet med minimerat antal 
störningar och avbrott.  

För att underlätta krishanteringsarbetet skall verksamheterna tillhandahålla en direktkontakt till 
informationsgruppen krisstaben. Verksamheterna arbetar utifrån respektive verksamhetsin-
struktion. Utöver det att situationen inte påverkar, arbetar verksamheterna utifrån respektive 
verksamhetsinstruktion. 

4. Hjälp och samverkan 

Kommunen har genom det geografiska områdesansvaret ett brett ansvar att verka för samord-
ning och samverkan av de olika aktörernas insatser och information vid en extraordinär hän-
delse inom kommunens geografiska område. Kommunen ska både i planeringsskedet och vid en 
händelse ta initiativ till samverkan och samordning. Denna samverkan åsyftar också information 
om hot och risker och förebyggande verksamhet till allmänheten. 

Utarbetade kontaktnät och kontaktinformation ska finnas tillhands för krisledningen innan en 
potentiell händelse. 

4.1 Samverkan med externa aktörer under en extraordinär händelse 

Kommunen har genom det geografiska områdesansvaret ett brett ansvar att verka för samord-
ning och samverkan av de olika aktörernas insatser och information vid en extraordinär hän-
delse inom kommunens geografiska område. Kommunen ska både i planeringsskedet och vid en 
händelse ta initiativ till samverkan och samordning.  

POSOM finns till för det psykosociala omhändertagandet i kommunen då kommunens ordinarie 
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resurser inte räcker till. POSOM-ansvarig beslutar om en aktivering av gruppen. Ansvarig för 
POSOM-gruppen är chefen för IFO. Gruppen arbetar enligt POSOM-gruppens instruktion. 
Kommunchefen skall snarast informeras om POSOM-gruppens insatser. 

 

Extern samverkan med andra aktörer under en extraordinär händelse följer nedanstående hu-
vuddrag; 

• Samverkan med andra myndigheter, räddningstjänst och övriga aktörer: kontaktvägar är 
beroende av händelsens art. Vid behov av hjälp från försvarsmakten skall en hemställan 
om detta göras hos TiB/VB Länsstyrelsen (TiB och VB betyder tjänsteman i beredskap 
och vakthavande beslutsfattare). 

• Samverkan med andra kommuner: kontaktvägarna är beroende av händelsen art. 
• Frivilligorganisationer: krisledningsnämnden beslutar efter samråd med den krislednings-

gruppen om huruvida frivilliga behöver kallas in för att stärka kommunens egna resur-
ser och öka uthålligheten. Kontakterna med frivilligorganisationer handhas i först hand 
av säkerhetssamordnaren. 

Kommunchefen ansvarar för att berörda aktörer kontaktas, informeras och vid behov deltar i 
krisledningsgruppens möten. Representant för kommunen kan också delta i de övriga aktörer-
nas interna möten vid behov och efter förfrågan. 

 

 

Under en extraordinär händelse krävs samverkan mellan olika aktörer för att situationen skall 
kunna hanteras på ett tillfredsställande sätt. Detta ansvar ligger hos kommunen enligt det geo-
grafiska områdesansvaret. 

Krisstöd finns till för det psykosociala omhändertagandet i kommunen då kommunens ordinarie 
resurser inte räcker till. Krisstöd-ansvarig i samråd med Kommundirektören/Krisledningschefen 
beslutar om en aktivering av gruppen. Ansvarig för krisstöd-gruppen är chefen för arbete och 
socialtjänst. Gruppen arbetar enligt krisstöd-gruppens instruktion. Kommundirektören skall 
snarast informeras om krisstöd-gruppens insatser. 

Extern samverkan med andra aktörer under en extraordinär händelse följer nedanstående hu-
vuddrag; 

 

• Samverkan med andra myndigheter, räddningstjänst och övriga aktörer: kontaktvägar är 
beroende av händelsens art. Vid behov av hjälp från Försvarsmakten skall en hemställan 
om detta göras hos TiB Länsstyrelsen (TiB och VB betyder tjänsteman i beredskap). 

• Samverkan med andra kommuner: kontaktvägarna är beroende av händelsen art. 
• Frivilligorganisationer: krisledningsnämnden beslutar efter samråd med krisledningsche-

fen om huruvida frivilliga behöver kallas in för att stärka kommunens egna resurser och 
öka uthålligheten. Kontakterna med frivilligorganisationer handhas i först hand av säker-
hetsstrategen. 

• Länsstyrelsen regionala sambandskatalog gäller för kontaktsökande med kommuner och 
myndigheter. 
 

Krisledningschefen beslutar om berörda aktörer kontaktas, informeras och vid behov deltar i 
krisledningens sammanträden. Representant för kommunen kan också delta i de övriga aktörer-
nas interna möten vid behov och efter förfrågan. 
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4.2 Hjälp till/från andra kommuner samt stöd till enskilda 

Krisledningsnämnden beslutar om hjälp till andra kommuner och/eller enskilda vid en extraordi-
när händelse. Då krisledningsnämnden ej är i funktion beslutar kommunstyrelsen om hjälp till 
annan kommun. Beslutet skall redovisas kommunfullmäktige. Kostnader i samband med hjälpen 
debiteras den drabbade kommunen i efterhand om inte annat finns överenskommet.  

Det är krisledningsnämnden, eller då denna ej är i funktion kommunstyrelsen, som beslutar om 
kommunen skall begära eller acceptera hjälp från utomstående kommun vid en extraordinär 
händelse. 

Rutiner för hur hjälp till/från andra kommuner och stöd till enskilda bokförs och dokumenteras 
beslutas och hanteras av ekonomienheten. 

4.3 Skriftlig rapportering till länsstyrelsen och andra medverkande aktörer 

Utgångspunkten för kommunens skriftliga rapportering är kommunens lägesbild. Denna rappor-
teras till länsstyrelsen och andra medverkande aktörer.  

