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Kallelse och ärendelista till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Tid: Onsdagen den 21 december 2022, kl 18.30 
Plats: Lilla Park, Kulturkvarteret 
 
Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta sin gruppledare som kallar 
ersättare för tjänstgöring 
 
Hjo 2022-12-14   
 
 
Michael Kihlström Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 

Ärendelista 
 
Ärende Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Upprop  

2. Val av protokollsjusterare och 
fastställande av tid för justering 

Ewa F Thorstenson (M) och Kjell-Arne Green (S) utses att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet.  
Ersättare: Richard Bengtsson (M) och Birgitta Vester (S). 
Justeringstid: Måndag 2 januari 2023, kl 15.00. 

3. Fastställande av dagordning  

4. Allmänhetens frågestund  

5. Frågestund  

6. Information: 
Folkhälsorådet 
Ordförande Pierre Robert Rydén 

 

7. Interpellation till kommunstyrel-
sens ordförande angående frågor 
om investering av ett elkraftverk 
hos Hjo Energi AB:s fjärrvärme-
verk 

 

8. Frister för räddningstjänstens myn-
dighetsutövning inom Räddnings-
tjänsten Skaraborg fr o m 2023-
01-01 
Ansvarig politiker: Direktionens leda-
mot Pierre Robert Rydén (S) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
frister för räddningstjänstens myndighetsutövning att gälla fr o 
m 2023-01-01 inom Räddningstjänsten Skaraborg. 
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9. Avgifter för myndighetsutövning 
inom Räddningstjänsten Skaraborg 
fr o m 2023-01-01 
Ansvarig politiker: Direktionens leda-
mot Pierre Robert Rydén 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- anta timavgift för år 2023, taxekonstruktion samt modell för 

uppräkning av timavgiften för myndighetsutövning inom Rädd-
ningstjänsten Skaraborg, samt 

- fastställa befintlig timtaxa för år 2022, taxekonstruktion samt 
modell för uppräkning av timavgiften för rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll. 

10. Räddningstjänsten Östra Skara-
borg: Delårsrapport 2022 
Ansvarig politiker: Direktionens leda-
mot Pierre Robert Rydén (S) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att god-
känna delårsrapport 2022 för Räddningstjänsten Östra Skara-
borg. 

11. Avfall & Återvinning Skaraborg: 
Delårsrapport 2022 
Ansvarig politiker: Direktionens ersät-
tare Kjell-Arne Green (S) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att god-
känna delårsrapport 2022 för Avfall & Återvinning Skaraborg. 

12. Miljösamverkan Östra Skaraborg: 
Delårsrapport 2022 
Ansvarig politiker: Direktionens leda-
mot Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att god-
känna delårsrapport 2022 för Miljösamverkan Östra Skaraborg. 

13. Partistöd 2023 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- partistöd för år 2023 ska utgå för respektive parti med: 
  Moderaterna: 115 925 kronor 

Socialdemokraterna: 75 590 kronor 
Sverigedemokraterna: 51 389 kronor 
Centerpartiet: 27 188 kronor 
Kristdemokraterna: 27 188 kronor 

  Vänsterpartiet: 27 188 
Liberalerna: 19 121 kronor, samt 

- för visst parti utbetalt partistöd för år 2023 ska återkrävas för 
den händelse att detta parti inte uppfyller kraven för partistöd 
enligt § 3 Regler om partistöd i Hjo kommun. 

14. Tilläggsanslag i investeringsbudget 
för åtgärder på Guldkroksskolans 
skolgård 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
tilläggsbudgetera 1,0 mnkr i det pågående investeringsprojektet 
för åtgärder på Guldkroksskolans skolgård. 

15. Strategi för krisberedskap och ci-
vilt försvar samt Ledningsplan vid 
extraordinära händelser 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- anta Hjo kommuns strategi för krisberedskap och civilt  
  försvar, samt 
- upphäva Ledningsplan vid extraordinära händelser (Dnr  
  2021-233). 

16. Riktlinje för god ekonomisk hus-
hållning och resultatutjämningsre-
serv 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslag till Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultat-
utjämningsreserv. 
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17. Kommunstyrelsens reglemente 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- anta förvaltningens förslag till reglemente för kommunstyrel-

sen, samt 
- upphäva tidigare reglemente, fastställt av kommunfullmäktige 

2007-12-17, senast uppdaterat 2020-09-24. 
18. Tillägg i taxan ”Ansöknings- och 

tillsynsavgifter för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel” 
Ansvarig politiker: Barn- och ung-
domsutskottets ordförande Ann-
Christine Fredriksson (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
-  anta tillägg i nu gällande taxa för serveringstillstånd, folköl, 

tobak, receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllningsbehål-
lare, så att den omfattar uttag av avgift gällande lag om to-
baksfria nikotinprodukter (2022:1257), samt  

- taxan ska träda i kraft 2023-01-01. 
19. Revidering av avgifter för förskola, 

fritidshem och annan pedagogisk 
omsorg 
Ansvarig politiker: Barn- och ung-
domsutskottets ordförande Ann-
Christine Fredriksson (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan peda-
gogisk omsorg enligt förslag. 

20. Måltidspolicy med tillhörande rikt-
linjer för Hjo kommun 
Ansvarig politiker: Tekniska utskottets 
vice ordförande Kjell-Arne Green (S) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslag till Måltidspolicy med tillhörande riktlinjer. 

21. Avfall & Återvinning Skaraborg: 
Reviderad förbundsordning fr o m 
2023-01-01 
Ansvarig politiker: Direktionens ersät-
tare Kjell-Arne Green (S) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fast-
ställa reviderad förbundsordning att gälla fr o m 2023-01-01. 

22. Byggnadsnämndens reglemente: 
Revidering 
Ansvarig politiker: Byggnadsnämn-
dens vice ordförande Anders Karlsson 
(S) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden. 

23. Detaljplan för fastigheten Norr 
7:8, Förskolan Ute: Antagande 
Ansvarig politiker: Byggnadsnämn-
dens vice ordförande Anders Karlsson 
(S) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
detaljplan för fastigheten Norr 7:8, Förskolan Ute. 

24. Valnämndens reglemente 
Ansvarig politiker: Valnämndens 
ordförande Knut Indebetou (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förvaltningens förslag till valnämndens reglemente. 

25. Valärenden  

26. Nya motioner att anmäla  

27. Anmälningsärenden  
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Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 138 2022-243 

Frister för räddningstjänstens myndighetsutövning inom Rädd-
ningstjänsten Skaraborg fr o m 2023-01-01 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta frister för räddningstjänstens 
myndighetsutövning att gälla fr o m 2023-01-01 inom Räddningstjänsten Skaraborg. 

Sammanfattning 
När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste frister för räddningstjänstens myndig-
hetsutövning antas av de nya medlemskommunerna. Det finns även ett behov av att ändra fris-
terna på grund av förändringar i styrande lagstiftning. 

Räddningstjänstens Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Västra Skaraborg har tillsammans 
drivit ett implementeringsarbete för att anpassa de båda organisationernas tillsynsverksamhet. 
Arbetet har gett upphov till nya frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor som behöver 
antas av respektive kommunfullmäktige för att vara gällande från 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens § 105/22. 
Frister för myndighetsutövning och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten Skaraborg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 105 Frister för tillsyn och rengöring (sotning) inom Rädd-
ningstjänsten Skaraborg 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att fastställa frister för räddningstjänstens myndighetsutövning att gälla från och med 
2023-01-01 inom Räddningstjänsten Skaraborg och skicka dessa, samt tillhörande 
underlag, till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för beslut om anta-
gande samt, 

att paragrafen är omedelbar justerad. 

Bakgrund 

När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste frister för räddningstjänstens 
myndighetsutövning antas av de nya medlemskommunerna. Det finns också ett behov att 
ändra frister för räddningstjänstens myndighetsutövning på grund av förändringar i sty-
rande lagstiftning.  

Den 1 januari 2021 förändrades lag om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot 
olyckor. En förändring är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får 
meddela föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap. 1 § 
lag om skydd mot olyckor. Myndigheten för samhällsskydd har tagit fram föreskriften 
MSBFS 2021:8 ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna 
råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor” som trädde i kraft 1 juli 2022. Föreskriften innehåller krav och förtydliganden 
gällande planering av tillsynsverksamheten samt tillsynens utförande.  

I föreskriften tydliggörs att kommunens planering för tillsyn av byggnader och anlägg-
ningar, var den ska ske och hur ofta, ska göras med utgångspunkt i riskerna vid en brand 
eller annan olycka och med beaktande av om tillsyn är en effektiv förebyggande åtgärd. 
Vid bedömningen av hur ofta tillsyn ska ske ska hänsyn tas till kommunens kunskap om de 
enskilda byggnaderna och anläggningarna. Om kommunens bedömning är att tillsyn ska 
genomföras mer sällan än var sjätte år eller inte alls, ska skälen för detta dokumenteras. Vi-
dare ska kommunens bedömning av hur ofta tillsyn ska ske av de byggnader och andra an-
läggningar som anges i förteckningen enligt 4 § dokumenteras. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Västra Skaraborg har tillsam-
mans bedrivit ett implementeringsarbete för att anpassa organisationernas tillsynsverksam-
het enligt lag om skydd mot olyckor till de nya föreskrifterna. Detta arbete har gett upphov 
till nya frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor som behöver antas av respektive 
kommunfullmäktige och vara gällande från 2023-01-01.  

2022-10-27 Dnr 2022-243
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 2022-10-27 
 

 
 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

Det har även förelegat ett behov av att se över frister för tillsyn samt tillståndstider enligt 
lag om brandfarliga och explosiva varor av flera anledningar, bland annat på grund av 
ovanstående förändringar gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor men också på 
grund av de förändringar som gjorts tidigare i lag om brandfarliga och explosiva varor och 
tillhörande förordning. Även dessa frister och tillståndstider behöver antas av respektive 
kommunfullmäktige och vara gällande från 2023-01-01. 

Ett förbund får inte fatta beslut om frister för myndighetsutövning vilket innebär att fris-
terna fastställs av Direktionen och skickas sedan för antagande till respektive medlems-
kommun.  

Detaljerad information om ovanstående framgår i kap. 5 i underlag till ärendet.  
 

Underlag 

 Frister för myndighetsutövning och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten 
Skaraborg  
 

Beslut delges 

 Kommunfullmäktige i Skövde, Lidköping, Mariestad, Vara, Tibro, Hjo, Töreboda, 
Karlsborg, Grästorp, Essunga och Gullspångs kommuner.  
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Frister för myndighetsutövning 

och rengöring (sotning) 
inom Räddningstjänsten Skaraborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniele Coen 

Avdelningschef Skydd mot olyckor



I 

Frister för myndighetsutövning och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten Skaraborg. 

Upprättad av: Daniele Coen, avdelningschef Skydd mot olyckor, 2022-10-17. 

 

Samtliga uppgifter i aktuell handling relaterad till räddningstjänstens myndighetsutövning samt sotning 

(rengöring) är fastställda av Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg D § 105, 2022-10-27 

samt antagna av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 

Organisation Datum för antagande Referens till beslut 

Skövde kommun, kommunfullmäktige   

Lidköpings kommun, kommunfullmäktige   

Mariestads kommun, kommunfullmäktige   

Vara kommun, kommunfullmäktige   

Tibro kommun, kommunfullmäktige   

Hjo kommun, kommunfullmäktige   

Töreboda kommun, kommunfullmäktige   

Karlsborgs kommun, kommunfullmäktige   

Grästorps kommun, kommunfullmäktige   

Essunga kommun, kommunfullmäktige   

Gullspångs kommun, kommunfullmäktige   

 

 

 

Fristerna gäller tills vidare från och med 2023-01-01. 

 

Revideringar 

Datum:   Reviderad av:   Kommentar:  



II 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING .............................................................................................................................................. 1 

2 REDOVISNING AV FRISTER FÖR ALLMÄNHETEN ...................................................................................... 1 

3 FASTSTÄLLANDE AV FRISTER ................................................................................................................... 2 

4 ÄNDRING AV FRISTER .............................................................................................................................. 2 

5 FRISTER FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS MYNDIGHETSUTÖVNING .............................................................. 2 

6 FRISTER FÖR RENGÖRING (SOTNING) ...................................................................................................... 4 
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1 Inledning 

Detta dokument beskriver frister för räddningstjänstens myndighetsutövning samt frister för rengöring 

(sotning). 

När förbundet utökas med fyra ytterligare medlemskommuner behöver frister för räddningstjänstens 

myndighetsutövning antas av dessa kommuner. Vidare behöver fristerna för räddningstjänsten 

myndighetsutövning förändras på grund av nya krav i föreskrifter, de nya fristerna måste antas av 

samtliga medlemskommuner. 

Frister för rengöring (sotning) är identiska i samtliga medlemskommuner och är sedan tidigare antagna 

av respektive kommun, både i befintliga och tillkommande medlemskommuner, och förändras inte på 

grund av att förbundet utökas med fler medlemskommuner.  

1.1 Bakgrund 

Den 1 januari 2021 förändrades lag om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot olyckor. En 

förändring är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får meddela föreskrifter om hur 

kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap. 1 § lag om skydd mot olyckor. Myndigheten 

för samhällsskydd har tagit fram MSBFS 2021:8 ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 1 juli 2022. Föreskriften innehåller krav och 

förtydliganden gällande planering av tillsynsverksamheten samt tillsynens utförande.  

I föreskriften tydliggörs att kommunens planering av tillsynen av byggnader och anläggningar, var den 

ska ske och hur ofta, ska göras med utgångspunkt i riskerna vid en brand eller annan olycka och med 

beaktande av om tillsyn är en effektiv förebyggande åtgärd. Vid bedömningen av hur ofta tillsyn ska 

ske ska hänsyn tas till kommunens kunskap om de enskilda byggnaderna och anläggningarna. Om 

kommunens bedömning är att tillsyn ska genomföras mer sällan än var sjätte år eller inte alls, ska skälen 

för detta dokumenteras. Vidare ska kommunens bedömning av hur ofta tillsyn ska ske av de byggnader 

och andra anläggningar som anges i förteckningen enligt 4 § ska dokumenteras. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Västra Skaraborg har tillsammans bedrivit 

ett implementeringsarbete för att anpassa organisationernas tillsynsverksamhet enligt lag om skydd mot 

olyckor till de nya föreskrifterna. Detta arbete har gett upphov till nya frister för tillsyn enligt lag om 

skydd mot olyckor som behöver antas av respektive kommunfullmäktige och vara gällande från 2023-

01-01.  

Det har även förelegat ett behov av att se över frister för tillsyn samt tillståndstider enligt lag om 

brandfarliga och explosiva varor av flera anledningar, bland annat på grund av ovanstående förändringar 

gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor men också på grund av de förändringar som gjorts 

tidigare i lag om brandfarliga och explosiva varor och tillhörande förordning. Även dessa frister och 

tillståndstider behöver antas av respektive kommunfullmäktige och vara gällande från 2023-01-01. 

1.2 Syfte 

Följande dokument syftar till att beskriva och förtydliga för allmänheten och förbundets medarbetare 

vilka frister som gäller för myndighetsutövning och rengöring (sotning). 

2 Redovisning av frister för allmänheten 

Samtliga frister för räddningstjänstens myndighetsutövning och frister för rengöring (sotning) redovisas 

för allmänheten på räddningstjänstens hemsida.  
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3 Fastställande av frister 

Samtliga frister för räddningstjänstens myndighetsutövning och frister för rengöring (sotning) är antagna 

av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.  Frister för räddningstjänstens 

myndighetsutövning gäller tills vidare från och med 2023-01-01 och frister för rengöring (sotning) är 

gällande sedan tidigare.  

4 Ändring av frister 

Ändringar av frister beslutas av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

4.1 Avsteg från frist 

Beslut om avsteg från fastställd frist, i enstaka fall, tas av enhetschef eller avdelningschef inom 

Räddningstjänsten Skaraborg för enhet eller avdelning där myndighetsutövningen ingår alternativt av 

förbundsdirektören. 

Frister för rengöring (sotning) medger möjlighet till undantag från sotningen när ingen eldat mellan två 

sotningstillfällen, att, i enskilda fall, ändra sotningsfristen när det är betingat av brandskyddsmässiga 

skäl samt att hantera övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister. 

5 Frister för räddningstjänstens myndighetsutövning 

Frister för räddningstjänstens myndighetsutövning består av frister för tillsyn enligt lag om skydd mot 

olyckor respektive lag om brandfarliga och explosiva varor samt för tillstånd enligt lag om brandfarliga 

och explosiva varor.  

5.1 Myndighetsutövning enligt lag som skydd mot olyckor 

Frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor gäller endast för byggnader och anläggningar enligt 

lag om skydd mot olyckor. Det ska också bedömas om tillsyn är en effektiv förebyggande åtgärd. En 

byggnad/anläggning kan omfattas av tillsyn på två huvudsakliga grunder. Byggnad/anläggning som tas 

upp i bilagan till MSBFS 2021:8 omfattas av tillsyn. Andra byggnader/anläggningar omfattas av tillsyn 

om de uppfyller något av kriterierna i allmänt råd till § 2 i MSBFS 2021:8.  

Frister för tillsyn varierar baserat på risk, dels vilken risk byggnaden/anläggningen utgör som grupp och 

dels vilken risk den enskilda byggnaden/anläggningen utgör. En grundfrist bestäms baserat på vilken 

risk byggnaden/anläggningen som grupp utgör. Denna frist förändras sedan, enligt en fastställd modell, 

baserat på vilken risk den enskilda byggnaden/anläggningen utgör. Frister för tillsyn kan variera mellan 

2 och 8 år beroende på tidigare beskrivna förutsättningar. Bedömning om en byggnad eller anläggning 

omfattas av tillsyn, grundfrist för tillsyn samt förändring av frist för tillsyn beskrivs under rubrik 5.1.1 

till 5.1.3. 

5.1.1 Bedömning om tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 

Bedömning om en byggnad eller anläggning omfattas av tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 

genomförs enligt nedanstående bedömningsmodell. 
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5.1.2 Val av grundfrist för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 

Val av grundfrist grundar sig på vilken risk byggnad/anläggning utgör på gruppnivå och bestäms enligt 

nedanstående bedömningsmodell. 

 

5.1.3 Förändring av frist för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 

Grundfristen som bestämts för byggnad/anläggning justeras baserat på den risk som enskild 

byggnad/anläggning utgör enligt nedanstående modell.  

• Hög frekvens av bränder eller andra olyckor som samtidigt medför stor risk för människors liv 

och hälsa (- 2 år), 

• Uppenbar ovilja att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete eller stora 

byggnader/anläggningar där endast en mindre del tillsynas varje gång och tillsyn då behöver 

genomföras mer frekvent (- 2 år), 

• Hög komplexitet i brandskyddet som kräver kunskap, kontroll och underhåll för att fungera på 

avsett sätt eller där personalens agerande vid brand är av större vikt än vad som anses normalt för 

verksamheten (- 1 år), 

Byggnad eller 
anläggning? 

samt

Tillsyn effektiv 
förebyggande 

åtgärd?