På förfrågan från länsstyrelsen och andra medverkande aktörer rapporteras i annan form 
och/eller andra och/eller utvecklande uppgifter som efterfrågas i det specifika fallet. 

5. Resurser 

I första hand ska kommunens egna resurser användas avseende både materiel och personal. 
När dessa är uttömda eller ej finns att tillgå begärs hjälp från andra myndigheter/kommuner el-
ler så köps de resurser in som krävs på den öppna marknaden. 

Kommunens personal kan vid krissituationer användas i andra verksamhetsområden än där de 
normalt verkar. Kommundirektören har rätt att besluta om en sådan omflyttning. Kommundi-
rektören ska snarast informera kommunstyrelsens/krisledningsnämndens ordförande om detta 
och vid nästkommande möte i kommunstyrelsen eller krisledningsnämnden redovisa anled-
ningen till omflyttningen och konsekvenserna av den.  

6. Kostnader 

En tydlig dokumentation om kostnader och om vem som fattat beslutet skall göras så att inga 
oklarheter uppstår i efterhand. Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska 
ramar då denna är i funktion.  

Ekonomienheten ansvarar för att rutiner finns över hur kostnader skall bokföras och redovisas.  

7. Lokaler 

I första hand nyttjas nedan lokaler i kommunhuset för respektive grupper. Vid behov av reserv-
lokaler måste sådana först utses och iordningställas, vilket innebär en längre uppstartstid innan 
krisledningsorganisationen är helt igång. Ett arbete har därför initierats att inrätta reservlokaler 
i Hjo Energi.  

Krisledningsnämnden samlas vid behov på krisledningsnämndens ordförandes kontor. Krisled-
ningsgruppens möteslokal är harren. Informationsgruppen bygger upp sin funktion i öringen. 
Övriga verksamheter samlas i enlighet med respektive instruktion. 
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Krisledningsnämnden samlas vid på av krisledningsnämndens ordförande bestämd plats. Krissta-
ben samlas i ordinarie krisledningslokal enligt rutin. Reservlokaler för krisledning finns tillgäng-
liga och förberedda enligt gällande rutin. Övriga verksamheter samlas i enlighet med respektive 
instruktion. 

8. Avveckling av krisledningsorganisationen  

Krisledningsnämnden beslutar i samråd med krisledningschef om avveckling av krisledningsorga-
nisationen.  

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har enligt lag om kommunernas och landstingens 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2 kap 6 
§ 2006:544) rätt att besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska avvecklas.  

8.1 Utvärdering och uppföljning av en extraordinär händelse 

Efter en händelse där kommunens krisledningsorganisation varit verksam skall arbetet utvärde-
ras och granskas. Kommunchefen Kommundirektören, eller ersättare/utsedd, tillsammans med 
säkerhetssamordnaren säkerhetsstrategen tar initiativ och ansvarar för att utvärderingen kom-
mer till stånd. 

9. Förteckning över bilagor till plan vid extraordinära händelser 

1. Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära hän-
delser i fredstid och höjd beredskap 
 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 

2. Reglemente för Krisledningsnämnd  
3. Larmrutin för Hjo kommun 
4. Ledningsinstruktion för hantering av kriser och extraordinära händelser 
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Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-350 01www.hjo.se 

Revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
omsorg 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av avgifter för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk omsorg enligt förslag.  

 

Sammanfattning 
De nya avgiftsnivåerna för maxtaxan gäller för perioden 1 januari 2022 till den 31 december 2022. 
Inkomsttaket höjs från 50 340 kr till 52 410 kr per månad. Ändringen innebär att kommunens 
avgiftsintäkter kommer att öka och därför minskas också stadsbidraget i motsvarande omfattning. 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Skolverket – Maxtaxa – 2021-11-30 

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg 

 

Skickas till 

Barnomsorgshandläggare 

 

 

 

Mari-Louise Brage 
Skolchef  
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Tillämpa maxtaxa  

En kommun kan enligt föreskrifterna i Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 
tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshemmet få statsbidrag, om en viss högsta avgift (max-
taxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. 

 

Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i 
stället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap 5 § skollagen 
(2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678).  

 

Hjo kommun tillämpar maxtaxa för avgifter inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
omsorg. Hushållet betalar en avgift för att ha sitt/sina barn i förskola, fritidshem eller pedago-
gisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets 
samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre 
kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst.  

 

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrun-
dande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är 
avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 
per månad för det första, andra respektive tredje barnet. 

 

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst 
yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

 

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den 
högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. 
Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår. 

 

Inkomsttaket per månad för 2021 2022 är 50 340 52 410 kronor. 

Fastställande och betalning av avgift 

• Fastställd avgift tas ut från första inskolningsdag. 
• Avgiften betalas 12 månader per år. 
• Avgiften grundas på abonnemangsprincipen. Det innebär att föräldrar som har anställ-

ning eller studier med ferier eller ledighet får betala även om barnet under denna tid 
inte nyttjar platsen. 

• Möjlighet finns till betalning via e-faktura eller autogiro. 

Avgiftsgrundande inkomst 

• Avgiften beräknas på båda makarnas/sammanboendes bruttoinkomster per månad, oav-
sett om barnen är gemensamma eller inte. 

• Om föräldrarna har gemensam vårdnad, men bor på skilda håll i samma kommun och 
barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg, grundas avgif-
ten på den sammanlagda bruttoinkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Detta 
kan innebära två avgifter som avser samma barn. Avgiften får dock inte överstiga avgif-
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ten för en plats.  

• För ensamstående vårdnadshavare beräknas avgiften på dennes inkomst. 
 