Ja

Omfattas 
byggnad/anläggning 
av bilagan till MSBFS 

2021:8 eller utgör 
farlig verksamhet?

Ja TIllsyn

Nej

Omfattas 
byggnad/anläggning  
av kriterier i allmänt 
råd till § 2 i MSBFS 

2021:8.

Ja Tillsyn

Nej Ej tillsynNej Ej tillsyn

Utrymning på 
egen hand?

Ja
Förväntas 

personer vara 
vakna?

Ja
Förväntas 

personer ha god 
lokalkännedom?

Ja
Verksamhet med 

förhöjd risk?

Ja
Frist 4 år (farlig v 

erksamhet, 
Seveso, vk 6)

Nej Frist 6 år (vk 1)

Nej
Är de fler än 150 

personer?

Ja
Frist 4 år (vK 2B 

eller 2C)

Nej Frist 6 år (vk 2A)

Nej
Förväntas 

personer ha god 
lokalkännedom?

Ja Frist 5 år (vk 3B)

Nej Frist 4 år (vk 4)

Nej
Verksamhet 

endast dagtid?

Ja
Frist 5 år (vk 5A 

(ej nattis))

Nej
Frist 4 år (vk 5B, 
5C, 5D och 5A 

nattis)
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• Fullt fungerande systematiskt brandskyddsarbete och endast enklare brister identifierade vid 

stickprovskontroll av det byggnadstekniska brandskyddet (+ 1 år), 

• Verksamheten i byggnaden/på anläggningen är statisk samtidigt som komplexiteten i 

brandskyddet är låg (+ 2 år), 

• Fullt fungerande systematiskt brandskyddsarbete och inga brister identifierade vid 

stickprovskontroll av det byggnadstekniska brandskyddet (+ 2 år). 

5.2 Myndighetsutövning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 

Frister för tillsyn och tillståndstid för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor är 

framtagna så att de tillsammans ger en tillräcklig kontroll över den hantering eller överföring som sker. 

Fristerna är anpassade för vilket verktyg, tillsyn, tillstånd eller en kombination av dessa, som bedöms 

effektivas för respektive hantering eller överföring. 

5.2.1 Frister för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 

Tillsynsfrist Benämning 

Ej regelbunden tillsyn 

på grund av kort 

tillståndstid. 

Tillstånd för hantering eller överföring av explosiv vara. 

Enligt frist för tillsyn 

enligt lag om skydd 

mot olyckor. 

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara i form av gas upp till 110 liter som 

förvaras utomhus vid restauranger och liknande verksamhet. 

4 år alternativt enligt 

frist för tillsyn enligt 

lag om skydd mot 

olyckor. 

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara (ej gas upp till 110 liter som förvaras 

utomhus vid restauranger och liknande verksamhet). 

5.2.2 Frister för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 

Tillståndstid Benämning 

3 år Tillstånd för hantering eller överföring av explosiv vara. 

6 år Tillstånd för hantering av brandfarlig vara i form av gas upp till 110 liter som förvaras 

utomhus vid restauranger och liknande verksamhet. 

12 år Tillstånd för hantering av brandfarlig vara (ej gas upp till 110 liter som förvaras 

utomhus vid restauranger och liknande verksamhet). 

6 Frister för rengöring (sotning) 

Frister för rengöring (sotning) är framtagna efter rekommendationer i Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, MSBFS 2014:6.  

Rekommendationerna grundar sig på den årsmedeltemperatur som råder i det geografiska området där 

sotningsfristerna gäller. Exempelvis medför en lägre årsmedeltemperatur kortare tid mellan 

sotningstillfällen. 
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6.1 Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 

Frist Tillämpningskriterier 

3 år Panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad 

driftsledare, oavsett vilket bränsleslag som används. 

I övriga fall ska, om eldning sker med fasta bränslen, sotning göras enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier 

3 ggr/år Konventionella pannor. 

2 ggr/år 
Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv 

förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. 

1 ggr/år 
Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och 

där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning göras enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier 

3 ggr/år 
Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande 

bränsle. 

1 år 
Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande 

bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW. 

2 år 
Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande 

bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW. 

6.2 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning 

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt följande. Om 

eldning sker för ett enskilt hushålls behov ska sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas. 

Frist Tillämpningskriterier 

6 ggr/år 
Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt 

motsvarande bränsle. 

1 år 
Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande 

bränsle. 

6.3 Lokaleldstäder 

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier 

1 år 
Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd 

eller för matlagning. 

3 år 
Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning 

av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 

3 år Eldstäder som finns i ett fritidshus. 

6.4 Imkanaler i restauranger eller andra större kök 

Frist Tillämpningskriterier 

3 ggr/år Imkanaler i restauranger eller andra storkök. 

1 ggr/år Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 


 2022-10-27 
 


 
 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


    


 


RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 


D § 105 Frister för tillsyn och rengöring (sotning) inom Rädd-
ningstjänsten Skaraborg  
 


Beslut 


Direktionen beslutar 


att fastställa frister för räddningstjänstens myndighetsutövning att gälla från och med 
2023-01-01 inom Räddningstjänsten Skaraborg och skicka dessa, samt tillhörande 
underlag, till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för beslut om anta-
gande samt, 


att paragrafen är omedelbar justerad. 
 


Bakgrund 


När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste frister för räddningstjänstens 
myndighetsutövning antas av de nya medlemskommunerna. Det finns också ett behov att 
ändra frister för räddningstjänstens myndighetsutövning på grund av förändringar i sty-
rande lagstiftning.  


Den 1 januari 2021 förändrades lag om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot 
olyckor. En förändring är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får 
meddela föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap. 1 § 
lag om skydd mot olyckor. Myndigheten för samhällsskydd har tagit fram föreskriften 
MSBFS 2021:8 ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna 
råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor” som trädde i kraft 1 juli 2022. Föreskriften innehåller krav och förtydliganden 
gällande planering av tillsynsverksamheten samt tillsynens utförande.  


I föreskriften tydliggörs att kommunens planering för tillsyn av byggnader och anlägg-
ningar, var den ska ske och hur ofta, ska göras med utgångspunkt i riskerna vid en brand 
eller annan olycka och med beaktande av om tillsyn är en effektiv förebyggande åtgärd. 
Vid bedömningen av hur ofta tillsyn ska ske ska hänsyn tas till kommunens kunskap om de 
enskilda byggnaderna och anläggningarna. Om kommunens bedömning är att tillsyn ska 
genomföras mer sällan än var sjätte år eller inte alls, ska skälen för detta dokumenteras. Vi-
dare ska kommunens bedömning av hur ofta tillsyn ska ske av de byggnader och andra an-
läggningar som anges i förteckningen enligt 4 § dokumenteras. 


Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Västra Skaraborg har tillsam-
mans bedrivit ett implementeringsarbete för att anpassa organisationernas tillsynsverksam-
het enligt lag om skydd mot olyckor till de nya föreskrifterna. Detta arbete har gett upphov 
till nya frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor som behöver antas av respektive 
kommunfullmäktige och vara gällande från 2023-01-01.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 


Det har även förelegat ett behov av att se över frister för tillsyn samt tillståndstider enligt 
lag om brandfarliga och explosiva varor av flera anledningar, bland annat på grund av 
ovanstående förändringar gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor men också på 
grund av de förändringar som gjorts tidigare i lag om brandfarliga och explosiva varor och 
tillhörande förordning. Även dessa frister och tillståndstider behöver antas av respektive 
kommunfullmäktige och vara gällande från 2023-01-01. 


Ett förbund får inte fatta beslut om frister för myndighetsutövning vilket innebär att fris-
terna fastställs av Direktionen och skickas sedan för antagande till respektive medlems-
kommun.  


Detaljerad information om ovanstående framgår i kap. 5 i underlag till ärendet.  
 


Underlag 


 Frister för myndighetsutövning och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten 
Skaraborg  
 


Beslut delges 


 Kommunfullmäktige i Skövde, Lidköping, Mariestad, Vara, Tibro, Hjo, Töreboda, 
Karlsborg, Grästorp, Essunga och Gullspångs kommuner.  
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I 


Frister för myndighetsutövning och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten Skaraborg. 


Upprättad av: Daniele Coen, avdelningschef Skydd mot olyckor, 2022-10-17. 


 


Samtliga uppgifter i aktuell handling relaterad till räddningstjänstens myndighetsutövning samt sotning 


(rengöring) är fastställda av Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg D § 105, 2022-10-27 


samt antagna av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 


Organisation Datum för antagande Referens till beslut 


Skövde kommun, kommunfullmäktige   


Lidköpings kommun, kommunfullmäktige   


Mariestads kommun, kommunfullmäktige   


Vara kommun, kommunfullmäktige   


Tibro kommun, kommunfullmäktige   


Hjo kommun, kommunfullmäktige   


Töreboda kommun, kommunfullmäktige   


Karlsborgs kommun, kommunfullmäktige   


Grästorps kommun, kommunfullmäktige   


Essunga kommun, kommunfullmäktige   


Gullspångs kommun, kommunfullmäktige   


 


 


 


Fristerna gäller tills vidare från och med 2023-01-01. 


 


Revideringar 


Datum:   Reviderad av:   Kommentar:  







II 


Innehållsförteckning 
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1 Inledning 


Detta dokument beskriver frister för räddningstjänstens myndighetsutövning samt frister för rengöring 


(sotning). 


När förbundet utökas med fyra ytterligare medlemskommuner behöver frister för räddningstjänstens 


myndighetsutövning antas av dessa kommuner. Vidare behöver fristerna för räddningstjänsten 


myndighetsutövning förändras på grund av nya krav i föreskrifter, de nya fristerna måste antas av 


samtliga medlemskommuner. 


Frister för rengöring (sotning) är identiska i samtliga medlemskommuner och är sedan tidigare antagna 


av respektive kommun, både i befintliga och tillkommande medlemskommuner, och förändras inte på 


grund av att förbundet utökas med fler medlemskommuner.  


1.1 Bakgrund 


Den 1 januari 2021 förändrades lag om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot olyckor. En 


förändring är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får meddela föreskrifter om hur 


kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap. 1 § lag om skydd mot olyckor. Myndigheten 


för samhällsskydd har tagit fram MSBFS 2021:8 ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 


föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen 


(2003:778) om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 1 juli 2022. Föreskriften innehåller krav och 


förtydliganden gällande planering av tillsynsverksamheten samt tillsynens utförande.  


I föreskriften tydliggörs att kommunens planering av tillsynen av byggnader och anläggningar, var den 


ska ske och hur ofta, ska göras med utgångspunkt i riskerna vid en brand eller annan olycka och med 


beaktande av om tillsyn är en effektiv förebyggande åtgärd. Vid bedömningen av hur ofta tillsyn ska 


ske ska hänsyn tas till kommunens kunskap om de enskilda byggnaderna och anläggningarna. Om 


kommunens bedömning är att tillsyn ska genomföras mer sällan än var sjätte år eller inte alls, ska skälen 


för detta dokumenteras. Vidare ska kommunens bedömning av hur ofta tillsyn ska ske av de byggnader 


och andra anläggningar som anges i förteckningen enligt 4 § ska dokumenteras. 


Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Västra Skaraborg har tillsammans bedrivit 


ett implementeringsarbete för att anpassa organisationernas tillsynsverksamhet enligt lag om skydd mot 


olyckor till de nya föreskrifterna. Detta arbete har gett upphov till nya frister för tillsyn enligt lag om 


skydd mot olyckor som behöver antas av respektive kommunfullmäktige och vara gällande från 2023-


01-01.  


Det har även förelegat ett behov av att se över frister för tillsyn samt tillståndstider enligt lag om 


brandfarliga och explosiva varor av flera anledningar, bland annat på grund av ovanstående förändringar 


gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor men också på grund av de förändringar som gjorts 


tidigare i lag om brandfarliga och explosiva varor och tillhörande förordning. Även dessa frister och 


tillståndstider behöver antas av respektive kommunfullmäktige och vara gällande från 2023-01-01. 


1.2 Syfte 


Följande dokument syftar till att beskriva och förtydliga för allmänheten och förbundets medarbetare 


vilka frister som gäller för myndighetsutövning och rengöring (sotning). 


2 Redovisning av frister för allmänheten 


Samtliga frister för räddningstjänstens myndighetsutövning och frister för rengöring (sotning) redovisas 


för allmänheten på räddningstjänstens hemsida.  
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3 Fastställande av frister 


Samtliga frister för räddningstjänstens myndighetsutövning och frister för rengöring (sotning) är antagna 


av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.  Frister för räddningstjänstens 


myndighetsutövning gäller tills vidare från och med 2023-01-01 och frister för rengöring (sotning) är 


gällande sedan tidigare.  


4 Ändring av frister 


Ändringar av frister beslutas av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 


4.1 Avsteg från frist 


Beslut om avsteg från fastställd frist, i enstaka fall, tas av enhetschef eller avdelningschef inom 


Räddningstjänsten Skaraborg för enhet eller avdelning där myndighetsutövningen ingår alternativt av 


förbundsdirektören. 


Frister för rengöring (sotning) medger möjlighet till undantag från sotningen när ingen eldat mellan två 


sotningstillfällen, att, i enskilda fall, ändra sotningsfristen när det är betingat av brandskyddsmässiga 


skäl samt att hantera övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister. 


5 Frister för räddningstjänstens myndighetsutövning 


Frister för räddningstjänstens myndighetsutövning består av frister för tillsyn enligt lag om skydd mot 


olyckor respektive lag om brandfarliga och explosiva varor samt för tillstånd enligt lag om brandfarliga 


och explosiva varor.  


5.1 Myndighetsutövning enligt lag som skydd mot olyckor 


Frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor gäller endast för byggnader och anläggningar enligt 


lag om skydd mot olyckor. Det ska också bedömas om tillsyn är en effektiv förebyggande åtgärd. En 


byggnad/anläggning kan omfattas av tillsyn på två huvudsakliga grunder. Byggnad/anläggning som tas 


upp i bilagan till MSBFS 2021:8 omfattas av tillsyn. Andra byggnader/anläggningar omfattas av tillsyn 


om de uppfyller något av kriterierna i allmänt råd till § 2 i MSBFS 2021:8.  


Frister för tillsyn varierar baserat på risk, dels vilken risk byggnaden/anläggningen utgör som grupp och 


dels vilken risk den enskilda byggnaden/anläggningen utgör. En grundfrist bestäms baserat på vilken 


risk byggnaden/anläggningen som grupp utgör. Denna frist förändras sedan, enligt en fastställd modell, 


baserat på vilken risk den enskilda byggnaden/anläggningen utgör. Frister för tillsyn kan variera mellan 


2 och 8 år beroende på tidigare beskrivna förutsättningar. Bedömning om en byggnad eller anläggning 


omfattas av tillsyn, grundfrist för tillsyn samt förändring av frist för tillsyn beskrivs under rubrik 5.1.1 


till 5.1.3. 


5.1.1 Bedömning om tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 


Bedömning om en byggnad eller anläggning omfattas av tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 


genomförs enligt nedanstående bedömningsmodell. 
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5.1.2 Val av grundfrist för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 


Val av grundfrist grundar sig på vilken risk byggnad/anläggning utgör på gruppnivå och bestäms enligt 


nedanstående bedömningsmodell. 


 


5.1.3 Förändring av frist för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 


Grundfristen som bestämts för byggnad/anläggning justeras baserat på den risk som enskild 


byggnad/anläggning utgör enligt nedanstående modell.  


• Hög frekvens av bränder eller andra olyckor som samtidigt medför stor risk för människors liv 


och hälsa (- 2 år), 


• Uppenbar ovilja att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete eller stora 


byggnader/anläggningar där endast en mindre del tillsynas varje gång och tillsyn då behöver 


genomföras mer frekvent (- 2 år), 


• Hög komplexitet i brandskyddet som kräver kunskap, kontroll och underhåll för att fungera på 


avsett sätt eller där personalens agerande vid brand är av större vikt än vad som anses normalt för 


verksamheten (- 1 år), 


Byggnad eller 
anläggning? 


samt


Tillsyn effektiv 
förebyggande 


åtgärd?


Ja


Omfattas 
byggnad/anläggning 
av bilagan till MSBFS 


2021:8 eller utgör 
farlig verksamhet?


Ja TIllsyn


Nej


Omfattas 
byggnad/anläggning  
av kriterier i allmänt 
råd till § 2 i MSBFS 


2021:8.


Ja Tillsyn


Nej Ej tillsynNej Ej tillsyn


Utrymning på 
egen hand?


Ja
Förväntas 


personer vara 
vakna?


Ja
Förväntas 


personer ha god 
lokalkännedom?


Ja
Verksamhet med 


förhöjd risk?


Ja
Frist 4 år (farlig v 


erksamhet, 
Seveso, vk 6)


Nej Frist 6 år (vk 1)


Nej
Är de fler än 150 


personer?


Ja
Frist 4 år (vK 2B 


eller 2C)


Nej Frist 6 år (vk 2A)


Nej
Förväntas 


personer ha god 
lokalkännedom?


Ja Frist 5 år (vk 3B)


Nej Frist 4 år (vk 4)


Nej
Verksamhet 


endast dagtid?


Ja
Frist 5 år (vk 5A 


(ej nattis))


Nej
Frist 4 år (vk 5B, 
5C, 5D och 5A 


nattis)
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• Fullt fungerande systematiskt brandskyddsarbete och endast enklare brister identifierade vid 


stickprovskontroll av det byggnadstekniska brandskyddet (+ 1 år), 


• Verksamheten i byggnaden/på anläggningen är statisk samtidigt som komplexiteten i 


brandskyddet är låg (+ 2 år), 


• Fullt fungerande systematiskt brandskyddsarbete och inga brister identifierade vid 


stickprovskontroll av det byggnadstekniska brandskyddet (+ 2 år). 


5.2 Myndighetsutövning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 


Frister för tillsyn och tillståndstid för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor är 


framtagna så att de tillsammans ger en tillräcklig kontroll över den hantering eller överföring som sker. 


Fristerna är anpassade för vilket verktyg, tillsyn, tillstånd eller en kombination av dessa, som bedöms 


effektivas för respektive hantering eller överföring. 


5.2.1 Frister för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 


Tillsynsfrist Benämning 


Ej regelbunden tillsyn 


på grund av kort 


tillståndstid. 


Tillstånd för hantering eller överföring av explosiv vara. 


Enligt frist för tillsyn 


enligt lag om skydd 


mot olyckor. 


Tillstånd för hantering av brandfarlig vara i form av gas upp till 110 liter som 


förvaras utomhus vid restauranger och liknande verksamhet. 


4 år alternativt enligt 


frist för tillsyn enligt 


lag om skydd mot 


olyckor. 


Tillstånd för hantering av brandfarlig vara (ej gas upp till 110 liter som förvaras 


utomhus vid restauranger och liknande verksamhet). 


5.2.2 Frister för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 


Tillståndstid Benämning 


3 år Tillstånd för hantering eller överföring av explosiv vara. 


6 år Tillstånd för hantering av brandfarlig vara i form av gas upp till 110 liter som förvaras 


utomhus vid restauranger och liknande verksamhet. 


12 år Tillstånd för hantering av brandfarlig vara (ej gas upp till 110 liter som förvaras 


utomhus vid restauranger och liknande verksamhet). 


6 Frister för rengöring (sotning) 


Frister för rengöring (sotning) är framtagna efter rekommendationer i Myndigheten för samhällsskydd 


och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, MSBFS 2014:6.  


Rekommendationerna grundar sig på den årsmedeltemperatur som råder i det geografiska området där 


sotningsfristerna gäller. Exempelvis medför en lägre årsmedeltemperatur kortare tid mellan 


sotningstillfällen. 
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6.1 Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 


Frist Tillämpningskriterier 


3 år Panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad 


driftsledare, oavsett vilket bränsleslag som används. 


I övriga fall ska, om eldning sker med fasta bränslen, sotning göras enligt följande. 


Frist Tillämpningskriterier 


3 ggr/år Konventionella pannor. 


2 ggr/år 
Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv 


förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. 


1 ggr/år 
Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och 


där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 


Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning göras enligt följande. 


Frist Tillämpningskriterier 


3 ggr/år 
Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande 


bränsle. 


1 år 
Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande 


bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW. 


2 år 
Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande 


bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW. 


6.2 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning 


Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt följande. Om 


eldning sker för ett enskilt hushålls behov ska sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas. 


Frist Tillämpningskriterier 


6 ggr/år 
Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt 


motsvarande bränsle. 


1 år 
Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande 


bränsle. 


6.3 Lokaleldstäder 


Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande. 


Frist Tillämpningskriterier 


1 år 
Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd 


eller för matlagning. 


3 år 
Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning 


av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 


3 år Eldstäder som finns i ett fritidshus. 


6.4 Imkanaler i restauranger eller andra större kök 


Frist Tillämpningskriterier 


3 ggr/år Imkanaler i restauranger eller andra storkök. 


1 ggr/år Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet. 
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Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 139 2022-244 

Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skara-
borg fr o m 2023-01-01 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- anta timavgift för år 2023, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av timavgiften för
myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg, samt

- fastställa befintlig timtaxa för år 2022, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av ti-
mavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Sammanfattning 
När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste förbundets taxor, taxekonstruktion 
samt modeller för uppräkning av taxor gällande myndighetsutövning antas av de nya medlems-
kommunerna. Det finns också ett behov att förändra taxekonstruktionen för räddningstjänstens 
myndighetsutövning gällande grundavgiften för de olika delarna i myndighetsutövningen för att få 
bättre kostnadstäckning för de moment som är avgiftsfinansierade. 

Ett förbund får inte fatta beslut om avgifter för myndighetsutövning vilket innebär att avgifterna 
fastställs av Direktionen och skickas sedan för antagande till respektive medlemskommun. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens § 106/22. 
Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 106 Avgifter för tillsyn och rengöring (sotning) inom Rädd-
ningstjänsten Skaraborg 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att räkna upp timavgiften för förbundets myndighetsutövning med Prisindex kommu-
nal verksamhet (PKV) till 1 022 kr för år 2023. 

att fastställa timavgift för år 2023, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av ti-
mavgiften för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg och skicka 
dessa, samt tillhörande underlag, till respektive medlemskommuns kommunfull-
mäktige för beslut om antagande. 

att fastställa befintlig timtaxa, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av ti-
mavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll inom Räddningstjänsten 
Skaraborg och skicka dessa, samt tillhörande underlag, till respektive medlems-
kommuns kommunfullmäktige för beslut om antagande samt, 

att paragrafen är omedelbar justerad. 

Bakgrund 

Enligt nuvarande riktlinjer gällande taxa för myndighetsutövning är uppräkning av tim-
taxan delegerad från respektive medlemskommun till Direktionen att fatta beslut om. Upp-
räkning av taxan ska göras med Prisindex kommunal verksamhet (PKV) som tas fram av 
Sveriges kommuner och regioner (SKR). PKV för 2023 är 5,8 % i september 2022. Tim-
taxan för 2022 är 966 kr och efter uppräkning med 5,8 % är timtaxan för 2023 1 022 kr.  

När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste förbundets taxor, taxekonstrukt-
ion samt modeller för uppräkning av taxor gällande myndighetsutövning antas av de nya 
medlemskommunerna. Det finns också ett behov att förändra taxekonstruktionen för rädd-
ningstjänstens myndighetsutövning gällande grundavgiften för de olika delarna i myndig-
hetsutövningen för att få bättre kostnadstäckning för de moment som är avgiftsfinansi-
erade.  

Samtliga nuvarande och tillkommande medlemskommuner har, sedan tidigare fastställda 
taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande rengöring (sot-
ning) och brandskyddskontroll som är antagna av respektive kommunfullmäktige och se-
dan har räknats upp årligen av respektive tidigare räddningstjänst enligt fastställ delegat-
ion. Det finns ingen anledning att ompröva dessa då de grundar sig i upphandlingar och på-
gående tjänstekoncessioner med gällande avtal som fortsätter under kommande år. Då an-
svaret för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll för respektive medlemskommun är 
delegerat till förbundet finns det en indirekt påverkan av verksamheten i en kommun på 

2022-10-27 Dnr 2022-244 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

övriga kommuner, ex. kan påverkan ske om entreprenör inte uppfyller sitt åtagande. Av 
denna anledning är det viktigt att samtliga medlemskommuner i förbundet har vetskap om 
taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande rengöring (sot-
ning) och brandskyddskontroll i övriga medlemskommuner. Mot bakgrund av detta antas 
samtliga befintliga taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gäl-
lande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll på nytt av respektive kommunfullmäk-
tige för sin kommun. 

Ett förbund får inte fatta beslut om avgifter för myndighetsutövning vilket innebär att av-
gifterna fastställs av Direktionen och skickas sedan för antagande till respektive medlems-
kommun.  

Detaljerad information om ovanstående framgår i underlaget till ärendet.  

 

Underlag 

 Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg 

 

Beslut delges 

 Kommunfullmäktige i Skövde, Lidköping, Mariestad, Vara, Tibro, Hjo, Töreboda, 
Karlsborg, Grästorp, Essunga och Gullspångs kommuner.  
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Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg. 

Upprättad av: Daniele Coen, avdelningschef Skydd mot olyckor, 2022-10-17. 

 

Samtliga uppgifter i aktuell handling relaterad till räddningstjänstens myndighetsutövning samt sotning 

(rengöring) och brandskyddskontroll är fastställda av Direktionen för Räddningstjänsten Östra 

Skaraborg D § 106, 2022-10-27 samt antagna av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige. 

Organisation Datum för antagande Referens till beslut 

Skövde kommun, kommunfullmäktige   

Lidköpings kommun, kommunfullmäktige   

Mariestads kommun, kommunfullmäktige   

Vara kommun, kommunfullmäktige   

Tibro kommun, kommunfullmäktige   

Hjo kommun, kommunfullmäktige   

Töreboda kommun, kommunfullmäktige   

Karlsborgs kommun, kommunfullmäktige   

Grästorps kommun, kommunfullmäktige   

Essunga kommun, kommunfullmäktige   

Gullspångs kommun, kommunfullmäktige   

 

 

 

Avgifterna gäller tills vidare från och med 2023-01-01. 

 

Revideringar 

Datum:   Reviderad av:   Kommentar:  
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1 Inledning 

Detta dokument beskriver avgiftshantering för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg. 

I dokumentet görs skillnad mellan avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning och avgifter för 

myndighetsutövning som genomförs genom upphandlade entreprenörer, ex. rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll i vissa kommuner. 

När förbundet utökas med fyra ytterligare medlemskommuner behöver timavgiften för 

räddningstjänstens myndighetsutövning, tillsammans med modell för hur den räknas upp årligen, 

fastställas i dessa fyra kommuner för att vara gällande. Det görs ingen förändring av hur timtaxan är 

beräknad i nuläget utan det får göras längre fram när det förbundet i sin nya form har satt sig. 

Befintliga taxekonstruktioner för taxor gällande räddningstjänstens myndighetsutövning behöver 

revideras med hänsyn till förändrade förutsättningar i myndighetsutövningen och styrande lagstiftning. 

Dessa taxekonstruktioner måste också fastställas av samtliga medlemskommuner för att vara gällande. 

Taxor för sotning och brandskyddskontroll är sedan tidigare fastställda i respektive kommun, både i 

befintliga och tillkommande medlemskommuner, och förändras inte på grund av att förbundet utökas 

med fler medlemskommuner. Då beslut gällande taxor för ett förbund i en medlemskommun kan 

påverka de andra medlemskommunerna antas samtliga taxor och taxekonstruktioner för sotning och 

brandskyddskontroll på nytt inför att förbundet utökas med tillkommande medlemskommuner från och 

med 2023-01-01.  

1.1 Bakgrund 

Avgifter får tas ut för myndighetsutövning, när stöd för det finns i lagstiftningen. Syftet med avgifterna 

är att täcka de kostnader som uppkommer för att bedriva den avgiftsbelagda verksamheten.  

Självkostnadsprincipen är gällande, dvs. myndigheten får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot 

kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som myndigheten tillhandahåller. Självkostnadsprincipen 

syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon 

betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är en 

målsättningsprincip som innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Det innebär inte 

att avgifterna aldrig får överstiga kostnaderna. Det totala avgiftsuttaget får dock inte under en längre tid 

överstiga de totala kostnaderna för verksamheten. Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver 

externa kostnader, alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas 

med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och utrustning, 

försäkringar med mera Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och 

administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och 

administrationskostnader räknas också med. 

Även likställighetsprincipen är gällande, dvs. myndigheten ska behandla sina medlemmar lika, om det 

inte finns sakliga skäl för något annat. Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa 

kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. 

Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller 

att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Myndigheten 

får till exempel inte ta ut andra avgifter av stora företag än av små företag för samma handläggning. 

Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget 

hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. 

Kommunalförbund är likställt med kommun i ovanstående. Sammanfattningsvis får inte 

räddningstjänsten göra någon ekonomisk vinst på avgiften eller att avgiften är så låg att avgiftsbelagd 

verksamhet subventioneras av skatteintäkter.  

Avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning är lika i samtliga medlemskommuner, vilket 

innebär att till exempel kostnader för transporter är lika oavsett hur långt från brandstationen en 
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verksamhet befinner sig. Avgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll skiljer mellan de 

olika distrikten (kommuner) baserat på resultatet av genomförda upphandlingar av tjänstekoncessioner.  

1.2 Syfte 

Följande dokument syftar till att beskriva och förtydliga för allmänheten och förbundets medarbetare 

vilka avgifter som tas ut för myndighetsutövning samt hur de hanteras gällande ex. konstruktion och 

uppräkning. 

2 Timavgift 

För myndighetsutövning har en timavgift tagits fram. Avgiften tar hänsyn till verksamhetens kostnader 

för exempelvis lön, lokaler, fordon, utrustning, skyddskläder, registerhållning, osv.  

2.1 Timavgift för räddningstjänstens myndighetsutövning 

Timavgift för räddningstjänstens myndighetsutövning är sedan tidigare fastställd av förbundets 

nuvarande medlemskommuner med hjälp av beräkningsanvisningar från Sveriges kommuner och 

regioner, SKR, och räknas upp årligen enligt fastställt index.  

Timavgiften för år 2022 är 966 kr och för år 2023 är timavgiften 1022 kr.  

Tabell 1: Gällande beslut om timavgift inom förbundet 

Organisation Datum för antagande Referens till beslut 

Skövde kommun, kommunfullmäktige 2017-12-11 KF § 146/17 

Mariestads kommun, kommunfullmäktige 2017-12-11 KF § 105 

Tibro kommun, kommunfullmäktige 2017-11-27 / 2017-12-18 KF § 134 / KF § 150 

Hjo kommun, kommunfullmäktige 2017-11-09 KF § 91 

Töreboda kommun, kommunfullmäktige 2017-11-27 KF § 121 

Karlsborgs kommun, kommunfullmäktige 2017-10-30 KF § 150 

Gullspångs kommun, kommunfullmäktige 2017-11-27 KF § 181 

2.2 Timavgift för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

Timavgift för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll är sedan tidigare fastställd av respektive 

kommunfullmäktige i förbundets nuvarande och tillkommande medlemskommuner, efter 

rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner, SKR, och räknas upp årligen efter 

”Sotningsindex”, som tas fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR. För timavgift samt 

taxekonstruktioner för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i respektive kommun, se bilaga 2 

och 3. 

3 Redovisning av avgifter för allmänheten 

Samtliga avgifter för myndighetsutövning redovisas för allmänheten i taxetabeller, taxetabeller för 

räddningstjänstens myndighetsutövning finns under rubrik 8 och taxetabeller för rengöring (sotning) 

och brandskyddskontroll finns i bilaga 2 och 3. Taxetabeller finns att tillgå på räddningstjänstens 

hemsida samt för upphandlade tjänster även hos upphandlade entreprenörer. Taxetabeller i dokumentet 

revideras årligen efter uppräkning av timavgift enligt kapitel 5.  
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4 Fastställande av avgifter och taxekonstruktioner 

Samtliga avgifter och taxekonstruktioner är fastställda av kommunfullmäktige i respektive 

medlemskommun och gäller tills vidare från och med 2023-01-01.  

5 Ändring av avgifter 

Timavgiften för räddningstjänstens myndighetsutövning räknas upp årligen efter ”Prisindex kommunal 

verksamhet (PKV)”, som tas fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR.  

Timavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll räknas upp årligen efter ”Sotningsindex”, 

som tas fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR. 

Beslut om uppräkning av timavgift, enligt ovanstående index, delegeras till Direktionen för 

Räddningstjänsten Skaraborg. 

Övriga ändringar av avgifter eller taxekonstruktioner beslutas av kommunfullmäktige i respektive 

medlemskommun. 

5.1 Avsteg från avgift 

Beslut om avsteg från fastställd avgift, i enstaka fall, tas av enhetschef eller avdelningschef inom 

Räddningstjänsten Skaraborg för enhet eller avdelning där myndighetsutövningen ingår alternativ av 

förbundsdirektören. 

6 Betalning av avgift 

Avgift betalas av den som söker tillstånd, av den där tillsynen genomförts eller av den som beställt en 

annan tjänst. Betalning sker mot faktura efter fastställt beslut i myndighetsärenden eller efter utförd 

tjänst.  

Betalas inte avgift senast, i fakturan angiven förfallodag, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 

(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 

7 Taxekonstruktioner 

7.1 Räddningstjänstens myndighetsutövning 

Taxekonstruktionen för räddningstjänstens myndighetsutövning, tillsyn och tillstånd, består av en fast 

grundavgift och en rörlig timavgift. Den rörliga timavgiften debiteras per påbörjad halvtimme. Båda 

avgifterna grundas på en tidsenhet som multipliceras med den gällande timavgiften, vilket innebär att 

avgifterna påverkas av timavgiftens årliga uppräkning. Nedan framgår hur avgifterna är fördelade, för 

tillsyns- respektive tillståndsärenden. Taxetabeller presenteras i kapitel 8 och beräkningsunderlag 

framgår i bilaga 1. Taxekonstruktioner följer anvisningar från Sveriges kommuner och regioner, SKR. 

Syftet med kombinationen fast grundavgift och rörlig timavgift är att de delar av ett ärende som är 

oberoende av den enskilde ska vara lika för alla och de delar av ett ärende som är beroende av den 

enskilde ska skilja sig åt från fall till fall.  

Olika tillsynsobjekt har olika förutsättningar. Fastigheter, verksamheter och hantering av brandfarlig 

eller explosiv vara skiljer i komplexitet och omfattning samt hur de sköts. Det är rimligt att kostnader 

som beror på detta finansieras av den det berör och inte fördelas på samtliga berörda av 

myndighetsområdet. Exempelvis tar ett ärende generellt kortare tid att hantera i en mindre verksamhet 
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än i en stor. Ett tillsynsärende för en verksamhet som sköter sitt brandskydd eller sin hantering av 

brandfarlig eller explosiv vara på ett bra sätt går fortare att hantera än för en verksamhet som inte gör 

det. På samma sätt går ett tillståndsärende snabbare att hantera om underlaget i ansökan är komplett från 

början än vad det gör om ansökan måste kompletteras en eller fler gånger. Sammanfattningsvis kan 

sägas att den enskilde betalar för den tid som aktuellt ärende tar hos myndigheten. Det får också följden 

att de enskilda som sköter sitt brandskydd eller sin hantering av brandfarliga och explosiva varor på ett 

bra sätt premieras genom att de får en lägre kostnad för tillsyn då ärendet kan hanteras snabbare. 

Detsamma gäller de som lägger ner tid på sina förberedelser och skickar in en fullständig och komplett 

ansökan för tillstånd redan från början. 

7.1.1 Tillsyn 

Grundavgift tas ut för de delar av ett tillsynsärende som tar lika lång tid att hantera för olika 

fastigheter/verksamheter/anläggningar. Exempel på kostnader som grundavgiften täcker och vad de 

innebär redovisas nedan. 

• Förberedelse - bokning av tillsyn med fastighetsägare och nyttjanderättshavare, utskick av 

kallelse/bokningsbekräftelse för tillsyn, inhämtning och inläsning av fakta kring 

fastighet/verksamhet. 

• Restid - genomsnittlig restid för att genomföra ett tillsynsbesök inom räddningstjänstens 

medlemskommuner. 

• Uppföljning – genomsnittlig tid för efterkontroll för verifiering att förelagda åtgärder har vidtagits 

samt tid för att hantera yttranden i överklagningsärenden. 

Timavgift per påbörjad halvtimme tas ut för de delar av ett tillsynsärende som tar olika lång tid att 

hantera för olika fastigheter/verksamheter/anläggningar. Exempel på kostnader som debiteras med 

timavgift och vad de innebär redovisas nedan. 

• Tillsynsbesök – tid som åtgår för tillsynsbesöket. 

• Efterarbete – författande av tjänsteanteckning, kommunicering, författande av föreläggande, 

kvalitetsgranskning, registrering av ärendet. 

7.1.2 Tillstånd 

Grundavgift tas ut för de delar av ett tillståndsärende som tar lika lång tid att hantera för olika sökande. 

Exempel på kostnader som grundavgiften täcker och vad de innebär redovisas nedan. 

• Start av ärende – registrering av ärende, upprättande av ärende, fördelning av ärende. 

• Restid – genomsnittlig restid för att genomföra platsbesök. 

• Efterarbete – upprätta beslut och kvalitetsgranskning, uppföljning av beslut, kommunicering. 

• Avslut av ärendet – gallring, arkivering. 

Timavgift per påbörjad halvtimme tas ut för de delar av ett tillståndsärende som tar olika lång tid att 

hantera för olika sökande. Exempel på kostnader som debiteras med timavgift och vad de innebär 

redovisas nedan. 

• Beredning av ärendet – inläsning av dokumentation, tekniska villkor, underhandskontakter, tid 

för platsbesök. 