Till avgiftsgrundande inkomst hör följande ersättningar och bidrag: 

 Lön (före skatt) 
 Inkomst från näringsverksamhet 
 A-kassa/Alfa-kassa 
 Utbildningsbidrag arbetsmarknadsutbildning 
 Föräldrapenning/sjukpenning 
 Pension (ej barnpension) 
 Livränta 
 Familjehemsersättning 
 Familjebidrag 
 Vårdbidrag 
 Arvoden 

 

Inkomstuppgift 

• Inkomstanmälan ska göras varje år oavsett om inkomsten har ändrats eller inte. (gäller 
inte om hushållet meddelat maxbelopp). 

• Inkomstanmälan görs via blankett på Hjo kommuns hemsida eller via mail till barnom-
sorgshandläggare.  

• Inkomständring och ändrade familjeförhållanden ska meddelas så snart de blivit kända. 
Kommunen har rätt att efterdebitera om de faktiska inkomsterna varit högre än de 
som legat till grund för avgiften. 

• Om begärd inkomstuppgift inte lämnas in debiteras maxtaxa. 
• Om vårdnadshavare har barn placerade i både enskild och kommunal verksamhet tas 

hänsyn till detta i avgiftsberäkningen. 
 

Låginkomstskydd 

Familjer med en månadsinkomst lägre än 30 % av prisbasbeloppet behöver inte betala någon 
avgift. 

Återbetalning av avgift 

• Återbetalning av avgift sker om barnet har en sammanhängande sjukfrånvaro längre tid 
än 4 veckor.  

• Vårdnadshavare måste meddela sjukfrånvaro skriftlig och lämna läkarintyg till kommu-
nens barnomsorgshandläggare senast 1 månad efter sjukfrånvaron. 

• Tillfällig frånvaro eller schemaändring på grund av ledighet berättigar inte till återbetal-
ning eller reducerad avgift. 
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Förskolebarn 1-3 år (till september det år barnet fyller 3år) 

Förskolebarn  Procent av bruttoinkomst Högsta avgift kr/mån 

Barn 1 3,0 % 1510 1572 

Barn 2 2,0 % 1007 1048 

Barn 3 1,0 % 503 524 

Fler barn Ingen avgift  

 

Allmän förskola 3-5 år (från sep det år barnet fyller 3 år) 

Mer än 15 timmar 

Förskolebarn  Procent av bruttoinkomst Högsta avgift kr/mån 

Barn 1 2,1 % 1057 1101 

Barn 2 1,4 % 705 734 

Barn 3 0,7 % 352 367 

Fler barn Ingen avgift  

 

Fritidsbarn 6-12 år 

Fritidsbarn Procent av bruttoinkomst Högsta avgift kr/mån 

Barn 1 2,0 % 1007 1048 

Barn 2 1,0 % 503 524 

Barn 3 1,0 % 503 524 

Fler barn Ingen avgift  
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Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, www.hjo.se 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna har genom Bodil Hedin (S) har inkommit med motion om utbyte av golvliftar 
till takliftar på Sjöryds äldreboende. Med anledning av motionen har undertecknad med hjälp av 
förvaltningen tagit reda på varför det är skillnad på våra äldreboenden när det gäller motionärens 
fråga angående mobil golvlift eller fast taklift. 

Sjöryd är inte Hjo kommuns fastighet och enhetschefen har vid förfrågan hos fastighetsägaren fått 
till svar att det är svårt att installera taklift på grund av att taken inte har möjlighet att bära tyngden. 

Frågan har även tidigare undersökts i samband med att Villa Rosell byggdes ut. Då undersöktes 
möjligheten att även installera takliftar på Sjöryd. Undersökningen visade då att taken inte klarar 
den belastningen som krävs.  

Ny bedömning har gjorts av den tekniska förvaltningen som konstaterar att förse boenderummen 
med personliftar med en fast takskena inte är genomförbart. Detta beroende på att tak och 
bjälklagsuppbyggnaden inte klarar att bära upp denna typ av takskena. 

Vidare har förvaltningen konsulterat en leverantör av personliftar och förhört sig  om de lösningar 
som finns att tillgå på marknaden. Dessa är dock betydligt dyrare (ca tre gånger dyrare) än den 
vanlig lösningen med fasta takskenor. Alternativet på Sjöryd skulle vara väggmonterade skenor och 
med en travers skena mellan väggskenorna, vilket skulle kunna kan vara en lösning för 
bottenvåningen. Det är dock osäkert om det skulle fungera på plan 2, på grund av en vinkling av 
innertaket.  Väggmonterade skenor tar även av utrymmet för den boende.  

Under de år som nuvarande enhetschef funnits på Sjöryd har ingen vid de årliga skyddsronderna 
tagit upp denna fråga och personal har heller inte nämnt den på något APT. Det har inte heller 
rapporterats arbetsskador eller tillbud där golvliftar har varit involverade. 

Inga äskanden till budgetberedningen från förvaltningen har kommit i denna fråga.  
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Behovet av lift varierar över tid. För närvarande har alla avdelningar egen golvlift som förvaras 
centralt och klarar upp till 150 kg:s belastning.  Sjöryd är också utrustat med en extra golvlift som 
klarar upp till 205 kg:s belastning om det skulle uppstå behov av det. 

 

Sammantaget har frågan inte lyfts från vare sig i arbetsmiljöarbetet, från medarbetare eller ledning. 
De tekniska förutsättningarna är begränsade och dessutom är bedömningen från förvaltningen att 
de alternativ som finns tillgängliga bedöms klara behovet av lift i dagsläget. 

  

Arbetsmiljön är en viktig fråga och som det arbetas med dagligen ute i förvaltningen. Som politiker 
är vi sällan inne i dessa detaljer utan detta är något som sker ute i verksamheterna genom 
skyddsronder, arbetsplatsträffar med mera. Vårt ansvar som politiker är att vi ska se till att medel 
finns för att kunna ha en bra arbetsmiljö och när det behövs speciella insatser ska detta tas upp i 
budgetberedningen och det är verksamhetens ansvar att ta upp vilka behov man har. 