7.2 Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

Taxekonstruktion för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, består av grundavgift, objektsavgift 

och rörlig timavgift. För de vanligaste objekt som utsätts för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll finns grundavgifter och objektsavgifter framtagna. För övriga objekt används rörlig 

timavgift. Grundavgiften täcker kostnader för inställelse och objektsavgift täcker kostnaden för det 

arbete som genomförs, dvs. arbetstid och kostnad för utrustning, osv. Den rörliga timavgiften debiteras 

per påbörjad halvtimme. 
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8 Taxetabeller för tillsyn och tillstånd 

1 Taxor för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

 

Avgift 

1 Grundavgift tillsyn LSO 

- timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete tillkommer 

5 110 kr 

2 Timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete 1 022 kr 

 

2 Taxor för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

 
Avgift 

1 Grundavgift tillsyn LBE  

- timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete tillkommer 

5 110 kr 

2 Timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete 1 022 kr 

 

3 
Taxor för samordnad tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt  

lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
 

Avgift 

1 Grundavgift samordnad tillsyn LSO & LBE 

- timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete tillkommer 

7 154 kr 

2 Timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete 1 022 kr 

 

4 Taxor för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
 

Avgift 

1 Tillståndsansökan gällande hantering av brandfarlig eller explosiv vara 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 

5 110 kr 

2 Tillståndsansökan gällande överföring av explosiv vara 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 

2 555 kr 

3 Godkännande av föreståndare och/eller deltagare 2 555 kr 

4 Redaktionell ändring av befintlig tillstånd 2 044 kr 

5 Avslag av tillståndsansökan 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 

2 555 kr 

6 Timtaxa för beredning av ärendet 1 022 kr 
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9 Referenser 

1. Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avseende 

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och  

lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), version 2, Sveriges 

Kommuner och landsting, SKL, 2016-12-09. 

Handlaggningskostnad-per-timme-LSO-LBE-Berakningsmall-verII.xlsx (live.com) 

2. Handledning till underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala 

taxor avseende lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor 

version 2, Sveriges Kommuner och landsting, SKL, januari 2017. 

3. Handlaggningskostnad-per-timme-LSO-LBE-Handledning-verII.pdf (skr.se)  

 

4. Timtaxa, taxetabeller LSO och LBE, Sveriges Kommuner och landsting, SKL. 

Taxetabeller-LSO-LBE-Timtaxa.xlsx (live.com) 

 

5. Underlag för konstruktion av LSO- och LBE-taxor, version 2, Sveriges Kommuner och 

landsting, SKL, december 2016. 

Underlag för konstruktion av LSO- och LBE-taxor (skr.se) 

 

 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fskr.se%2Fdownload%2F18.1f376ad3177c89481f75fa53%2F1615973777614%2FHandlaggningskostnad-per-timme-LSO-LBE-Berakningsmall-verII.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://skr.se/download/18.1f376ad3177c89481f75fa5b/1615973792370/Handlaggningskostnad-per-timme-LSO-LBE-Handledning-verII.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fskr.se%2Fdownload%2F18.1f376ad3177c89481f75fa86%2F1615973865969%2FTaxetabeller-LSO-LBE-Timtaxa.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://skr.se/download/18.1f376ad3177c89481f75fa6a/1615973809545/Underlag-konstruktion-av-LSO-och-LBE-taxor-verII.pdf


BILAGA 1 - Beräkning av taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 

Beräkning av taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 

Generella uppgifter 

Beräkningsunderlaget gäller för samtliga medlemskommuner i kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Skaraborg för myndighetsområdena lag om skydd mot olyckor, LSO, och lag om brandfarliga och 

explosiva varor, LBE. Aktuella beräkningar gäller för år 2023. 

Handläggningskostnad per timme 

Handläggningskostnaden för myndighetsområdet uppgår för år 2023 till 1022 kr/timme. 

Tillsyn  

Grundavgiften för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor eller tillsyn enligt lag om brandfarliga och 

explosiva varor uppgår för år 2023 till 5 110 kr. Grundavgiften för samordnad tillsyn enligt lag om skydd 

mot olyckor och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor uppgår för år 2023 till 7 154 kr. 

I grundavgiften för tillsyn ingår de moment som redovisas nedan med redovisad tid och kostnad. Övriga 

ingående moment debiteras rörligt. 

 Förberedelse Restid Uppföljning Tillsynsbesök Efterarbete Total tid  Avgift  

Tillsyn LSO eller 

LBE 
1,5 tim 1,5 tim 2 tim Rörligt Rörligt 5 tim 5110 kr 

Samordnad 

tillsyn LSO och 

LBE 

2,5 tim 1,5 tim 3 tim Rörligt Rörligt 7 tim 7154 kr 

Tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE 

I grundavgiften för tillstånd ingår de moment som redovisas nedan med redovisad tid och kostnad. 

Övriga ingående moment debiteras efter den tid som åtgår per påbörjad kvart.  

 Start av 

ärende 
Restid 

Efter-

arbete 

Avslut av 

ärende 

Beredning 

av ärende 
Total tid Avgift 

Hantering av brandfarlig eller 

explosiv vara  
1 tim 1,5 tim 2 tim 0,5 tim Rörligt 5 tim 5110 kr 

Överföring av explosiv vara 1 tim - 1 tim 0,5 tim Rörligt 2,5 tim 2555 kr 

Godkännande av föreståndare 

och deltagare  
1 tim - 1 tim 0,5 tim Rörligt 2,5 tim 2555 kr 

Redaktionell ändring av 

befintligt tillstånd 
1 tim - 0,5 tim 0,5 tim Rörligt 2 tim 2044 kr 

Avslag av tillståndsansökan 1 tim - 1 tim 0,5 tim Rörligt 2,5 tim 2555 kr 
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Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg, gäller från 2023-01-01.pdf

Hej!

Här kommer ett ärende som ska upp på KF i resp. kommun.

Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg  

Förslag på att-satser för kommunfullmäktige att beslut om:

att                     anta timavgift för år 2023, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av
timavgiften för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg.

att                     fastställa befintlig timtaxa för år 2022, taxekonstruktion samt modell för
uppräkning av timavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
 
Hälsningar
Madelene Wallenius
Förbundssekreterare
0500-424026 | +46 70-61 74 609
Räddningstjänsten Östra Skaraborg | Majorsgatan 1 | 541 41 SKÖVDE
madelene.wallenius@rtos.se | www.rtos.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 


 2022-10-27 
 


 
 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


    


 


RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 


D § 106 Avgifter för tillsyn och rengöring (sotning) inom Rädd-
ningstjänsten Skaraborg  
 


Beslut 


Direktionen beslutar 


att räkna upp timavgiften för förbundets myndighetsutövning med Prisindex kommu-
nal verksamhet (PKV) till 1 022 kr för år 2023. 


att fastställa timavgift för år 2023, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av ti-
mavgiften för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg och skicka 
dessa, samt tillhörande underlag, till respektive medlemskommuns kommunfull-
mäktige för beslut om antagande. 


att fastställa befintlig timtaxa, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av ti-
mavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll inom Räddningstjänsten 
Skaraborg och skicka dessa, samt tillhörande underlag, till respektive medlems-
kommuns kommunfullmäktige för beslut om antagande samt, 


att paragrafen är omedelbar justerad. 


 


Bakgrund 


Enligt nuvarande riktlinjer gällande taxa för myndighetsutövning är uppräkning av tim-
taxan delegerad från respektive medlemskommun till Direktionen att fatta beslut om. Upp-
räkning av taxan ska göras med Prisindex kommunal verksamhet (PKV) som tas fram av 
Sveriges kommuner och regioner (SKR). PKV för 2023 är 5,8 % i september 2022. Tim-
taxan för 2022 är 966 kr och efter uppräkning med 5,8 % är timtaxan för 2023 1 022 kr.  


När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste förbundets taxor, taxekonstrukt-
ion samt modeller för uppräkning av taxor gällande myndighetsutövning antas av de nya 
medlemskommunerna. Det finns också ett behov att förändra taxekonstruktionen för rädd-
ningstjänstens myndighetsutövning gällande grundavgiften för de olika delarna i myndig-
hetsutövningen för att få bättre kostnadstäckning för de moment som är avgiftsfinansi-
erade.  


Samtliga nuvarande och tillkommande medlemskommuner har, sedan tidigare fastställda 
taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande rengöring (sot-
ning) och brandskyddskontroll som är antagna av respektive kommunfullmäktige och se-
dan har räknats upp årligen av respektive tidigare räddningstjänst enligt fastställ delegat-
ion. Det finns ingen anledning att ompröva dessa då de grundar sig i upphandlingar och på-
gående tjänstekoncessioner med gällande avtal som fortsätter under kommande år. Då an-
svaret för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll för respektive medlemskommun är 
delegerat till förbundet finns det en indirekt påverkan av verksamheten i en kommun på 
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I 


Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg. 


Upprättad av: Daniele Coen, avdelningschef Skydd mot olyckor, 2022-10-17. 


 


Samtliga uppgifter i aktuell handling relaterad till räddningstjänstens myndighetsutövning samt sotning 


(rengöring) och brandskyddskontroll är fastställda av Direktionen för Räddningstjänsten Östra 


Skaraborg D § 106, 2022-10-27 samt antagna av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige. 


Organisation Datum för antagande Referens till beslut 


Skövde kommun, kommunfullmäktige   


Lidköpings kommun, kommunfullmäktige   


Mariestads kommun, kommunfullmäktige   


Vara kommun, kommunfullmäktige   


Tibro kommun, kommunfullmäktige   


Hjo kommun, kommunfullmäktige   


Töreboda kommun, kommunfullmäktige   


Karlsborgs kommun, kommunfullmäktige   


Grästorps kommun, kommunfullmäktige   


Essunga kommun, kommunfullmäktige   


Gullspångs kommun, kommunfullmäktige   


 


 


 


Avgifterna gäller tills vidare från och med 2023-01-01. 


 


Revideringar 


Datum:   Reviderad av:   Kommentar:  
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1 Inledning 


Detta dokument beskriver avgiftshantering för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg. 


I dokumentet görs skillnad mellan avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning och avgifter för 


myndighetsutövning som genomförs genom upphandlade entreprenörer, ex. rengöring (sotning) och 


brandskyddskontroll i vissa kommuner. 


När förbundet utökas med fyra ytterligare medlemskommuner behöver timavgiften för 


räddningstjänstens myndighetsutövning, tillsammans med modell för hur den räknas upp årligen, 


fastställas i dessa fyra kommuner för att vara gällande. Det görs ingen förändring av hur timtaxan är 


beräknad i nuläget utan det får göras längre fram när det förbundet i sin nya form har satt sig. 


Befintliga taxekonstruktioner för taxor gällande räddningstjänstens myndighetsutövning behöver 


revideras med hänsyn till förändrade förutsättningar i myndighetsutövningen och styrande lagstiftning. 


Dessa taxekonstruktioner måste också fastställas av samtliga medlemskommuner för att vara gällande. 


Taxor för sotning och brandskyddskontroll är sedan tidigare fastställda i respektive kommun, både i 


befintliga och tillkommande medlemskommuner, och förändras inte på grund av att förbundet utökas 


med fler medlemskommuner. Då beslut gällande taxor för ett förbund i en medlemskommun kan 


påverka de andra medlemskommunerna antas samtliga taxor och taxekonstruktioner för sotning och 


brandskyddskontroll på nytt inför att förbundet utökas med tillkommande medlemskommuner från och 


med 2023-01-01.  


1.1 Bakgrund 


Avgifter får tas ut för myndighetsutövning, när stöd för det finns i lagstiftningen. Syftet med avgifterna 


är att täcka de kostnader som uppkommer för att bedriva den avgiftsbelagda verksamheten.  


Självkostnadsprincipen är gällande, dvs. myndigheten får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot 


kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som myndigheten tillhandahåller. Självkostnadsprincipen 


syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon 


betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är en 


målsättningsprincip som innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Det innebär inte 


att avgifterna aldrig får överstiga kostnaderna. Det totala avgiftsuttaget får dock inte under en längre tid 


överstiga de totala kostnaderna för verksamheten. Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver 


externa kostnader, alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas 


med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och utrustning, 


försäkringar med mera Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och 


administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och 


administrationskostnader räknas också med. 


Även likställighetsprincipen är gällande, dvs. myndigheten ska behandla sina medlemmar lika, om det 


inte finns sakliga skäl för något annat. Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa 


kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. 


Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller 


att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Myndigheten 


får till exempel inte ta ut andra avgifter av stora företag än av små företag för samma handläggning. 


Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget 


hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. 


Kommunalförbund är likställt med kommun i ovanstående. Sammanfattningsvis får inte 


räddningstjänsten göra någon ekonomisk vinst på avgiften eller att avgiften är så låg att avgiftsbelagd 


verksamhet subventioneras av skatteintäkter.  


Avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning är lika i samtliga medlemskommuner, vilket 


innebär att till exempel kostnader för transporter är lika oavsett hur långt från brandstationen en 
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verksamhet befinner sig. Avgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll skiljer mellan de 


olika distrikten (kommuner) baserat på resultatet av genomförda upphandlingar av tjänstekoncessioner.  


1.2 Syfte 


Följande dokument syftar till att beskriva och förtydliga för allmänheten och förbundets medarbetare 


vilka avgifter som tas ut för myndighetsutövning samt hur de hanteras gällande ex. konstruktion och 


uppräkning. 


2 Timavgift 


För myndighetsutövning har en timavgift tagits fram. Avgiften tar hänsyn till verksamhetens kostnader 


för exempelvis lön, lokaler, fordon, utrustning, skyddskläder, registerhållning, osv.  


2.1 Timavgift för räddningstjänstens myndighetsutövning 


Timavgift för räddningstjänstens myndighetsutövning är sedan tidigare fastställd av förbundets 


nuvarande medlemskommuner med hjälp av beräkningsanvisningar från Sveriges kommuner och 


regioner, SKR, och räknas upp årligen enligt fastställt index.  


Timavgiften för år 2022 är 966 kr och för år 2023 är timavgiften 1022 kr.  


Tabell 1: Gällande beslut om timavgift inom förbundet 


Organisation Datum för antagande Referens till beslut 


Skövde kommun, kommunfullmäktige 2017-12-11 KF § 146/17 


Mariestads kommun, kommunfullmäktige 2017-12-11 KF § 105 


Tibro kommun, kommunfullmäktige 2017-11-27 / 2017-12-18 KF § 134 / KF § 150 


Hjo kommun, kommunfullmäktige 2017-11-09 KF § 91 


Töreboda kommun, kommunfullmäktige 2017-11-27 KF § 121 


Karlsborgs kommun, kommunfullmäktige 2017-10-30 KF § 150 


Gullspångs kommun, kommunfullmäktige 2017-11-27 KF § 181 


2.2 Timavgift för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 


Timavgift för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll är sedan tidigare fastställd av respektive 


kommunfullmäktige i förbundets nuvarande och tillkommande medlemskommuner, efter 


rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner, SKR, och räknas upp årligen efter 


”Sotningsindex”, som tas fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR. För timavgift samt 


taxekonstruktioner för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i respektive kommun, se bilaga 2 


och 3. 


3 Redovisning av avgifter för allmänheten 


Samtliga avgifter för myndighetsutövning redovisas för allmänheten i taxetabeller, taxetabeller för 


räddningstjänstens myndighetsutövning finns under rubrik 8 och taxetabeller för rengöring (sotning) 


och brandskyddskontroll finns i bilaga 2 och 3. Taxetabeller finns att tillgå på räddningstjänstens 


hemsida samt för upphandlade tjänster även hos upphandlade entreprenörer. Taxetabeller i dokumentet 


revideras årligen efter uppräkning av timavgift enligt kapitel 5.  
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4 Fastställande av avgifter och taxekonstruktioner 


Samtliga avgifter och taxekonstruktioner är fastställda av kommunfullmäktige i respektive 


medlemskommun och gäller tills vidare från och med 2023-01-01.  


5 Ändring av avgifter 


Timavgiften för räddningstjänstens myndighetsutövning räknas upp årligen efter ”Prisindex kommunal 


verksamhet (PKV)”, som tas fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR.  


Timavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll räknas upp årligen efter ”Sotningsindex”, 


som tas fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR. 


Beslut om uppräkning av timavgift, enligt ovanstående index, delegeras till Direktionen för 


Räddningstjänsten Skaraborg. 


Övriga ändringar av avgifter eller taxekonstruktioner beslutas av kommunfullmäktige i respektive 


medlemskommun. 


5.1 Avsteg från avgift 


Beslut om avsteg från fastställd avgift, i enstaka fall, tas av enhetschef eller avdelningschef inom 


Räddningstjänsten Skaraborg för enhet eller avdelning där myndighetsutövningen ingår alternativ av 


förbundsdirektören. 


6 Betalning av avgift 


Avgift betalas av den som söker tillstånd, av den där tillsynen genomförts eller av den som beställt en 


annan tjänst. Betalning sker mot faktura efter fastställt beslut i myndighetsärenden eller efter utförd 


tjänst.  


Betalas inte avgift senast, i fakturan angiven förfallodag, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 


(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 


7 Taxekonstruktioner 


7.1 Räddningstjänstens myndighetsutövning 


Taxekonstruktionen för räddningstjänstens myndighetsutövning, tillsyn och tillstånd, består av en fast 


grundavgift och en rörlig timavgift. Den rörliga timavgiften debiteras per påbörjad halvtimme. Båda 


avgifterna grundas på en tidsenhet som multipliceras med den gällande timavgiften, vilket innebär att 


avgifterna påverkas av timavgiftens årliga uppräkning. Nedan framgår hur avgifterna är fördelade, för 


tillsyns- respektive tillståndsärenden. Taxetabeller presenteras i kapitel 8 och beräkningsunderlag 


framgår i bilaga 1. Taxekonstruktioner följer anvisningar från Sveriges kommuner och regioner, SKR. 


Syftet med kombinationen fast grundavgift och rörlig timavgift är att de delar av ett ärende som är 


oberoende av den enskilde ska vara lika för alla och de delar av ett ärende som är beroende av den 


enskilde ska skilja sig åt från fall till fall.  


Olika tillsynsobjekt har olika förutsättningar. Fastigheter, verksamheter och hantering av brandfarlig 


eller explosiv vara skiljer i komplexitet och omfattning samt hur de sköts. Det är rimligt att kostnader 


som beror på detta finansieras av den det berör och inte fördelas på samtliga berörda av 


myndighetsområdet. Exempelvis tar ett ärende generellt kortare tid att hantera i en mindre verksamhet 
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än i en stor. Ett tillsynsärende för en verksamhet som sköter sitt brandskydd eller sin hantering av 


brandfarlig eller explosiv vara på ett bra sätt går fortare att hantera än för en verksamhet som inte gör 


det. På samma sätt går ett tillståndsärende snabbare att hantera om underlaget i ansökan är komplett från 


början än vad det gör om ansökan måste kompletteras en eller fler gånger. Sammanfattningsvis kan 


sägas att den enskilde betalar för den tid som aktuellt ärende tar hos myndigheten. Det får också följden 


att de enskilda som sköter sitt brandskydd eller sin hantering av brandfarliga och explosiva varor på ett 


bra sätt premieras genom att de får en lägre kostnad för tillsyn då ärendet kan hanteras snabbare. 


Detsamma gäller de som lägger ner tid på sina förberedelser och skickar in en fullständig och komplett 


ansökan för tillstånd redan från början. 