 

Beslutsunderlag 
Motion från Bodil Hedin (S) om utbyte av golvliftar till takliftar på Sjöryds äldreboende, 2021-05-21 

 

 

Ewa F Thorstenson, 

Ordförande Kommunstyrelsens Omvårdnadsutskott 
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Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till riktlinjer 
för markanvisning och exploateringsavtal. 

Bakgrund 
Vad är en markanvisning 
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger 
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen 
om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för byggnation. Markanvisning kan 
genomföras i olika skeden, antingen innan en detaljplan arbetats fram eller på redan för ändamålet 
planlagd mark. 

Markanvisning kan tillämpas såväl vid bostadsbyggande som vid annat byggande, så som 
verksamheter, på kommunägd mark. Föreslagna riktlinjerna gäller dock inte för överlåtelser som 
sker direkt och som inte föregås av en markanvisning, till exempel försäljning av småhustomter för 
enskilt byggande eller planlagd industrimark. 

Vad är ett exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre/fastighetsägare om att 
genomföra en detaljplan på mark som inte ägs av kommunen. I samband med att ett 
detaljplanearbete påbörjas bedömer kommunen om ett exploateringsavtal ska upprättas eller inte. I 
avtalet ska genomförandet av detaljplanen regleras samt byggherrens och kommunens åtagande 
preciseras. Vanligen innebär det att detaljplanen inte bör antas innan ett exploateringsavtal är 
tecknat. 

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 
Enligt lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun som 
genomför markanvisningar anta riktlinjer för sådana. Riktlinjerna ska innehålla kommunens 
utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, 
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 
markprissättning.  
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Kommunen har tidigare inte verkställt några markanvisningar enligt den definition som anges i 
lagtext, men kan komma att tillämpa detta i den framtida exploateringen av mark för bostäder och 
verksamheter.  

Vid exploatering av privatägd mark, bör i de flesta fall, ett exploateringsavtal tecknas med den part 
som ska exploatera. Enligt 6 kap 39 § plan- och bygglagen (PBL) ska kommuner som avser att ingå 
exploateringsavtal anta riktlinjer för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange de grundläggande principerna 
för fördelning av kostnader och ansvar vid genomförande av detaljplan samt andra förhållanden som 
är av betydelse för att bedöma konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.  

Riktlinjerna syftar till att skapa tydlighet såväl internt som externt om kommunens arbetssätt i 
dessa frågor.  

Beslutsunderlag 
Detta missiv 

Förvaltningens förslag till ”Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal” dnr 2021–256 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Byggnadsnämnden 

 

 
Stefan Swenson   Charlotte Paulsson 

Samhällsbyggnadschef   Stadsarkitekt 
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Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 

Inledning 

Hjo kommuns riktlinjer för markanvisning beskriver vilka riktlinjer och rutiner som är 
vägledande vid fördelning av kommunens mark till olika exploatörer och gäller vid byggande för 
såväl bostads-, verksamhets-, som övriga ändamål. Riktlinjerna innehåller kommunens 
utgångspunkter och mål samt handläggningsrutiner, grundläggande villkor och principer för 
markprissättning vid markanvisningar. Riktlinjerna är upprättade i enlighet med lag (2014:899) 
om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Riktlinjerna är övergripande och vägledande. 
Förarbetena till lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar medger att 
kommunstyrelsen, som ingår markanvisningsavtal, får frångå dessa riktlinjer.  

Enligt 6 kap 39 § plan- och bygglagen (PBL) ska kommuner som avser att ingå exploateringsavtal 
anta riktlinjer för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange de grundläggande principerna för fördelning 
av kostnader och ansvar vid genomförande av detaljplan samt andra förhållanden som är av 
betydelse för att bedöma konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. Hjo kommuns riktlinjer 
för exploateringsavtal beskriver vilka riktlinjer och rutiner som är vägledande vid en 
fastighetsägares genomförande av en detaljplan på mark som inte ägs av kommunen. Riktlinjerna 
är upprättade i enlighet med ändrade regler i plan- och bygglagen (SFS 2017:181). 

Syfte 
Riktlinjerna riktar sig till byggherrar som vill exploatera kommunal eller privatägd mark i Hjo 
kommun. Riktlinjerna ska klargöra kommunens utgångspunkter och mål för bebyggande, 
handläggningsrutiner samt grundläggande villkor för markanvisningar och exploateringsavtal. 

Allmänt om exploateringsprocessen och kommunal mark 

Markanvisning och exploateringsavtal är två viktiga och samverkande inslag i kommunens 
exploateringsprocess. Exploatering handlar om att nyttja egna och andras resurser för att 
förädla och skapa mervärden som bidrar till att uppnå kommunens mål utan att det inskränker 
möjligheterna att uppnå nya mål i framtiden. Exploatering ska vara en följd av kommunens 
utvecklingsvilja i linje med den översiktliga strategiska planeringen.  
Exploatering förutsätter en helhetssyn och förståelse mellan och över arbetets olika steg: vision 
– planering – projektering – genomförande – överlämning – drift. Processen förutsätter också 
helhetssyn och tillit mellan alla medverkande, interna såväl som externa aktörer.  
Exploatering måste också bygga på en förståelse för samhällsutvecklingens olika perspektiv, så 
som boende, arbeten, resor, klimat, näringsliv etcetera, och för samspelet mellan nationella, 
regionala och lokala mål. I exploateringsprocessen är marktillgång, detaljplaner och infrastruktur 
viktiga inslag och vid all exploatering ska hänsyn tas till hållbar utveckling. 