7.1.1 Tillsyn 


Grundavgift tas ut för de delar av ett tillsynsärende som tar lika lång tid att hantera för olika 


fastigheter/verksamheter/anläggningar. Exempel på kostnader som grundavgiften täcker och vad de 


innebär redovisas nedan. 


• Förberedelse - bokning av tillsyn med fastighetsägare och nyttjanderättshavare, utskick av 


kallelse/bokningsbekräftelse för tillsyn, inhämtning och inläsning av fakta kring 


fastighet/verksamhet. 


• Restid - genomsnittlig restid för att genomföra ett tillsynsbesök inom räddningstjänstens 


medlemskommuner. 


• Uppföljning – genomsnittlig tid för efterkontroll för verifiering att förelagda åtgärder har vidtagits 


samt tid för att hantera yttranden i överklagningsärenden. 


Timavgift per påbörjad halvtimme tas ut för de delar av ett tillsynsärende som tar olika lång tid att 


hantera för olika fastigheter/verksamheter/anläggningar. Exempel på kostnader som debiteras med 


timavgift och vad de innebär redovisas nedan. 


• Tillsynsbesök – tid som åtgår för tillsynsbesöket. 


• Efterarbete – författande av tjänsteanteckning, kommunicering, författande av föreläggande, 


kvalitetsgranskning, registrering av ärendet. 


7.1.2 Tillstånd 


Grundavgift tas ut för de delar av ett tillståndsärende som tar lika lång tid att hantera för olika sökande. 


Exempel på kostnader som grundavgiften täcker och vad de innebär redovisas nedan. 


• Start av ärende – registrering av ärende, upprättande av ärende, fördelning av ärende. 


• Restid – genomsnittlig restid för att genomföra platsbesök. 


• Efterarbete – upprätta beslut och kvalitetsgranskning, uppföljning av beslut, kommunicering. 


• Avslut av ärendet – gallring, arkivering. 


Timavgift per påbörjad halvtimme tas ut för de delar av ett tillståndsärende som tar olika lång tid att 


hantera för olika sökande. Exempel på kostnader som debiteras med timavgift och vad de innebär 


redovisas nedan. 


• Beredning av ärendet – inläsning av dokumentation, tekniska villkor, underhandskontakter, tid 


för platsbesök. 


7.2 Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 


Taxekonstruktion för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, består av grundavgift, objektsavgift 


och rörlig timavgift. För de vanligaste objekt som utsätts för rengöring (sotning) och 


brandskyddskontroll finns grundavgifter och objektsavgifter framtagna. För övriga objekt används rörlig 


timavgift. Grundavgiften täcker kostnader för inställelse och objektsavgift täcker kostnaden för det 


arbete som genomförs, dvs. arbetstid och kostnad för utrustning, osv. Den rörliga timavgiften debiteras 


per påbörjad halvtimme. 
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8 Taxetabeller för tillsyn och tillstånd 


1 Taxor för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 


 


Avgift 


1 Grundavgift tillsyn LSO 


- timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete tillkommer 


5 110 kr 


2 Timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete 1 022 kr 


 


2 Taxor för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 


 
Avgift 


1 Grundavgift tillsyn LBE  


- timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete tillkommer 


5 110 kr 


2 Timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete 1 022 kr 


 


3 
Taxor för samordnad tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt  


lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
 


Avgift 


1 Grundavgift samordnad tillsyn LSO & LBE 


- timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete tillkommer 


7 154 kr 


2 Timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete 1 022 kr 


 


4 Taxor för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
 


Avgift 


1 Tillståndsansökan gällande hantering av brandfarlig eller explosiv vara 


- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 


5 110 kr 


2 Tillståndsansökan gällande överföring av explosiv vara 


- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 


2 555 kr 


3 Godkännande av föreståndare och/eller deltagare 2 555 kr 


4 Redaktionell ändring av befintlig tillstånd 2 044 kr 


5 Avslag av tillståndsansökan 


- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 


2 555 kr 


6 Timtaxa för beredning av ärendet 1 022 kr 
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BILAGA 1 - Beräkning av taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 


Beräkning av taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 


Generella uppgifter 


Beräkningsunderlaget gäller för samtliga medlemskommuner i kommunalförbundet Räddningstjänsten 


Skaraborg för myndighetsområdena lag om skydd mot olyckor, LSO, och lag om brandfarliga och 


explosiva varor, LBE. Aktuella beräkningar gäller för år 2023. 


Handläggningskostnad per timme 


Handläggningskostnaden för myndighetsområdet uppgår för år 2023 till 1022 kr/timme. 


Tillsyn  


Grundavgiften för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor eller tillsyn enligt lag om brandfarliga och 


explosiva varor uppgår för år 2023 till 5 110 kr. Grundavgiften för samordnad tillsyn enligt lag om skydd 


mot olyckor och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor uppgår för år 2023 till 7 154 kr. 


I grundavgiften för tillsyn ingår de moment som redovisas nedan med redovisad tid och kostnad. Övriga 


ingående moment debiteras rörligt. 


 Förberedelse Restid Uppföljning Tillsynsbesök Efterarbete Total tid  Avgift  


Tillsyn LSO eller 


LBE 
1,5 tim 1,5 tim 2 tim Rörligt Rörligt 5 tim 5110 kr 


Samordnad 


tillsyn LSO och 


LBE 


2,5 tim 1,5 tim 3 tim Rörligt Rörligt 7 tim 7154 kr 


Tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE 


I grundavgiften för tillstånd ingår de moment som redovisas nedan med redovisad tid och kostnad. 


Övriga ingående moment debiteras efter den tid som åtgår per påbörjad kvart.  


 Start av 


ärende 
Restid 


Efter-


arbete 


Avslut av 


ärende 


Beredning 


av ärende 
Total tid Avgift 


Hantering av brandfarlig eller 


explosiv vara  
1 tim 1,5 tim 2 tim 0,5 tim Rörligt 5 tim 5110 kr 


Överföring av explosiv vara 1 tim - 1 tim 0,5 tim Rörligt 2,5 tim 2555 kr 


Godkännande av föreståndare 


och deltagare  
1 tim - 1 tim 0,5 tim Rörligt 2,5 tim 2555 kr 


Redaktionell ändring av 


befintligt tillstånd 
1 tim - 0,5 tim 0,5 tim Rörligt 2 tim 2044 kr 


Avslag av tillståndsansökan 1 tim - 1 tim 0,5 tim Rörligt 2,5 tim 2555 kr 
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Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 140 2022-233 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Delårsrapport 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2022 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2022. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 
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Förord 
Räddningstjänstverksamheten står aldrig still och första halvan av 2022 har inte varit något 
undantag. Räddningstjänsterna Östra och Västra Skaraborg driftsatte det gemensamma 
ledningssystemet 1 mars, vilket har fungerat väl så långt det prövats hittills. Detsamma gäller 
avtalssamarbetet om redundans och reservledningsplatser som slutits med Samhällsskydd 
Mellersta Skaraborg, Norra Älvsborgs Räddningstjänst, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och 
Räddningstjänsten Orust. Fortsatt utvecklingsarbete under hösten är planerat, där fokus ligger på 
stabsarbete och gemensam utbildning för stabschefer.  

Rysslands invasion av Ukraina som inleddes i mitten av februari har medfört en nationell 
ansträngning i att öka takten med återtagandet av totalförsvarsförmågan, där förväntningar på 
civilförsvarsförmågan och förutsättningar för vad räddningstjänsterna ska planera för att klara av 
att utföra under höjd beredskap diskuterats. MSB1 har av regeringen fått i uppdrag att utreda detta 
och redovisa vad man kommit fram till senast 1 mars 2023. Det väsentligt förändrade geopolitiska 
säkerhetsläget kommer fortsatt påverka räddningstjänsternas verksamhet i stor utsträckning under 
lång tid framåt.  

Efter initiativ av Räddningstjänsten Västra Skaraborgs kommuner (Lidköping, Vara, Essunga och 
Grästorp) har förutsättningarna för att ansöka medlemskap i Räddningstjänstförbundet Östra 
Skaraborg utretts. Utredningsrapporten har utgjort beslutsunderlag och i skrivande stund har de 
fyra kommunerna ansökt om medlemskap fr.o.m. 2023-01-01, efter beslut i respektive 
kommunfullmäktige. Den fortsatta beslutsprocessen innebär att samtliga nuvarande 
medlemskommuner måste besluta att godkänna de nya medlemskommunerna för att de ska 
upptas i förbundet.  

Den redan påbörjade verksamhetsanalysen med förändringar i och av organisationen som följd 
kommer därför i ett nytt skede, där en utökning av förbundet måste beaktas i alla de förändringar 
som görs fram till dess. För att omhänderta de processer och aktiviteter som måste genomföras 
inför ikraftträdandet av ett utökat förbund har ett implementeringsprojekt med flera underliggande 
delprojekt beslutats att genomföras.  

En av alla utmaningar som såväl nuvarande förbund och det utökade förbundet står inför är att 
möta kraven som ställs i de nya föreskrifterna för tillsyn som träffar vår förebyggande verksamhet. 
Utmaningarna handlar om ekonomiska resurser, men också lika mycket om att klara av att rekrytera 
och kompetensutveckla medarbetare i den utsträckning som behövs då alla räddningstjänsten i 
Sverige står inför samma utmaning och har samma behov samtidigt.  

Vi ser att Räddningstjänstförbundet utvecklas i rätt riktning och att utmaningarna är stora, men 
möjligheterna också många. Med alla medarbetares kompetens, erfarenhet och höga engagemang 
ser vi med tillförsikt framåt för att fortsätta leverera trygghet och säkerhet med hög kvalitét i vårt 
viktiga samhällsuppdrag.  

 

Ulrika Johansson       Mikael Wallin 
Direktionens ordförande     Förbundsdirektör 

 

 

 

 
1 MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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1 Inledning 

1.1 Räddningstjänsten Östra Skaraborgs i korthet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs uppdrag är att, i medlemskommunerna, bedriva operativ 
räddningstjänst, ansvara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder 
förebyggs, ansvara för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, vara lokal tillstånds- och 
tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor samt utbilda våra medlemskommuners 
medarbetare i hur man hanterar och agerar vid brand.  

1.2 Medlemsbidrag och finansiering 
Förbundets kostnader, som inte täcks av intäkter, finansieras av förbundets medlemskommuner 
enligt fördelningen i tabellen nedan. Ett arbete pågår med översyn av den fördelningsnyckel som 
styr fördelningen av medlemsbidragen mellan medlemskommunerna, vilket kan medföra framtida 
förändringar i fördelningen som framgår nedan. 

Fördelning av medlemsbidrag (tkr) Procent 2021 2022 2023 

Skövde 37,39 % 40 010 41 642 42 891 
Tibro 7,01 % 7 501 7 807 8 042 
Hjo 7,01 % 7 501 7 807 8 042 
Karlsborg 7,01 % 7 501 7 807 8 042 
Mariestad 26,27 % 28 110 29 256 30 134 
Töreboda 7,01 % 7 501 7 807 8 042 
Gullspång 8,31 % 8 894 9 257 9 535 
Summa 100,00 % 107 019  111 384  114 726  

1.3 Våra värderingar 
Alla medarbetare vid Räddningstjänsten Östra Skaraborg arbetar för att uppnå största möjliga 
samhällsnytta i vårt uppdrag. För att nå detta delar vi följande värderingar:  

- vårt första och största fokus och engagemang är alltid hos tredje person, 
- vi arbetar hela tiden för att göra varandra bättre genom ett gott kamratskap och högt 

engagemang, 
- alla vill och får vara med och ta ansvar, vi gör det tillsammans, 
- förtroende, professionalitet, ärlighet och glädje gör oss stolta i vårt arbete, 
- vi utbildar och övar oss för att klara en större uppgift, 
- utveckling och innovation är viktiga områden. 

1.4 Implementering av verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen är styrande för hela organisationen och det är därför viktigt att alla 
medarbetare är väl förtrogna med verksamhetsplanen och dess innehåll. Alla chefer inom 
organisationen ansvarar för att säkerställa att deras medarbetare har fått en genomgång av 
verksamhetsplanen med möjlighet till diskussion om hur innehållet påverkar dem och deras arbete. 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Händelser av väsentlig betydelse 
Under delåret har den pågående organisationsöversynen fortsatt genom att ny organisation tagits 
och implementerats från och med 1 februari. Den nya organisationen innebär att flera avdelningar 
förändrats och att organisationen nu består av fem avdelningar mot tidigare tre avdelningar. En ny 
avdelning Skydd mot olyckor har skapats som består av tidigare förebyggandeavdelningen samt 
heltidsorganisationen i den tidigare operativa avdelningen. Enheten RiB/Värn som tidigare ingick i 
den operativa avdelningen har blivit en egen avdelningen. Nya avdelningar har också skapats för 
utbildning och systemledning. De fem avdelningarna i organisation är nu; Skydd mot olyckor, 
RiB/Värn, Utbildning, Systemledning och Drift.  

Under delåret har mycket arbete lagts ner på att åtgärda de brister som Arbetsmiljöverket 
identifierade vid sin tillsyn av förbundet den 9 december 2021. Åtgärdandet av bristerna har 
medfört riskbedömning av arbetstider med förändrad arbetstidsförläggning som följd, 
riskbedömningar har genomförts inom flera områden med nya rutiner och nya hanteringssätt som 
följd. Arbetsmiljöverket följde upp arbetet med att åtgärda bristerna den 9 mars och konstaterade 
att alla brister var åtgärdade på ett mycket bra sätt och avslutade tillsynsärendet samma dag.  

Under delåret har uppdraget att utreda förutsättningarna för att utöka förbundet med 
Räddningstjänsten Västra Skaraborgs fyra medlemskommuner; Lidköping, Essunga, Vara och 
Grästorp samt ta fram beslutsunderlag till respektive kommuns beslut genomförts. Samtliga 
kommuner har fattat beslut om att söka medlemskap i Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt 
skickat in ansökan om detta. Under hösten ska befintliga medlemskommuner fatta beslut om att 
godkänna ansökningarna. Förbundet utökas med de fyra nya medlemskommunerna från och med 
2023-01-01.  

Förbundsledning har på uppdrag av direktionen och med stöd av Skövde kommuns 
ekonomifunktion arbetat fram en ny fördelningsmodell för medlemsbidrag med mera 
Fördelningsmodellen är antagen och beslutad att börja tillämpas från och med 2023-01-01.  
Modellen bygger på tre nycklar, vilka är:  

 Invånarantal 
 Operativa resurser 
 Kostnader som fördelas lika 

 
Samtidigt har frågan om förbundets fastighetsägande avgjorts. Förbundet kommer ej att äga några 
fastigheter, utan endast vara hyresgäst och verksamhetsutövare. Förbundet kommer i huvudsak att 
hyra brandstationer och andra fastigheter av medlemskommunerna, men även av privata 
fastighetsägare.  

2.2 Förbundets förväntade utveckling – god ekonomisk hushållning 
Räddningstjänstförbundet Östra Skaraborg tillämpar god ekonomisk hushållning genom att hela 
tiden arbeta för att våra resurser ska användas där de gör mest nytta. Det innebär också att vår 
ekonomi ska vara långsiktigt stabil och hållbar samt att våra personella och tekniska resurser ska 
fördelas och användas effektivt på ett sätt som också är hållbart över tid. Förbundet har för 
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innevarande år en ambition att återställa det underskott av balanskravsresultatet på 625 tkr från 
verksamhetsåret 20212.   

Den ekonomirapport som SKR (Sveriges kommuner och Regioner) presenterade 17 maj i år pekar 
tydligt på ett förväntat försämrat läge för bland annat kommunala verksamheters ekonomi. 
Rysslands invasion av Ukraina driver människor på flykt och ger ett säkerhetsmässigt och 
ekonomiskt instabilt läge världen över, framför allt i Europa. Inflationstakten har drivits upp till 
historiskt höga nivåer och stigande priser, ökande räntor och nedåtgående börsutveckling bedöms 
sätta spår i ekonomin en längre tid framöver. 

Förbundet förväntas bli ytterligare robust inför framtiden i samband med den utökning med fyra 
ytterligare medlemskommuner som sker vid årsskiftet 2023, men samtidigt finns flera stora 
utmaningar i att möta de förväntningar som finns och krav som ställs på kommunal räddningstjänst. 
Två tydliga områden är hur kommunal tillsyn ska planeras och genomföras samt förmåga vid 
räddningstjänst under höjd beredskap, vilka kräver en utökning av förbundets budget för att 
uppnås.  

2.3 Översikt verksamhetens utveckling 
Flerårsöversikt 

 2022–07 2021–07 2020–07 2019–07 2018–06 
  
Antal anställda 373 362 369 370 375 
Befolkning 123 631 123 242 122 724 121 991 121 430 
  
Verksamhetens  
(netto)kostnader, tkr 

- 66 125 - 63 254 -59 691 -62 704 -47 880 

Personalkostnader, tkr - 51 000 - 50 000 -49 914 -43 393 -34 963 
Nettoinvesteringar, tkr 5 156 3 842 2 310 14 205 3 850 
  
Årets resultat, tkr -622 5 831 1548 356 -1 086 
Eget kapital, tkr 39 961 35 337 30 404 30 314 28 150 
  
Medlemsbidrag, tkr 64 973 62 992 60 610 58 561 47 972 
Övriga intäkter, tkr 8 567 6 372 4 814 9 689 4 204 
  
Soliditet % 34 35 28 29 26 
Likviditet % 182 175 159 170 140 

Källa invånarantal: Kolada (SCB)  
 

Delårsanalys av Räddningstjänsten Östra Skaraborgs placeringsportfölj 

Efter ett mycket positivt 2021 är värdeutvecklingen för räddningstjänstens placeringar negativ 
under det första halvåret av 2022. I början av året påverkade tilltagande oro för inflations- och 
ränteökningar världens börser negativt. I slutet av februari tillkom effekterna från kriget i Ukraina. 
Flera bedömare ansåg tills dess att inflationstrenden kunde vara tillfällig. Den ryska invasionen av 
Ukraina spädde på inflationen med ökande råvarupriser. Detta, och kriget i sig, har skapat global 

 

 

 

 
2 Lag om kommunal redovisning ställer krav att negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år.  
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ekonomisk oro. Den stigande inflationen anses nu har fått en mer långvarig karaktär. Centralbanker 
har kraftfullt ändrat sina strategier och ökar nu räntenivåer kraftfullt i ett försök att få kontroll på 
inflationen. Detta kommer leda till en avkylning av ekonomin. Om centralbankerna lyckas att 
mjuklanda ekonomin återstå att se. Riskerna för en recession är påtagligt i denna miljö.    

Räddningstjänstens placeringsportfölj har påverkats negativ. Portföljen har också underpresterat 
sitt jämförelseindex. Främsta anledning till detta är portföljens viktning mott hållbara placeringar. 
I årets börsmiljö är det främst aktier i fossilenergi, tobak, kasinobolag och för-svarsindustrin som 
har ökat i värde, det är dessa typer av aktier som är inkluderat i jämförelse-indexet, men inte i 
fonderna som räddningstjänsten innehar.  