Kommunens markreserv 
Kommunens markreserv ska bidra till att underlätta framtida utbyggnad av bostäder, 
infrastruktur och andra verksamheter. Den bör bestå av mark som har strategisk betydelse för 
kommunen. Marken kan till exempel användas för markbyten eller användas för framtida 
exploatering. Markinnehavet kan också hjälpa kommunen att bevaka särskilda natur- och 
kulturvärden samt tillhandahålla mark för rekreation. Kommunen ska inför en eventuell 
överlåtelse utreda om marken i fråga kan ha strategisk betydelse för framtida expansion. 
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Kommunen ska också utreda om marken kan ha höga naturvärden, rekreationsvärden eller 
annan nytta för kommunen.  

Kommunens översiktsplan, antagna detaljplaner och ställningstaganden kring bostadsförsörjning 
visar de politiska ställningstagandena kring hur och var kommunen ska växa och utvecklas. 

Planlagd mark för verksamhet och industri 

Försäljning och tilldelning av planlagd industrimark sker efter intresseanmälan och förfrågan. 
Marken erbjuds verksamheter som planmässigt passar ett visst område. Byggherrar som är 
intresserade av att köpa detaljplanelagd verksamhets- eller industrimark anmäler intresse till 
samhällsbyggnadsavdelningen. 

Friliggande tomter för villor 

Kommunala tomter för villor förmedlas genom kommunens tomtkö. Regler för tomtkön finns 
att läsa i ”Riktlinjer för Hjo kommuns tomtkö”. 

Markpriser 

Försäljning av kommunal mark ska ske på marknadsmässiga grunder. För kommunala 
villatomter fastställer kommunfullmäktige ett tomtpris för varje exploateringsområde och 
huvudregeln är att varje exploatering ska bära sina egna kostnader. Detaljplanelagd mark för 
verksamhet och industri säljs på marknadsmässiga grunder och kan föregås av oberoende 
värdering. 
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Riktlinjer för markanvisning 

Vad är en markanvisning? 
En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger 
byggherren ensamrätt att, under en begränsad tid och på vissa villkor, förhandla med 
kommunen om överlåtelse av ett visst kommunalägt markområde avsett för bebyggelse.  

En markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal. Markanvisningsavtal kan tecknas i olika 
skeden av en exploateringsprocess. Det kan ske i ett inledande skede i samband med att ett 
område ska detaljplaneläggas eller när det redan finns en antagen detaljplan. Ett 
markanvisningsavtal fullföljs, under förutsättning att givna villkor uppfylls, genom ett 
marköverlåtelseavtal.  

Kommunens utgångspunkter och mål för utbyggnad 

 I Hjo kommuns översiktsplan finns de övergripande mål som planmässigt styr 
utbyggnaden i stort.  

 Planering och genomförande av ny bebyggelse ska bidra till en hållbar utveckling av Hjo 
kommun såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt 

 En övergripande målsättning är att få till stånd ett varierat utbud av upplåtelseformer 
och funktioner på bostadsmarknaden 

 Kommunens invånare är beroende av att det produceras bostäder som man har råd att 
efterfråga. Markanvisningar kan användas för att gynna exploatörer som vill och kan 
bygga bostäder av god kvalitet till rimliga priser. 

 Kommunen ska bidra till näringslivets utveckling genom att erbjuda ett brett och 
varierat utbud av mark för olika slags verksamheter 

 Markanvisningar genomförs på olika sätt för att attrahera och möjliggöra för olika typer 
av aktörer att delta.  
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Metoder för markanvisning 

Grunden för val av metod är att Hjo kommun alltid, i varje situation, ska kunna tillvarata 
kommunens samlade intressen på bästa sätt, och genomföra det planerade projektet på 
marknadsmässiga villkor. I Hjo kommun används direktanvisning, enklare jämförelseförfarande 
eller anbudsförfarande. 

 

Direktanvisning 
Direktanvisning innebär att kommunen erbjuder en aktör, utan konkurrens med andra, förvärva 
en kommunal fastighet. Hjo kommun direktanvisar när det inte finns behov av anbudsförfarande 
och/ eller när det finns motiv för att välja en viss byggherre. Kommunstyrelsen fattar, efter 
förslag från samhällsbyggnadsavdelningen beslut om att tilldela markanvisningen. 

Följande motiv ska vara vägledande i valet av direktanvisning som metod: 

 Marknadskompetens och utvecklingsidéer tillförs tidigt i markanvisningsprocessen  
 Det finns uppenbara fördelar att samordna en utbyggnad, kommunens markområde är 

litet eller ligger i direkt anslutning till exploatörens mark.  
 Kommunen har specifika krav.  
 Kommunen vill tillgodose ett särskilt etableringsbehov som främjar utveckling och 

samhällsnytta.  
 Direktanvisningen ingår i en markbytesaffär.  
 Det gynnar en planerad utveckling tidsmässigt 

 

Enklare jämförelseförfarande 
Hjo kommun använder vanligtvis ett enklare jämförelseförfarande vid markanvisningar för 
bostäder. Kommunen föreslår vilken typ och omfattning av bebyggelse som är aktuell. Ett antal 
byggherrar erbjuds att komma in med förslag och skisser på byggnadsvolymer och 
gestaltningsidéer samt andra förutsättningar som kommunen ser som viktiga i exploateringen.  

Samhällsbyggnadsavdelningen utvärderar de inkomna förslagen och föreslår kommunstyrelsen 
att tilldela markanvisningen. 

 

Anbudsförfarande 
Markanvisningen genomförs enligt följande modell: 
 Kommunen har beslutat vilken typ och omfattning av bebyggelse som är aktuell för 

området. 
 En kravspecifikation med urvalskriterier sammanställs i ett prospekt. Prospektet 

offentliggörs genom att det presenteras på kommunens hemsida. Kommunstyrelsen 
godkänner innehållet i prospektet innan det offentliggörs. 

 Intresserade byggaktörer lämnar in material i enlighet med prospektet i form av till 
exempel projektbeskrivning med tillhörande skisser eller referensmaterial tillsammans 
med beskrivning av idéerna. 