I delåret påverkar placeringarna förbundets resultat negativ med – 3 971 523 kronor. Sedan start 
av förvaltningen hos Swedbank Robur i början av 2021 är den total avkastningen fortfarande 
positivt med 1 308 790 kronor. 

Avkastning 
Marknadsvärde (mnkr) 27,6 
jan-jul (%) -12,56  
Från start (%)  5,69 

 

 
 

2.4 Helårsprognos i förhållande till budget 
Prognosen för helåret bedöms vara att klara av att återställa balanskravsunderskottet om 625 tkr 
från 2021 samt också klara året förväntade positiva resultat på 268 tkr. Prognosen är därför satt till 
ett sammanlagt överskott på 1 Mkr. Överskottet  vid delårsrapportens upprättande visar på ett 
större positivt, men med beaktande av de kostnader som beräknas uppstå under hösten/vintern 
2022 bedöms helårsprognosen enligt ovan i förhållande till budget.  

2.5 Bedömning balanskravsresultat utifrån helårsprognos 

Balanskravsutredning 

 2022 2021 2020 2019 
Årets resultat enligt resultaträkningen -3 700 000  4 624 893 4 931 889 446 904 
- Samtliga realisationsvinster         
+  Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 
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+ Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 

        

-/+ orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

4 700 000   -5 250 141 -208 982 -1 579 000 

+/- Återföring av orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper 

        

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

1 000 000 -625 248 4 722 907 -1 132 096 

- Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 

        

+ Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 

        

          
Synnerliga skäl         
Årets balanskravsresultat 1 000 000  -625 248 4 722 907 -1 132 096 
Balanskravsunderskott från tidigare år -625 248        
Summa 374 752  -625 248 4 722 907 -1 132 096 

 

2.6 Väsentliga personalförhållanden 
Under våren 2022 genomfördes en temporär organisation för att möta de nya utmaningar och 
behov som finns inom förbundet samt för att förbereda för ett eventuellt samgående med 
Räddningstjänsten Västra Skaraborg. Organisationen gick från tre till fem avdelningar. Ett 
utvecklingsarbete har gjorts tillsammans, ledning, fack och medarbetare, för att hitta nya arbetssätt 
och för att ta fram förslag på hur varje avdelning ska organiseras. Nu när samgåendet är verklighet 
fortsätter arbetet med organisationen och även ett projekt kring utökat förbund startas upp tidigt 
under hösten 2022. 

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron ökade de två första månaderna under 2022 på grund av att smittspridningen av Covid 
-19 ökade igen. Sjukfrånvaron består till större delen av korttidssjukfrånvaro och någon enstaka 
långtidssjukskrivning. Sjukskrivningstalen ligger på en låg nivå inom organisationen. 

 

 
 

Olycksfall och tillbud 
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Under första halvåret har det inträffat tre olycksfall där ingen har lett till sjukskrivning. 

 

2.7 Måluppföljning 
 

Målbild för jämställdhet och mångfald  

Målbild 1 Arbetsmiljön och utbildningsmiljön är 
inkluderande och det råder aktiv 
nolltolerans mot diskriminering och 
kränkningar. 

 

Målbild 2 Räddningstjänstens 
rekryteringsunderlag speglar 
samhället, mångfald är en naturlig 
del i att bedriva verksamheten. 

 

Målbild 3 Räddningstjänsten levererar en bra 
och jämlik service till hela 
befolkningen 

 

Kommentar/analys:  

I slutet av delåret har ett arbete påbörjats med att utveckla framför allt första linjens chefer, dvs. 
styrkeledare men även övriga chefer inom avdelningen. Uppstartsträffen i denna utvecklingsresa 
genomfördes i slutet av maj månad och kommer fortsätta under hösten. Syftet med 
utvecklingsarbetet är att tillsammans utveckla avdelningens chefer. Delar i denna utveckling syftar 
bland annat till att öka medvetenheten om normer, bemötande och likabehandling samt att öka 
medvetenheten om jämlikt och jämställt bemötande. Under delåret har två av organisationens 
första linjens chefer genomgått en kurs i likabehandling för räddningstjänsten som arrangeras av 
Nätverket för Jämställd Räddningstjänst, NJR, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap.  Ambitionen är att fler av organisationens första linjens chefer ska genomgå aktuell 
utbildning.  
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Förebygga bränder  

Inriktningsmål Antalet bränder och utvecklade 
bränder i byggnader per 1 000 
invånare ska, i medeltal, minska med 
minst 10 % under perioden3. 

 

Kommentar/analys:  

Räddningstjänsten har framför allt arbetat med att komma i gång med brandskydd för särskilt 
riskutsatta i medlemskommunerna. Arbetet har i huvudsak utgjorts av att skapa förutsättningar för 
att kunna informera ledande funktioner i medlemskommunerna om brandskydd för särskilt 
riskutsatta. Utbildning av elever i grundskolan har skett till viss del och hembesök har inte 
genomförts alls under perioden. Detta på grund av samhällsläget med Covid-19 i kombination med 
andra interna processer som prioriterats. 

 

Förhindra eller begränsa skador  

Inriktningsmål Inga ska omkomma i bränder och 
antalet skadade i bränder per 1 000 
invånare ska, i medeltal, minska 
med minst 20 % under perioden2. 

 

Kommentar/analys:  

Flera av de aktiviteter som hör till aktuellt mål har inte kunnat prioriteras med hänsyn till övriga 
omfattande processer som pågått och pågår inom organisationen, ex. omorganisering och utökning 
av förbundet. Konceptet uppstart brand har dock fortsatt att utvecklas och har implementerats 
även inom RiB- organisationen.  

 

Påbörja räddningsinsatser inom godtagbar tid  

Inriktningsmål Räddningstjänsten ska i 
genomsnitt vara på plats vid en 
händelse inom 10 minuter för 75 % 
av händelserna och inom 20 
minuter för 95 % av händelserna 
under perioden2. 

 

 

 

 

 
3 Perioden avser en fyraårsperiod där första perioden startar 2022-01-01.  
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Kommentar/analys:  

Under delåret har första insatsperson (FIP-funktion) inrättats i en av förbundets 
medlemskommuner för att hantera långa responstider samt se vilken effekt funktionen medför. 
FIP-funktionen innebär att en medarbetare i utryckningsstyrkan har ett eget fordon som används 
under beredskapsveckan för att respondera på händelser direkt från där hen befinner sig utan att 
åka via brandstationen. Tanken med FIP-funktionen är att skapa kortare responstider för en första 
hjälpinsats.  

Vidare har gemensam systemledning, tillsammans med Räddningstjänsten Västra Skaraborg, 
driftsatts. Vidare har redundansen säkerställts genom avtal med andra systemledningar i regionen.  

Fordon och utrustning som används vid räddningstjänsthändelser ska alltid vara tillgängliga och fullt 
funktionsdugliga. Genom systematiskt underhållsarbete säkerställs att Räddningstjänsten har 
fungerande   fordon och materiel.  

 

Effektiva räddningsinsatser  

Inriktningsmål Räddningstjänstens insatser, 
gällande bränder och trafikolyckor, 
ska vara effektiva och kontinuerligt 
bli effektivare genom att en 
händelses negativa utveckling ska 
stoppas eller vändas till en positiv 
utveckling, i genomsnitt, inom 20 
minuter (omställningspunkten) från 
att räddningstjänsten är framme på 
plats under perioden2. 

 

Kommentar/analys:  

Flera av de aktiviteter som hör till aktuellt mål har inte kunnat prioriteras med hänsyn till övriga 
omfattande processer som pågått och pågår inom organisationen, ex. omorganisering och utökning 
av förbundet.  

 

Allmänhetens förmåga till räddningsinsats  

Inriktningsmål Allmänhetens möjlighet att vidta 
åtgärder vid bränder, som 
allmänheten upptäcker, ska öka 
genom att andelen bränder där 
någon annan än räddningstjänsten, 
ex. allmänheten, påbörjat insatsen, i 
medeltal, ska vara minst 45 % under 
perioden2. 
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Kommentar/analys:  

Kontakt har, under delåret, inletts med Linköpings Universitet om att tillsammans med dem 
genomföra en studie/utredning för att utreda och analysera förutsättningar för att införa civil 
insatsperson, CIP, inom organisationens geografiska område.  

 

 

Förebygga bränder i Gullspångs kommun  

Inriktningsmål Antalet bränder och utvecklade 
bränder per 1000 invånare i 
Gullspångs kommun ska minska 
under perioden2 för att hamna 
under medelvärdet för 
kommungruppen. 

 

Kommentar/analys:  

Räddningstjänsten har under delåret påbörjat dialog med industriverksamheter i Gullspång, som 
har flera bränder och utvecklade bränder inom sin verksamhet årligen, om åtgärder för att minska 
andelen inträffade och utvecklade bränder inom berörd verksamhet. Åtgärder har också vidtagits 
av berörd verksamhet där ett resultat förhoppningsvis ska kunna konstateras redan under hösten.  

 

Förmåga till räddningsinsats i Karlsborgs kommun  

Inriktningsmål Responstiderna i Karlsborgs 
kommun för alla händelsetyper ska 
minska under perioden2 för att 
hamna under medelvärdet för 
kommungruppen. 

 

Kommentar/analys:  

Under delåret har FIP-funktion inrättats i Karlsborgs kommun då området har långa responstider 
som behöver hanteras så snart som möjligt. FIP-funktionen i Karlsborg innebär att styrkeledaren 
har ett eget fordon under beredskapsveckan så att styrkeledaren responderar på händelser direkt 
från där hen befinner sig utan att åka via brandstationen. Funktionen medför en kortare responstid 
för en första hjälpinsats i väntan på övriga resurser. Tillkommande resursers responstid påverkas 
inte. Vid i princip alla händelser är en tidig första åtgärd viktig och något som har stor, om inte 
avgörande, påverkan på händelsens utveckling och vilken skada händelsen leder till. En brand som 
hanteras i tidigt skede är mindre och kan lättare släckas. En större brand där åtgärder vidtas tidigt 
får ett utdraget förlopp och hinner inte bli lika stor innan övriga resurser är på plats och kan hantera 
den med mindre skador som följd. Ett annan händelsetyp som kommer påverkas positivt av FIP-
funktionen är hjärtstopp där varje minut utan start av HLR minskar möjligheten att överleva. 

 

Ekonomiska mål Prognos helår 
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1. Resultatet för året efter finansnetto ska vara 
positivt, dvs. verksamheten ska leverera ett 
ekonomiskt överskott för året. 

 
 
 
 

2. Soliditeten ska inte understiga 27 %.  
 
 
 

3. Betalningsberedskapen bör inte understiga    
7000 tkr under året för att säkerställa 
kapacitet att hantera löpande utbetalningar, 
ex. löner och fakturor. 

 
 
 
 

Kommentar/analys:  

Helårsprognosen pekar på att alla ekonomiska mål är möjliga och kommer att uppfyllas. Ej 
budgeterade kostnader till följd av processer och aktiviteter kopplade till att förbundet ska växa vid 
årsskiftet utgör en osäkerhetsfaktor och när det gäller verksamheten kan alltid en större och 
kostsam händelse påverka resultatet negativt.  

2.8 Driftredovisning 

Driftsredovisning (beloppen är i tkr) 

 Budget Utfall Utfall 

  202207 202207 202107 
Driftsredovisning      
Verksamhetens intäkter 6 003 8 567  6 937  
Verksamhetens kostnader -66 602  -66 125  - 63 254 
Avskrivningar -3 683  -3 473 -3 669 
Medlemsbidrag 64 973  64 973  62 428 
Finansiella intäkter   173  1 
Finansiella kostnader -535   -361 
Värdepapper resultat   -4 737  3 749 
Summa 156  -622 5 831 

2.9 Investeringsredovisning 
Investeringsredovisning (beloppen är i tkr) 

För principer över hur investeringsredovisningen är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 
1 om redovisnings- och värderingsprinciper. Investeringarna nedan är gjorda i materiella 
anläggningstillgångar. Jämförelsen är gjord utifrån att budgeten är jämnt fördelad över året för 
investeringar.  

 2022-07-31 2022-07-31  2021-07-31 
Projekt: Budget Utfall  Avvikelse Utfall  
Fastigheter 915   -915 276 
Fordon 8 574 4 804 -3 770 2 373 
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Inventarier 200 272 72 1 130 
Rakel 233   -233 64 
RÖS-nätet 355 80 -275  
Summa nettoinvesteringar 10 277 5 156 -5 121 3 842 

 

2.10 Resultaträkning 
 

 
Not 

 
2022-07-31 

 
2021-07-31 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Verksamhetens intäkter 2, 5 73 540 69 365 123 000 121 674 
Verksamhetens kostnader 3 -66 125 -63 254 -117 300 -114 175 
Avskrivningar 4 -3 473 -3 669 -5 000 -6 314 
Verksamhetens nettokostnader   3 942 2 442 700 1 185 
    

 
     

Verksamhetens resultat   3 942 2 442 700 1 185 
    

 
     

Finansiella intäkter 6 173 3750 300 0 
Finansiella kostnader 7 -4 737 -361 -4 700 -917 
Resultat efter finansiella poster   -622 5 831     -3 700 268 
    

 
     

Delårets/Årets resultat   -622 5 831 - 3 700 268 
 

2.11 Balansräkning 
TILLGÅNGAR  Not 2022-07-31 2021-12-31 
Anläggningstillgångar       
        
Materiella anläggningstillgångar       
Mark och byggnader 8 2 006 267 12 018 655 
Maskiner, inventarier, bilar och 
transportmedel 

9 41 874 346 39 580 462 

        
Summa anläggningstillgångar   43 880 613 51 599 117 
        
Omsättningstillgångar       
Fordringar 10 11 651 199 39 197 614 
Kortfristiga placeringar 11 27 638 390 31 609 913 
Kassa och Bank 12 33 692 709 8 903 439 
Summa omsättningstillgångar   72 982 298 79 710 966 
    
SUMMA TILLGÅNGAR   116 862 911 131 310 083 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER       
        
Eget kapital       
Årets resultat   -622 148 9 556 785 
Övrigt eget kapital   39 961 673 30 404 888 
Summa eget kapital   39 339 525 39 961 673 
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Avsättningar       
Avsättning för pensioner 13 36 511 094 35 800 952 
        
Skulder       
Långfristiga skulder 14 982 390 1 105 092 
Kortfristiga skulder 15 40 029 902 54 442 366 
        
    41 012 292 55 547 458 
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

  116 862 911 131 310 083 

Ställda säkerheter   
Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 
  Inga Inga 

 

2.12 Kassaflödesanalys 
Den löpande verksamheten  Not  2022-01-01 

– 2022-07-31 
(7mån)  

 2021-01-01 
– 2021-12-31 

Årets resultat   -622 148 4 624 893 
        
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

16     

Av- och nedskrivningar   3 472 822 6 453 339 
Gjorda avsättningar   710 142 1 086 225 
Övriga ej likviditetspåverkande poster   3 831 304 -5 461 503 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

  7 392 120 6 702 954 

        
Ökning/minskning förråd och varulager   0 4 050 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   27 637 778 -1 947 693 
Ökning/minskning kortfristiga skulder   -14 412 478 7 713 827 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   20 617 420 12 473 138 
        
Investeringsverksamheten       
Investering i materiella anläggningstillgångar   -5 165 714 -6 554 261 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   9 337 564 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   4 171 850 -6 554 261 
        
Finansieringsverksamheten       
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 0 
        
Årets kassaflöde   24 789 270 5 918 877 
Likvida medel vid årets början   8 903 439 2 984 562 
Likvida medel vid årets slut   33 692 709 8 903 439 
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2.13 Noter 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.  
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen 
för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella 
tillgångar. Anläggningstillgångarna upptages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella 
investeringsbidrag och verkställda avskrivningar. 
Pensionsskulden redovisas så att pensionsförmån som intjänats från och med 1998 redovisas som 
en avsättning i balansräkningen. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till marknadsvärde. 
Komponentavskrivningar har införts från 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom och 
utifrån väsentlighet så låg anläggningarna rätt när det gäller komponenter och avskrivningstider, 
så någon justering på detta har inte gjorts. 
 
Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar är: 

Verksamhetsfastigheter 5 år Fordon 5 år Investeringsbidrag 10år Inventarier 3 år 
Verksamhetsfastigheter 10 år Fordon 7 år Investeringsbidrag 20år Inventarier 4 år 
Verksamhetsfastigheter 20 år Fordon 10 år  Inventarier 5 år 
Verksamhetsfastigheter 28 år Fordon 15 år  Inventarier 10 år 
Verksamhetsfastigheter 33 år Fordon 20 år   
Verksamhetsfastigheter 50 år Fordon 25 år   

 
Not 2 Verksamhetens intäkter 

  2022-01-01 2021-01-01 
  -2022-07-31 -2021-07-31 
      
Kommunbidrag 65 333 995 62 991 705 
Driftbidrag från Staten 322 206 803 217 
Övriga taxor och avgifter 5 352 365 3 782 818 
Försäljning av verksamhet 2 204 180 1 632 787 
Övriga intäkter 327 258 154 071 
  73 540 004 69 364 598 

 
Not 3 Verksamhetens kostnader 

  2022-01-01 2021-01-01 
  -2022-07-31 -2021-07-31  
      
Arvoden, löner och sociala avgifter, personalförsäkringar 46 979 308 43 905 443 
Pensionskostnader 4 222 315 6 095 731 
Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar 397 670      379 813 
Bränsle, energi och vatten 781 790      736 699 
Lokal- och markhyror 2 391 725 2 103 189 
Övriga tjänster 2 665 044 2 737 533 
Realisationsförluster och utrangeringar 64 023   
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Övriga kostnader 8 623 039 7 295 260 
Summa verksamhetens kostnader 66 124 914 63 253 668 
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Not 4 Avskrivningar 

  2022-01-01 2021-01-01 
  -2022-07-31 -2021-07-31  
      
Avskrivning byggnader och anläggningar 690 981 1 024 310 
Avskrivning maskiner, inventarier och fordon 2 781 840 2 644 357 
Summa avskrivningar 3 472 821 3 668 667 

 
Not 5 Medlemsbidrag 

  2022-01-01 2021-01-01 
  -2022-07-31 -2021-07-31  
      
Skövde 24 291 167 23 339 167 
Tibro 4 554 083 4 375 583 
Hjo 4 554 083 4 375 583 
Karlsborg 4 554 083 4 375 583 
Mariestad 17 066 000 16 397 500 
Töreboda 4 554 086 4 375 583 
Gullspång 5 399 917 5 188 167 
Summa medlemsbidrag 64 973 417 62 427 166 

 
Not 6 Finansiella intäkter 

  2022-01-01 2021-01-01 
  -2022-07-31 -2021-07-31  
      
Ränteintäkter 733 1 527 
Värdepapper resultat 171 806 3 609 285 
Övrig finansiell intäkt  139 535 
Summa finansiella intäkter 172 539 3 750 347 

 
Not 7 Finansiella kostnader 

  2022-01-01 2021-01-01 
  -2022-07-31 -2021-07-31  
      
Räntekostnader -625 0 
Ränta på pensionsavsättningar -593 000 -361 000 
Värdepapper resultat -4 143 329 -106 
Summa finansiella kostnader -4 736 954 -361 106 

 
Not 8 Mark och byggnader 

  2022-07-31 2021-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 40 365 665 39 442 396 
Investeringar 79 989 923 269 
Försäljningar/utrangeringar -33 226 689   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 218 965 40 365 665 
      
Ingående avskrivningar -28 347 010 -26 563 856 
Försäljningar/utrangeringar 23 826 137   
Årets avskrivningar -691 825 -1 783 154 
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Utgående ackumulerade avskrivningar -5 212 698 -28 347 010 
      
Utgående redovisat värde 2 006 267 12 018 655 
      
Bokfört värde byggnader 2 006 267 11 964 455 
Bokfört värde mark 0 54 200 
  2 006 267 12 018 655 

 
Not 9 Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel 

  2022-07-31 2021-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 92 525 122 86 894 131 
Investeringar 5 075 725 5 630 991 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 97 600 847 92 525 122 
      
Ingående avskrivningar -52 944 660 -48 274 476 
Årets avskrivningar -2 781 840 -4 670 184 
Utgående ackumulerade avskrivningar -55 726 500 -52 944 660 
      
Utgående redovisat värde 41 874 347 39 580 462 

 
Not 10 Fordringar 

  2022-07-31 2021-12-31 
      
Kundfordringar 1 084 660 28 975 541 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 906 080 2 812 354 
Skolmåltidskuponger 26 750 26 750 
Övriga kortfristiga fordringar 5 633 709 7 382 970 
Summa fordringar 11 651 199 39 197 615 

 
Not 11 Kortfristiga placeringar 

  Anskaffn. 
värde 

Bokfört 
värde 

Marknads- 
värde 

Fonder 27 157 742 27 638 390 27 638 390 
  27 157 742 27 638 390 27 638 390 

 
Not 12 Kassa och bank 

  2022-07-31 2021-12-31 
      
Bank 33 692 709 8 903 439 
Summa Kassa och Bank 33 692 709 8 903 439 

 
Not 13 Avsättningar för pensioner 

  2022-07-31 2021-12-31 
      
Ingående avsättning 35 801 000 34 714 000 
Pensionsutbetalningar -1 225 000 -2 652 000 
Nyintjänad pension 1 212 000 2 062 000 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 593 000 480 000 
Förändring löneskatt 138 000 213 000 
Övrigt -8 000 96 000 
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Ändrat livslängdsantagande RIPS   888 000 
Utgående avsättning 36 511 000 35 801 000 

Not 14 Långfristiga skulder 
  2022-07-31 2021-12-31 
      
Skuld investeringsbidrag 2 435 869 2 435 869 
Ackumulerade upplösta investeringsbidrag -1 453 479 -1 330 777 
Summa långfristiga skulder 982 390 1 105 092 

 
Not 15 Kortfristiga skulder 

  2022-07-31 2021-12-31 
      
Leverantörsskulder 2 734 476 6 507 505 
Löneskulder inkl. semesterlöner 9 311 863 9 245 759 
Övriga kortfristiga skulder 3 976 503 3 840 681 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 007 047 34 848 421 
Summa kortfristiga skulder 40 029 889 54 442 366 

 
Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

  2022-07-31 2021-12-31 
      
Upplösning investeringsbidrag -122 702 -211 257 
Orealiserade vinster värdepapper 3 940 684 -5 250 247 
Nedskrivning 13 322 0 
  3 831 304 -5 461 504 
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3 Verksamheterna 

3.1 Förbundsledning  
Under de första sju månaderna har ledningsgruppen förändrats av flera olika anledningar. De 
största förändringarna hör samman med organisationsförändringen som pågår. Ett annat 
bidragande förhållande är att Stf. Räddningschef och tillika Stf. Förbundsdirektör har gått i pension, 
men ej ersatts med motsvarande befattning och funktion. Förbundsledningen identifierade ett 
behov av en förbundssekreterare och inledde under våren en rekryteringsprocess med tillträde i 
maj månad. Förändringar som gjorts har varit interimistiska med vikariatstillsättningar på nya 
tjänsten, då förutsättningarna med utredning om ev. utökat förbund varit en viktig aspekt att hela 
tiden ta hänsyn till.  

3.2 RIB och Värn 
Avdelningen RIB och Värn startades 1 februari 2022 och utgörs av det som tidigare var enhet RIB 
inom den Operativa avdelningen. Som ett led i organisationsförändringen så har under våren 
anställts en samordnare till avdelningen. En stor del av delåret har präglats av att utveckla samt 
strukturera organisationen kring avdelningen.  

Med målsättning att utveckla organisationen inom avdelningen så har kontakter tagits med andra 
Räddningstjänster nationellt. Vi har genomfört en rad olika besök samt tagit lärdomar och 
erfarenheter av andra och samtidigt stärkt kontakten med Räddningstjänsten Västra Skaraborg 
inför bildandet av det gemensamma förbundet. Att lära av och att delge till andra har varit viktigt i 
detta arbete.  

Under första delåret så har också ett utvecklingsarbete startats upp med att se över ekonomi och 
budgetarbetet inom avdelningen och vidare har vår värnpersonal implementerats i systemet 
Medvind som hanterar löner. 

Rekrytering av nya brandmän har under våren genomförts till kommunerna Mariestad, Tibro, 
Karlsborg samt Gullspång. Personal vid våra RIB stationer har även genomgått utbildning vid MSB 
utbildningsorter GRiB delkurs 2 samt LK1 (Ledningskurs 1 - Styrkeledarutbildning) med godkänt 
resultat.    

Till följd av det nya RIB avtalet som tecknats så har arbetet påbörjats med att se över de lokala 
kollektivavtal (LOK) som finns inom förbundet. Nuvarande LOK kommer fortsatt att gälla fram tills 
Räddningstjänsten Skaraborg bildas och därefter är ambitionen att ett nytt gemensamt LOK ska 
slutas. Arbetet har startat upp och kommer fortsatt att intensifieras under början på andra delåret. 

Rekrytering av brandmän till våra RIB stationer i förbundet är fortsatt utmanande och vi kan även 
se utmaningar framgent avseende SL till RIB stationerna. Anledningen till detta är delvis den 
utökade studietid som det nya utbildningssystemet för ledningspersonal har givit. Här kan vi se 
utmaningar att personal ej kan genomgå utbildningen till följd av att studietiden har utökats och 
svårigheterna med att huvudarbetsgivare ej har möjlighet till att medge ledighet under längre 
perioder. Behovet av antalet utbildade SL på våra RIB stationer förväntas öka de närmsta åren med 
anledning av personal som avslutar sin anställning och pensionsavgångar. Personalen har under 
delåret deltagit i den planerade övning och utbildningsverksamheten för att vidmakthålla sin 
operativa förmåga. 
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3.3 Skydd mot olyckor 
Avdelningen Skydd mot olyckor startades 1 februari 2022 och utgörs av det som tidigare var enhet 
operativ heltid samt förebyggandeavdelningen. En stor del av delåret har präglats av 
organisationsförändringen och arbetet med denna samt hanteringen av de brister som 
identifierades vid Arbetsmiljöverkets tillsyn i december 2021.  
Tabell 1: Nyckeltal som beskriver avdelningens medarbetar- och chefssammansättning [procentuell andel]. 

Antal anställda Antal män Antal kvinnor 

61 [100 %] 53 [87 %] 8 [13 %] 
Antal brandmän Antal män Antal kvinnor 

42 [100 %] 37 [88 %] 5 [12 %] 

Inom avdelningen finns i slutet av delåret 61 tillsvidareanställda medarbetare. Av dessa är 13 % 
kvinnor och 87 % män. Bland brandmännen utgörs andelen kvinnor av 12 % och andelen män av 88 
%, bland tillsynsförrättare utgörs andelen kvinnor och män av 50 % vardera och bland avdelningens 
chefer är samtliga män. 
Tabell 2: Nyckeltal som beskriver avdelningens medarbetar- och chefssammansättning [procentuell andel]. 

Antal tillsynsförrättare Antal män Antal kvinnor 

6 [100 %] 3 [50 %] 3 [50 %] 

Antal chefer Antal män Antal kvinnor 

12 [100 %] 12 [100 %] 0 [0 %] 

3.3.1 Resultat 

Under våren har ett arbetsgruppsarbete bedrivits för att ta fram beslutsunderlag för fortsatta beslut 
i den pågående organisationsförändringen. Arbetsgruppsarbetet har bedrivits med ett brett 
deltagande från avdelningens medarbetare och funktioner. För att möjliggöra att så många 
medarbetare som möjligt kunde medverka i arbetet skapades två parallella arbetsgrupper med 
samma uppgift. De två arbetsgrupperna kom fram till ett likvärdigt resultat som i huvudsak skiljde 
sig åt i detaljer. Båda arbetsgrupperna var överens om att det viktigaste att gå vidare med var 
avdelningens organisering under avdelningschefen samt att komma i gång och arbeta i 
processgrupper/arbetsgrupper. Beslut om att skapa två områdeschefer inom avdelningschefen har 
tagits som en följd av arbetsgruppernas resultat, en områdeschef öst med placering i Skövde och 
en områdeschef norr med placering i Mariestad. Avdelningens nuvarande enhetschef heltid blir 
områdeschef öst och intern rekrytering av områdeschef norr påbörjades under slutet av delåret.  

Under våren har också ett omfattande arbete med översyn av arbetstidens förläggning genomförts. 
Arbetet börjades efter Arbetsmiljöverkets tillsyn i december 2021 där det bland annat 
konstaterades att arbetstidens förläggning inte var riskbedömd. En riskbedömning genomfördes 
som konstaterade att det inom organisationen och avdelningen fanns förläggning av arbetstid som 
kan medföra risker för ohälsa, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om 
organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. För att hantera de förutsättningar som 
identifierats i riskbedömningen genomfördes en översyn av arbetstidens förläggning tillsammans 
med berörda arbetstagarorganisationer och skyddsombudet. Resultatet av översynen blev en ny 
förläggning av arbetstiden med förändringar för att motverka ohälsa hos medarbetarna, idag och 
under hela arbetslivet, och ska skapa bättre förutsättningar för att förena arbete med föräldraskap. 
Den nya förläggningen har förbättrat förutsättningarna gällande framåt rotation, tillräcklig tid för 
återhämtning och vila mellan arbetspass samt att arbetspassen inte ska vara långa.  

Under våren har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram flera nya 
föreskrifter som reglerar räddningstjänstens verksamhet. En av föreskrifterna, Myndigheten för 
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samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och 
utföra sin tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, MSBFS2021:8, omfattar räddningstjänstens tillsyn 
enligt lag om skydd mot olyckor. Under delåret har mycket tid och kraft lagts ner på att 
implementera de nya föreskrifterna med målet att organisationen skulle vara anpassad för de nya 
kraven när föreskriften trädde i kraft den 1 juli. Arbetet med att implementera föreskriften har varit 
omfattande och involverat avdelningens samtliga tillsynförrättare. Arbetet har genomförts 
tillsammans med Räddningstjänsten Västra Skaraborg med målsättningen att arbetet med tillsyn 
enligt lag om skydd mot olyckor ska bedrivas på samma sätt i de båda organisationerna. 
Implementeringsarbetet med de nya föreskrifterna har prioriterats med följden att övrig 
verksamhet, framför allt tillsynsverksamheten har fått stå tillbaka och pausats under perioder. 
Under delåret har en tillsynsförrättare bytt tjänst internt vilket också haft påverkan på avdelningens 
myndighetsutövning genom att ytterliga begränsa den tillgängliga handläggarkapaciteten.  
Tabell 3: Nyckeltal i form av resultat för delåret [medelresultat för föregående 5 år] 

Brandutbildningar Utbildade personer Informationstillfällen Informerade personer Egensotning 

14 [27] 218 [457] 3 [42] 61 [1875] 8 [14] 
Tillsyner LSO totalt Tillsyn LSO verksamh. Tillsyn badplatser Tillsyn LBE Övningstid/pers op (h) 

40 [85] 10 [40] 30 [45] 6 [6] 135 [131] 

Resultatet gällande flera delar av verksamheten fortsätter att vara lågt under delåret, bland annat 
tillsynsverksamheten, utbildningsverksamheten och informationsverksamheten. Endast tio 
tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § har genomförts. Endast sex tillsyner enligt lag 
om brandfarliga och explosiva varor har genomförts. Tillsyn av farlig verksamhet, enligt lag om 
skydd mot olyckor 2 kap. 4 §, har inte genomförts under delåret. Övriga ärenden om tillstånd enligt 
lag om brandfarliga och explosiva varor, egensotning, olika typer av yttranden med mera har 
hanterats kontinuerligt. Antalet operativa händelser som avdelningens medarbetare hanterat 
under delåret ligger på en normal nivå och uppgår till 600 varav 215 för Mariestad och 384 för 
Skövde. De händelser som inträffat under delåret har varit av normal karaktär och inget som 
utmärkt sig speciellt. 
Tabell 4: Nyckeltal i form av resultat för delåret [medelresultat för föregående 5 år] 

Yttranden totalt Yttrande plan/bygg Yttrande polis Yttrande servering Sakkunnighetsutlåt. 

442 [379] 168 [174] 248 [169] 18 [29] 10 [11] 
Tillstånd LBE Tillstånd brandfarlig v. Tillstånd explosiv v. Tid/händel. Mariestad Tid/händel. Skövde 

19 [24] 15 [20] 4 [4] 0,66 [0,78] 0,62 [0,71] 

I slutet av delåret har ett arbete påbörjats med att utveckla framför allt första linjens chefer, dvs. 
styrkeledare men även övriga chefer inom avdelningen. Uppstartsträffen i denna utvecklingsresa 
genomfördes i slutet av maj månad och kommer fortsätta under hösten. Syftet med 
utvecklingsarbetet är att tillsammans utveckla avdelningens chefer. Delar i denna utveckling syftar 
bland annat till att öka medvetenheten om normer, bemötande och likabehandling samt att öka 
medvetenheten om jämlikt och jämställt bemötande. Under delåret har två av organisationens 
första linjens chefer genomgått en kurs i likabehandling för räddningstjänsten som arrangeras av 
Nätverket för Jämställd Räddningstjänst, NJR, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. Ambitionen är att fler av organisationens första linjens chefer ska genomgå aktuell 
utbildning.  
Tabell 5: Nyckeltal i form av resultat för delåret [medelresultat för föregående 5 år] 

Händelser totalt heltid Händelser Mariestad Händelser Skövde Händelsetid Maries. (h) Händelsetid Skövde (h) 

600 [586] 216 [227] 384 [359] 141 [176] 234 [254] 
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Samhället har en hög förväntan på räddningstjänstens kapacitet att bistå med hjälp vid olika 
händelser, framför allt vid bränder. De operativa resurserna inom avdelningen, i Skövde och 
Mariestad, har inte den kapacitet som behövs för att hantera bränder i byggnader på ett effektivt 
sätt som motsvarar samhällets förväntningar. Samhället förväntar sig att räddningstjänsten i större 
tätorter, som Skövde och Mariestad, ska kunna genomföra livräddning eller invändig 
brandsläckning genom rökdykning parallellt med livräddning från höjdfordon eller parallellt med 
vattentransport i tankbil. Dagens bemanning med en styrkeledare och fyra brandmän krävs för att 
kunna genomföra rökdykning som uppfyller kraven i styrande regelverk, vilket är det som normalt 
måste prioriteras. Det finns idag inga resurser att genomföra fler åtgärder utöver rökdykning förrän 
förstärkande styrkor anländer till platsen, vilket kan ta tid. 

3.3.2 Analys 

Det kan konstateras att organisationens myndighetsutövning gällande tillsyn brister i kapacitet att 
utföra tillsyner. Antalet genomförda tillsyner ligger långt under det antal som behöver göras för att 
följa de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Samtidigt kan det konstateras att de tillsyner 
som genomförs ger ett positivt resultat med ett förbättrat brandskydd respektive en förbättrad 
hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor, vilket är positivt för samhället. Den 
tillsynsverksamhet som bedrivs har, på grund av resursbrist, fått prioriteras så att den genomförs 
där den ger mest nytta för samhället, därför har prioritering i huvudsak skett i ordningen tillsyn 
enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §, tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor och 
därefter tillsyn av farlig verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4 §. 

De kan konstateras att de operativa resurserna inom avdelningen, i Skövde och Mariestad, inte har 
den bemanning som krävs för att hantera de uppdrag som åligger resurserna. Styrkornas 
uppbyggnad med en styrkeledare och fyra brandmän medför begränsningar i kapacitet då det med 
nuvarande organisering inte är möjligt att utföra livräddning eller invändig brandsläckning genom 
rökdykning parallellt med livräddning från höjdfordon eller parallellt med vattentransport i tankbil. 
Det kan också konstateras att en utökning av de operativa resurserna inom avdelningen skulle få 
andra positiva effekter både för organisationen och berörd kommun som ex;  

 möjlighet att ha kvar en god förmåga för livräddning med höjdfordon även vid andra händelser 
som inte kräver full bemanning, 

 möjlighet att bli effektivare och säkrare vid hantering av trafikolyckor med behov av 
losstagning genom att skapa fler roller i arbetet, 

 ökade förutsättningar att uppnå mål i handlingsprogrammet om att räddningstjänstens 
insatser ska vara effektiva och kontinuerligt bli effektivare, 

 ökade förutsättningar att bedriva annan verksamhet som bedrivs under dagtidsveckan, 

 utökning av den operativa styrkan medför att kommunen kan tillämpa ett utglesat 
brandpostnät i stora delar av kommunen och genom detta spara pengar. 

3.3.3 Slutsatser 

Den tillsynsverksamhet som bedrivs är bra och ger ett bra resultat dock saknas resurser för att 
genomföra tillräckligt många tillsyner varje år. Detta medför ett sämre brandskydd i samhället och 
att räddningstjänsten inte hinner tillsyna de tillsynsobjekt som behöver tillsynas varje år. Genom 
att de tillsynsobjekt som ska tillsynas varje år inte hinns med skjuts dessa på framtiden. Detta i 
kombination med att prioritering av var tillsyn ska genomförs kontinuerligt måste ske medför att 
det finns vissa verksamheter, förvisso med lägre bedömd risk, som tillsynas med väldigt lång tid 
mellan tillsynerna om de ens kommer att hinna tillsynas. Organisationen har inte kapacitet att 
utföra de tillsyner som behöver genomföras kontinuerligt för att följa de krav som åligger 
organisationen. Den bristande kapaciteten medför också att tillsynsbehovet skjuts på framtiden och 
skapar ännu mer svårhanterade förutsättningar för framtiden. 
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Det finns ett stort behov att utöka de operativa resurserna i Skövde och Mariestad för att de ska ha 
de förmågor som samhället förväntar sig vid ex. en brand. Behovet av utökning finns i båda orterna 
och bör, i bästa fall, uppgå till en utökning med två brandmän i Skövde och två brandmän i 
Mariestad. Vid prioritering så innebär det statistiska underlaget att utökningen i första hand bör 
prioriteras till Skövde och i andra hand till Mariestad och att utökningen inledningsvis sker med en 
brandman.  