 Kommunen bedömer inkomna förslag och föreslår därefter vilken eller vilka 
byggaktörer som bör väljas. 

 Kommunstyrelsen beslutar om markreservation alternativt markanvisningsavtal till den 
eller de byggaktörer vars förslag bedömts vara mest intressant. 

Urvalskriterierna kan vara enbart pris, pris och kvalitet eller enbart kvalitet. Kvalitetskriterierna 
sätts individuellt för varje enskild markanvisning men kan avse exempelvis samspel mellan olika 
bebyggelsemiljöer, gestaltning, energianvändning och hållbarhetsaspekter. Oavsett 
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markanvisningsmetod och bedömningsgrund ska inriktning och generella grundkrav för den 
bebyggda miljön enligt de styr- och policydokument som antagits av Hjo kommun alltid 
uppfyllas. Krav på inlämnade förslags- och anbudshandlingar vad avser omfattning och 
detaljeringsnivå kan variera. Anbudstiden kan variera och anges i kommunens 
förfrågningsunderlag. 

Handläggning av markanvisningar 

Det praktiska arbetet med markanvisningar utförs av Hjo kommuns samhällsbyggnadsavdelning 
(SHB). Efter förslag från SHB beslutar kommunstyrelsen om att ett markområde ska anvisas. 
Kommunstyrelsen beslutar om vilken metod för markanvisningen som skall användas och 
godkänner eventuella förfrågningsunderlag vid ett anbudsförfarande. Kommunstyrelsen 
godkänner markanvisningsavtal. Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtal och antar 
detaljplaner för ny bebyggelse som regleras genom markanvisning eller exploateringsavtal.  

När tecknas markanvisningsavtal respektive marköverlåtelseavtal? 

När kommunen valt aktör tecknas ett markanvisningsavtal med byggherren. Avtalet tas fram av 
samhällsbyggnadsavdelningen och måste antas politiskt för att bli gällande. I avtalet regleras 
parternas åtagande i ett tidigt skede. 

En markanvisning är ofta, men inte nödvändigtvis, kopplad till ett uppdrag om att upprätta en ny 
detaljplan. Kommunstyrelsen beslutar om planuppdrag. När ett detaljplanearbete ska ske kan 
byggherren vara delaktig i planeringen och framtagandet av detaljplanen.  

När detaljplanen närmar sig antagande och detaljer i planen klargjorts, arbetas ett 
marköverlåtelseavtal fram. Marköverlåtelseavtal antas vanligen av kommunfullmäktige i samband 
med att detaljplanen antas. När marköverlåtelseavtal är undertecknat och detaljplanen är 
antagen ska exploateringen genomföras och marken formellt överlåtas till byggherren. 

Om det redan finns en antagen detaljplan ska byggherren följa bestämmelserna i denna.  

Vad regleras i ett markanvisningsavtal? 

I markanvisningsavtalet regleras villkor för markanvisningen mellan kommunen och byggherren. 
I avtalet preciseras projektets innehåll, dess tekniska och ekonomiska förutsättningar. Det 
slutliga markpriset anges vanligtvis inte men anges som en uppskattning utifrån alla kända 
förutsättningar. Anledningen till detta är att värdet kan förändras under tiden fram till dess 
marköverlåtelseavtalet ingås. Bland annat detaljplanens slutliga utformning kan påverka priset. 
Avtalet innehåller även alla kända förutsättningar för projektets genomförande och slutliga 
överlåtelse. I ett markanvisningsavtal görs en övergripande kostnadsfördelning mellan 
kommunen och byggherren, men en mer detaljerad fördelning regleras senare i 
marköverlåtelseavtalet. 
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Avtalet innehåller också de grundläggande villkor och krav som Hjo kommun vanligtvis ställer 
upp vid markanvisningar: 

 Markanvisningar i Hjo kommun är tidsbegränsade, vanligtvis till två år, räknat från det 
att det politiskt godkända avtalet vunnit laga kraft. I de fall den anvisade marken redan 
omfattas av en detaljplan avtalas löptiden utifrån förutsättningarna för den aktuella 
markanvisningen. Om ett köp inte kan genomföras inom denna tid ska markanvisningen 
återgå utan att byggherren får någon ersättning eller kompensation. En förlängning kan 
medges, under förutsättning att förseningen inte beror på byggherren. Ska en 
förlängning ske måste detta göras skriftligen. 

 Eventuella utredningar som genomförts av byggherren under markanvisningstiden ska 
överlämnas till kommunen utan ersättning oavsett om projektet genomförs eller inte. 

 Markanvisningen kan återtas om det är uppenbart att byggherren inte avser eller 
förmår att genomföra överenskommet projektet inom utsatt tid eller med avsedd 
utformning. Ett återtagande ger inte byggherren någon rätt till ersättning. 

 Markanvisningen får inte överlåtas till en annan byggherre utan skriftligt medgivande. 
Detta gäller även om överförandet sker till närstående bolag så som dotterbolag. 

 Projekt som inte kan genomföras på grund av ändrade detaljplaneförutsättningar eller 
andra myndighetsbeslut ger inte rätt till kompensation i form av ersättning eller ny 
markanvisning. 

 Kommun har rätt att bestämma val av upplåtelseform såsom ägande-, bostads- eller 
hyresrätt. Kommunen kan också ställa krav på sociala hänsynstaganden. 

 Kommun förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud till en markanvisning om 
inget uppfyller ställda krav. 

 Kommunen kan ställa krav på inom vilken tid som bebyggelse på kvartersmark ska 
påbörjas och avslutas. 
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Vad regleras i ett marköverlåtelseavtal? 

I ett marköverlåtelseavtal regleras de frågor som behövs för att detaljplanen ska kunna 
genomföras. Vidare regleras fördelningen av kostnader och intäkter samt ansvar mellan å ena 
sidan byggherren och å andra sidan andra intressenten. Intressenter kan vara kommunen, 
samfällighetsföreningar med fler. Avtalet omfattar även formella marköverlåtelser och andra 
fastighetsrättsliga frågor. 

Ett marköverlåtelseavtal med Hjo kommun reglerar: 

 parternas åtaganden 
 fördelning av intäkter och kostnader i samband med genomförandet 
 exploateringens utbyggnadstakt, eventuell etappindelning och tidpunkt för 

färdigställande 
 överenskommelse om upplåtelseformer 
 eventuell marköverlåtelse och andra fastighetsrättsliga åtgärder 
 överlåtelse av mark för allmänplats som exploatören är skyldig avstå till kommunen 
 kostnader för iordningställande av gator och allmän plats så att dessa bekostas av 

byggherren då de krävs för att exploatering ska kunna genomföras 
 erläggande av säkerhet för gatukostnader eller andra åtaganden i exploateringsavtalet 
 anslutning till kommunalt vatten och avlopp så att anslutningsavgift ska erläggas enligt 

vid tidpunkten för anslutning gällande taxa 
 eventuell flytt av ledningar, som bekostas av byggherren 
 omhändertagande av dagvatten 
 eventuella tekniska egenskapskrav som är nödvändiga för byggnationen, till exempel 

bullerskydd 
 fördelning av kostnader och ansvar för framtida drift och underhåll av 

exploateringsområdet 
 eventuella gestaltningsfrågor 
 avtalets giltighet så att det villkoras med politiskt godkännande och detaljplanens 

lagakraftvinnande 
 att avtalet inte får överlåtas utan skriftligt medgivande från kommunen. 

Marköverlåtelseavtalet kan även reglera åtgärder som behöver vidtas utanför det område som 
den aktuella detaljplanen omfattar, om åtgärderna är direkt föranledda av detaljplanen. Till 
denna kategori hör åtgärder som behövs för att området ska fungera som det är avsett till 
exempel anläggande av gator och annan infrastruktur. Marköverlåtelseavtalet får även avse 
ersättning eller avgifter för åtgärder som har genomförts före avtalets ingående om detaljplanen 
avser ett steg i en etappvis utbyggnad. 

Normalfallet är att kommunen ska bygga ut gator, vägar och annan allmän plats men att 
byggherren finansierar detta genom ersättning för gatubyggnad. Om byggherren ska bygga ut 
gator, vägar och annan allmän platsmark ställer kommunen krav på utformning och standard 
som byggherren måste följa. Ersättning för gatukostnader baseras på antingen 
självkostnadsprincipen, det vill säga faktiska kostnader, alternativ beräknade kostnader genom 
schablon. Byggherren åläggs vanligen att bekosta de delar som är nödvändiga, för att 
byggherrens planerade byggnation ska kunna genomföras. Åtaganden regleras alltid så att de 
står i rimlig proportion till byggherrens nytta av planen. 
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Principer för markprissättning 

Försäljning av kommunal mark ska ske till marknadsmässigt pris. Vid markanvisning ska en 
oberoende värdering göras. Undantaget är om marknadsvärdet är känt genom en liknande, 
nyligen genomförd försäljning. En värdering behöver inte heller göras om priset är ett 
utvärderingskriterium. I köpeskillingen ingår, utöver råmarksvärdet, kostnader för utbyggnad av 
allmän platsmark. Kostnader för detaljplaneläggning i samband med markanvisningar regleras 
separat i ett plankostnadsavtal eller genom planavgift i samband med bygglov. 

Marknadsvärdet bedöms inför beslut om markanvisning och kan komma att förändras fram till 
dess den formella överlåtelsen sker. Anledningen till detta är att värdet kan förändras under 
tiden fram till dess marköverlåtelseavtalet ingås. Bland annat detaljplanens slutliga utformning 
kan påverka priset. 

Bygglovsavgift, avgift för nybyggnadskarta samt anslutningsavgifter för vatten, avlopp, el, 
fjärrvärme, telefoni och bredband ingår normalt inte i köpeskillingen. Dessa debiteras av 
respektive huvudman enligt fastställda taxor. 

Intresseanmälan 

En spontan intresseanmälan om markanvisning för kommunal mark kan göras och ska i så fall 
ske skriftligen. Inkomna intresseanmälningar bevakas vid kommande markanvisningar. En 
spontan intresseanmälan bör innehålla en översiktlig redogörelse för projektet med 
principskisser och en beskrivning av byggnation, bostadstyp, upplåtelseform, byggnadsvolym, 
utformning samt en redovisning av de olika tekniska frågor som är av vikt för det aktuella 
projektet. 

Intresseanmälan skickas till: 

Hjo kommun 

Samhällsbyggnad 

Torggatan 2 

544 81 Hjo 

Epost: kommunen@hjo.se 

Avsteg från riktlinjer 

När det krävs för att ändamålsenligt kunna genomföra en detaljplan får kommunstyrelsen, i det 
enskilda fallet, besluta om att frångå riktlinjerna. 
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Riktlinjer för exploateringsavtal 

Denna riktlinje är upprättat i enlighet med plan och bygglagen (2010:900) 

Vad är ett exploateringsavtal? 

Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre/fastighetsägare om att 
genomföra en detaljplan på mark som inte ägs av kommunen. I samband med att ett 
detaljplanearbete påbörjas bedömer kommunen om ett exploateringsavtal bör upprättas. I 
avtalet ska genomförandet av detaljplanen regleras samt byggherrens och kommunens åtagande 
preciseras. Vanligen innebär det att detaljplanen inte bör antas innan ett exploateringsavtal är 
tecknat. 

Handläggning 

I Hjo kommun beslutar kommunstyrelsen om ett exploateringsavtal ska upprättas. 
Förvaltningens samhällsbyggnadsavdelning handlägger exploateringsavtal och planverksamheten 
upprättar plankostnadsavtal och handlägger detaljplaner. 

Byggherren kan också komma i kontakt med andra verksamheter inom kommun som rör 
genomförandet av detaljplanen, till exempel VA-enheten och kommunalförbundet 
Miljösamverkan Skaraborg för miljö och hälsoskydd. 

När tecknas exploateringsavtal? 

I samband med att ett detaljplanearbete påbörjas tar samhällsbyggnadsavdelningen ställning till 
om ett exploateringsavtal krävs. Om så är fallet inleds en avtalsförhandling med aktuell 
exploatör. 

Inför detaljplanens samråd ska det huvudsakliga innehållet i exploateringsavtalet kunna 
redovisas. Inför planens antagande ska förhandlingarna vara slutförda och parterna ska teckna 
ett exploateringsavtal innan eller samtidigt som detaljplanen antas. Exploateringsavtalets 
omfattning kan komma att ändras om det, under detaljplanehandläggningen, sker större 
ändringar gällande projektets omfattning. 
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Vad regleras i ett exploateringsavtal? 

I ett exploateringsavtal ska de åtagande som krävs för detaljplanens genomförande regleras. Det 
ska regleras hur kostnader och ansvar fördelas mellan byggherre å ena sidan och andra 
intressenter å andra sidan. Andra intressenter kan vara kommunen, samfällighetsföreningar med 
flera. 

Exploateringsavtalets innehåll anpassas efter det specifika fallet och är beroende av områdets 
unika förutsättningar och projektets storlek. 

Ett exploateringsavtal med Hjo kommun är tänkt att reglera: 

 parternas åtaganden 
 fördelning av intäkter och kostnader i samband med genomförandet 
 exploateringens utbyggnadstakt, eventuell etappindelning och tidpunkt för 

färdigställande 
 överenskommelse om upplåtelseformer 
 eventuell marköverlåtelse och andra fastighetsrättsliga åtgärder 
 överlåtelse av mark för allmänplats som exploatören är skyldig avstå till kommunen 
 kostnader för iordningställande av gator och allmän plats, bekostas av byggherren då de 

krävs för att exploatering ska kunna genomföras 
 erläggande av säkerhet för gatukostnader eller andra åtaganden i exploateringsavtalet 
 utbyggnad av och anslutning till kommunalt vatten och avlopp 
 eventuell flytt av ledningar, som bekostas av byggherren 
 omhändertagande av dagvatten 
 eventuella tekniska egenskapskrav som är nödvändiga för byggnationen, som till 

exempel bullerskydd 
 fördelning av kostnader och ansvar för framtida drift och underhåll av 

exploateringsområdet 
 eventuella gestaltningsfrågor 
 avtalets giltighet så att det villkoras med politiskt godkännande och detaljplanens 

lagakraftvinnande 
 att avtalet inte får överlåtas utan skriftligt medgivande 

 

De åtaganden som anges i exploateringsavtalet ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska 
kunna genomföras. Åtagandena kan också avse åtgärder som behöver vidtas utanför det 
aktuella detaljplaneområdet, om de är direkt föranledda av detaljplanen. Exempel på detta är 
gator och annan infrastruktur som behövs för att området ska fungera som det är avsett. 
Exploateringsavtalet får även avse ersättning eller avgifter för åtgärder som har genomförts före 
avtalets ingående om detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad. 

I normalfallet bygger kommunen ut gator, vägar och annan allmän platsmark. Om byggherren 
ska bygga ut gator, vägar och annan allmän platsmark ställer kommunen krav på utformning och 
standard som byggherren måste följa. Ersättning för gatukostnader ska baseras på antingen 
självkostnadsprincipen, det vill säga faktiska kostnader, eller på schablonberäknade kostnader. 

Byggherren åläggs vanligen att bekosta de delar som är nödvändiga för att byggherrens 
planerade byggnation ska kunna genomföras. Åtaganden regleras alltid så att de står i rimligt 
förhållande till byggherrens nytta av planen. 

 



2021-277

KF - ledamot
KS - ledamot
KsAu - ledamot
KsOu - ersättare
Kf:s arvodesberedning - ersättare
Överförmyndare - ersättare
Konst- och kulturrådet - ersättare
Direktionen  kommunalförbundet RÖS - ersättare
Direktionen kommunalförbundet MÖS - ersättare
Skaraborgs kommunalförbund, förbundsfullmäktige - ersättare
Kollektivtrafiknämnden Hjo, Tibro o Karlsborg - ersättare
Hjo Stadshus AB - styrelseledamot
Hjo Energi AB - styrelseersättare
Hjo Energi Elhandel AB - styrelseersättare
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 Kommunledningskontoret Sidan 

1(1) 

 Enhet 

Kansli 
Datum                                                   Dnr 

2021-11-29                 2021-279 
 

 
 

 

 

Handläggare 

Thomas Lindberg 
 

 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 
 
 

 

Tjänsteskrivelse: Begäran om entledigande – Eddie Wallin (Sd) 

Undertecknad har i telefon den 26 november 2021 tagit emot en begäran av Eddie Wallin, 
Sverigedemokraterna, där denne hemställer om att snarast bli entledigad från samtliga 
förtroendeuppdrag i Hjo kommun. 
 
Eddie Wallin har uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens barn- 
och ungdomsutskott. 
 
 
Thomas Lindberg 
Kanslichef 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

7 (23)

Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Kf § 

Anmälningsärenden 

- Länsstyrelsen Västra Götaland: Beslut 2021-11-25 där man meddelar att någon ny ledamot
inte kunde utses efter Elena Bjärkvall (Sd) (2021-246).

- Länsstyrelsen Västra Götaland: Beslut 2021-12-01 om valdistriktsindelning för Hjo kommun
(2021-259).
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