3.4 Systemledning 
Som beskrivs på flera delar i denna delårsrapport så sker många förändringar under innevarande 
år. En av de större förändringarna är tillskapandet av avdelningen Systemledning. Den största är 
dock att sedan 2022-03-01 hanteras räddningstjänsterna i östra och västra Skaraborg i ett 
gemensamt räddningsledningssystem. Genom tillskapandet av detta system medgörs att samtliga 
5 (6 med ordinarie räddningschefer) ledningsnivåer som rekommenderas av MSB genom MSBFS 
2021:4 kan finnas i drift över tid. 

Under systemets första 4 månader i drift har cirka 1000 inkommande anrop hanterats. Av dessa har 
cirka 745 lett till räddningsinsatser. Årligen beräknas cirka 2400 räddningsinsatser hanteras genom 
den gemensamma ledningscentralen. 

Naturligtvis märks den ökade belastningen för vakthavande befäl. För att stärka bemanningen 
under den tid av dygnet där belastningen är högst har under vardagar dagtid ett larm- och 
ledningsbefäl tillförts. Detta har genomförts inom ramen för befintlig personalbudget vilket lett till 
betydligt mindre möjligheter att nyttja befälen på annan tid (dagtid). Detta kan leda till ett 
arbetsmiljöproblem och ska över tid bevakas och utvärderas. 

 

 

Schematisk bild över tillgängliga ledningsfunktioner i räddningsledningssystemet 

 

För att ytterligare förstärka uthållighet och redundans för RVS-RÖS ledningscentral har ett 
samarbete upprättats mellan ledningscentralerna i RVS-RÖS, SMS och LC54 som hanterar Norra 
Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF), Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) samt 
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Räddningstjänsten Orust. Även SÄRF antas vilja ingå i detta samarbete. Det som säkerställts under 
första halvåret är att det går att hantera respektive räddningstjänstorganisations systemledning 
från en annan organisations ledningscentral. Detta är säkerställt via provdrift och kommer under 
året fortsatt utvecklas. Samarbetet de fyra organisationerna emellan är att betrakta som en 
räddningsregion och går under arbetsnamnet Räddningsregion Västra Götaland. 

För att skapa förutsättningar för effektiv ledning och utalarmering samt att likställa de tekniska 
plattformarna mellan ledningscentraler har SOS eget system Zenith/Coordcom installerats och 
driftsatts i RVS-RÖS ledningscentral. För att vidare skapa likriktade arbetssätt så har en gemensam 
stabschefsutbildning upphandlats. I denna utbildning ingår även Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (SÄRF), vilka förmodas komma att ansluta i samarbetet under hösten. 

Nedan redovisas statistik för RÖS för perioden jan-juli. Det kan i sammanhanget noteras att många 
inkommande anrop styrs bort av vakthavande befäl och blir således ingen räddningsinsats. Detta 
möjliggörs tack vare den medlyssningsfunktion VB hanterar och där beslut kan fattas redan vid 
inkommande samtal från den hjälpsökande. 

 

Olyckstyper 2018 2019 2020 2021 2022 

Brand i byggnad 67 71 93 81 79 

Brand, ej i byggnad 73 87 107 88 120 

Trafikolycka 121 144 115 107 106 

Utsläpp, farligt ämne 9 18 20 29 35 

Drunkning/Tillbud 3 2 4 8 0 

Automatlarm 294 311 272 326 351 

IVPA/SAMS 87 96 76 100 77 

Övriga olyckstyper 88 135 97 138 113 

Totalt 742 864 784 877 881 

Tabell: Antal räddningsinsatser per olyckstyp med 2018–2021 som jämförelse.  

I ovanstående tabell återfinns även de insatser där räddningstjänsten blivit återkallade innan 
framkomst, detta har skett 31 gånger. Utöver de 881 tillfällen där inkommande samtal gett upphov 
till inledande av en räddningsinsats så har 219 medlyssningar hanterats som inte medfört insats. 

Under ovan redovisade insatser drabbades tyvärr ett antal av skador. Dessa redovisas nedan. 

Fördelning personskador 2018 2019 2020 2021 2022 

Avtransporterade  60 92 82 69 63 

Omkomna 5 2 5 5 3 

Tabell:  Antal personskador och omkomna under halvåret med 2018–2021 som jämförelse. 

Fördelningen för de omkomna kan ses i nedanstående tabell. Vid händelsen 1/3 står det fortfarande 
oklart vad som egentligen hänt. 

Datum Adress Händelse Antal 

1/3 Väg 26 Ryd Oklar händelse 1 

25/6 Väg 26 Stora Ek Trafikolycka 1 

21/3 Resecentrum Skövde Tåg (Suicid) 1 

Tabell MM. Redovisning av omkomna till följd av olyckor delåret 2022. 
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3.5 Utbildnings- och övningsverksamhet 
Som en del av den organisationsöversyn som pågår inom RÖS tillskapades en ny avdelning för 
utbildning, övning och utveckling med start den 1 februari. Under våren har arbetet med att forma 
avdelningen och dess uppdrag påbörjats och rekryteringar till avdelningen har genomförts. 
Avdelningen består i dagsläget av en avdelningschef samt 6 medarbetare. Avdelningen arbetar med 
förbundets utbildning och övningsverksamhet samt utbildning för externa parter. Inom 
avdelningen kommer även utvecklingsprojekt av förbundets verksamhet att bedrivas.    

Under första halvan av 2022 har bland annat följande utbildning- och övningsinsatser genomförts. 

 Tema räddning – Detta är övningar med inriktning mot olika typer räddningsuppdrag. Vid 
årets övningar övades bland annat person i mast trafikolycka mellan cykel och personbil 
mm. Övningarna har genomförts av samtlig skiftgående heltidspersonal. 

 Hasslumsdagar 2022 – Detta är heldagsövningar för samtliga hel- och deltidsskift i RÖS. 
Övningsdagen består av flertalet momentövningar och insatsövningar. Innehållet var bland 
annat insats mot farliga ämnen, brand i byggnad samt trafikolycka. Hasslumsdagarna 
genomförs gemensamt med flertalet närliggande räddningstjänster på övningsfältet 
Hasslum. 

 Ledningsträning – Som en del av Hasslumsdagarna genomfördes digital ledningsträning i 
verktyget XVR. XVR möjliggör träning för befäl vid komplexa insatser som är svåra att 
återskapa som en verklig miljö. Samtliga av RÖS styrkeledare har övats i scenarier 
bestående av större insatser med farliga ämning. 

 Grundutbildning för deltidspersonal (GuRIB) – En kurs på 4 veckor med totalt 15 deltagare 
har genomförts. Kursen är första delen i utbildningen till deltidsbrandman och efter 
genomförd kurs har man kompetens för att gå i tjänst. Deltagare från 5 olika 
räddningstjänster gick kursen.  

 ATV-utbildning – Utbildningen är en grundutbildning för att få framföra ATV. Totalt har 4 
utbildningar genomförts. 

 Externa aktörer – Utöver RÖS och andra räddningstjänster övar även andra externa aktörer 
på övningsfältet Hasslum. Blandanat har övningar genomförts av svenska 
brukshundsklubben, Ambulanssjukvården, Försvarsmakten och gymnasieskolor.  

3.6 Drift- och underhållsverksamhet 
För att den skadeavhjälpande verksamheten inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina 
uppgifter krävs ett väl fungerande system för drift och underhåll. Kontroll och uppföljning av 
funktionssäkerheten hos fordon och materiel sker i huvudsak genom regelbundna vecko-, månads- 
och årskontroller med funktionsprover och besiktningar, och i vissa fall särskilt riktade kontroller. 
Arbetet sker i huvudsak i egen regi med egen personal, men i vissa fall där krav på annan kompetens 
gäller, anlitas auktoriserade företag enligt gällande tidsintervaller och normer. Service och 
reparationer av fordon och materiel sker kontinuerligt där behov uppstår. Vid större insatser har 
driftavdelningen en viktig roll att fylla när det gäller att skapa uthållighet genom materielförsörjning 
och akuta reparationer av fordon och materiel. I framtiden när det nya förbundet är tillskapat 
kommer sannolikt behovet av driftpersonal vid insatser bli så frekvent att en beredskapsfunktion 
bör övervägas. Larmmottagning av automatiska brandlarm från medlemskommunerna ingår som 
en del av driftavdelningens ansvarsområde sedan 2018. 

Under delåret har driftavdelningen medverkat och lagt mycket tid på att åtgärda arbetsmiljöverkets 
anmärkningar vid deras inspektion i december. Driftavdelningen kommer att fortsätta detta arbete 
på våra övriga stationer framöver och arbetet har varit mycket lärorik för oss alla. 
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Under delåret har räddningstjänsten köpt in men även sålt av en del fordon och utrustning. Exempel 
på Investeringar som gjorts är en begagnad lastväxlarbil av 2020 år modell som kommer att tas i 
drift under hösten. Två nya lastväxlartankar inkl. pump som rymmer 10 000 liter vatten vardera 
med placering i Skövde. En ny basbil är upphandlad med leverans Q2 2023. Två servicebilar är 
inköpta varav en är begagnad och kommer från Skövde flygplats. Två motorsprutor placerade i 
Skövde och Karlsborg. En begagnad Volvo XC 70 som är placerad i Hova. En ny insatsledarbil som 
kommer att utrustas under hösten. Ett nytt skogbrandskoncept som bygger på 6 hjulingar med ett 
terrängsläp och vattentank är nu i tjänst i Skövde, Mariestad, Karlsborg och Hjo. Undenäs har fått 
en bättre begagnad båt och i Skövde har ett stort antal kontorsplatser fräschats upp med nya 
kontorsmöbler.   

Under delåret har räddningstjänsten sålt av en del fordon och annan utrustning som var gammal 
och i dåligt skick. Försäljningarna av fordon och materiel har genererat större intäkter än vad som 
var förväntat när försäljningarna började. Under hösten så kommer försäljningar att fortsätta med 
ytterligare terrängfordon som har fasats ut ur organisationen.  Exempel på fordon och utrustning 
som sålts är en minibuss, en insatsledarbil, en skåpbil, en pickup, två hävare, en terränglastbil, två 
lastväxlartankar samt en mängd verkstadsutrustning som inte användes längre och som inte höll 
den säkerhetsnivå som arbetsmiljölagstiftningen kräver. 
Bilder på några av nyinvesteringarna under delåret 
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4 Framtid 
Konsekvenser av det rådande geopolitiska säkerhetsläget kommer att påverka 
räddningstjänsternas verksamhet under lång tid framåt, det råder det inga tvivel om. I dagsläget 
råder dock oklarhet om vilka centrala styrningar med krav och förväntningar, samt inte minst vilka 
ekonomiska förutsättningar regeringen kommer att ge både MSB och kommunal räddningstjänst 
för att klara av att möta kraven och förväntningarna.     

Förbundet kommer att utökas med fyra nya medlemskommuner från och med 1 januari 2023. Det 
är kommunerna Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp, som idag utgör Räddningstjänsten Västra 
Skaraborg som ansökt om medlemskap i förbundet. Förberedelserna med aktiviteter och processer 
inför implementering av det utökade förbundet kommer att uppta huvudsaklig tid utöver 
kärnverksamheten under hösten 2022 och även under större delen av verksamhetsåret 2023. 
Förbundet förväntas bli än mer robust i alla verksamhetsdelar och får bättre förutsättningar att 
möta redan ställda krav och förväntningar, men också att ta sig an nya kommande utmaningar.  

Beslutet gällande etableringen av Volvo Lastvagnars batterifabrik i Mariestads kommun behöver 
analyseras, riskbedömas och konsekvensbeskrivas ur många aspekter och inte minst ur ett 
räddningstjänstperspektiv. Frågan om ny brandstation med ny lokalisering var väckt innan 
etableringsbeslutet fattades, men behöver också ses över utifrån nya förutsättningar.  

Sammantaget ser förbundet positivt på många förändringar som är kände och är samtidigt beredd 
att ta sig an nya. Ett orosmoln som finns är den allmänna ekonomiska utvecklingen och hur den vid 
en djupare lågkonjunktur slår mot kommunernas ekonomi.  
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2022 för Av-
fall & Återvinning Skaraborg. 

Sammanfattning 
Avfall & Återvinning Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2022. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 för Avfall & Återvinning Skaraborg. 
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Sammanfattning 

Året har hittills i stor utsträckning präglats av att lära känna de nya 

medlemskommunerna Essunga, Grästorp, Götene och Vara. Projektet ”Sortera 

säcken” som innebär att inga sopsäckar med osorterat avfall tas emot på 

återvinningscentralen (ÅVC) har rullat vidare till fler anläggningar. Den 1 februari 

startade ”Sortera säcken” vid återvinningscentralerna i Hjo, Mariestad och Skara. 

 

Resultatet för delåret är positivt med 1,3 mnkr. Det är 4,1 mnkr bättre än det 

budgeterade resultatet om -2,8 mnkr. Budgetavvikelsen beror på en kombination 

av budgetförsiktighet och minskade kostnader inom både sophämtning och ÅVC. 

 

Prognosen för år 2022 pekar mot ett nollresultat vilket är bättre än det 

budgeterade resultatet. De flesta verksamheter ser ut att gå enligt budget eller 

något bättre än budget vid årets slut. Något ökade kostnader under andra halvåret 

för bland annat konvertering av kundregister.  

 

Både obligatorisk insamling av matavfall och kommunalt insamlingsansvar för 

förpackningar innebär genomgripande förändringar av det kommunala 

insamlingssystemet med start redan år 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

Martin Odenö    Pontus Düring 

Förbundsordförande   Förbundsdirektör 
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Förvaltningsberättelse 
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Händelser av väsentlig betydelse 

 

 

  

Sortera säcken  

Projektet ”sortera säcken” har nu införts vid 

ytterligare tre anläggningar i förbundet. Hjo, 

Bångahagen i Mariestad och Rödjorna i Skara 

startade alla den 1 februari. Inga säckar med 

osorterat avfall tas längre emot på 

återvinningscentralerna. När avfallet läggs i fel 

container återvinns det inte på rätt sätt och det 

innebär både onödiga kostnader och lägre 

återvinningsgrad.  

Under första halvåret har exempelvis 

anläggningen i Hjo minskat det brännbara 

restavfallet med 40 % vilket motsvarar ca 100 

tkr.  

Till hösten införs sortera säcken på Risängens 

ÅVC i Skövde samt återvinningscentralen i 

Götene. 

Nya medlemskommuner  

Under våren har mycket av arbetet präglats av 

att lära känna de nya medlemskommunerna 

Essunga, Grästorp, Götene och Vara. 

Bland annat har förslag till nya gemensamma 

föreskrifter och förslag till nya avfallstaxor 

tagits fram för beslut i medlemskommunerna. 

Ny förbundsdirektör  

I april gick förbundschef Lars Persson i pension 

efter nästan 20 år på posten. Under våren har 

rekrytering pågått och ny förbundsdirektör blir 

Pontus Düring. Han påbörjar sin tjänst den 15 

augusti. 

Covid-19 

I början av året tvingades förbundet stänga 

Borreboda ÅVC och Karlsborgs ÅVC på grund av 

smittspridning av Covid-19.  

De aktuella medlemskommunerna fick löpande 

information om läget och efter ca tre veckor 

kunde båda anläggningarna öppnas upp helt 

igen.  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mål och måluppfyllelse 2022 

Uppföljning av målen i verksamhetsplanen sker 

löpande under året och redovisas till direktionen 

två gånger per år. 

Hittills i år har redan två av de sex 

verksamhetsövergripande målen uppfyllts. Även 

det finansiella målet uppnås. Målen bedöms även 

vara uppfyllda vid årets slut. 

Två av målen har inte kunnat mätas vid halvåret. 

Mål om matavfallets renhetsgrad kommer 

sannolikt inte att kunna mätas på hela året på 

grund av fortsatt risk för smittspridning vid 

kvalitetskontroller.  

Resultatet av medarbetarundersökningen 

kommer att redovisas i årsredovisningen.  

Målet om lokal behandling av slam bedöms 

redan nu inte kunna uppnås under året. 

Den samlade bedömningen av god ekonomisk 

hushållning är att förbundet fortsatt har en god 

ekonomi och goda rutiner för att arbeta mot de 

uppsatta målen.  

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund
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Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 

Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet 
 

Mål 2022 Måluppfyllelse 
 

Den totala mängden insamlat 

matavfall ska årligen öka. 

 

 

Målet är uppnått. 

Den totala mängden insamlat matavfall har ökat under första halvåret från 3 147 till 

3 249 ton jämfört med samma tidpunkt förra året. 

Kommentar: 

Ökningen beror till största del på att Vara kommuns matavfall tillkommit med 

anledning av medlemskapet. Prognosen för helåret är att målet kommer att 

uppnås. 

 

Matavfallets renhetsgrad ska 

vara minst 98 procent vid 

varje fastighet. 

 

 

Målet har inte kunnat mätas.  

Kommentar: 

Under pågående pandemi har arbetet med kvalitetskontroller tillfälligt avbrutits 

och måluppfyllelsen har därför inte kunnat mätas. I nuläget bedöms inte 

kvalitetskontrollerna komma igång under året och målet kommer därför heller inte 

att kunna mätas vid årsskiftet. 

 

 

”Sortera säcken” införs vid 

minst en ÅVC årligen. 

 

Målet är uppnått. 

”Sortera säcken” infördes vid återvinningscentralerna i Hjo, Mariestad och Skara 

den 1 februari 2022. 

Kommentar:  

”Sortera säcken” har nu införts på sju anläggningar i förbundet. Till hösten införs 

det även på Risängen i Skövde och vid Götene ÅVC. 

Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 

Lokalt omhändertagande av avfall i så stor utsträckning som möjligt 
 

Mål 2022 Måluppfyllelse 
 

Minst 5 % av mängden slam 

från enskilda 

avloppsanläggningar ska 

hanteras via olika lokala 

lösningar. 

 

 

Målet är inte uppnått. 

Ca 1 % av det insamlade slammet har hanterats via olika lokala lösningar som 

exempelvis via mobil slamrensning. 

 

Kommentar: 

Tekniska problem har gjort att det mobila rensverket inte har kunnat köras som 

planerat. 
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Kund 
Övergripande mål 

God service och hög tillgänglighet 

Mål 2022 Måluppfyllelse 

 

Grönt kort införs för minst en 

ÅVC årligen. 

 

Målet är inte uppnått. 

Grönt kort förbereds i Götene. 

 

Kommentar: 

Arbetet har försenats i Götene och därför kommer Grönt kort sannolikt att införas 

under nästa år. Även på Vara ÅVC planeras Grönt kort under 2023. 

 

Medarbetare 
Övergripande mål 

Vara en attraktiv arbetsgivare 
 

Mål 2022 Måluppfyllelse 

 

Nöjd medarbetarindex ska år 

2022 vara minst 85 %. 

 

Målet har inte kunnat mätas.  

Undersökningen genomförs under hösten 2022. 

 

Kommentar: 

Medarbetarundersökningen genomförs vart tredje år. Resultatet av 

undersökningen kommer att redovisas i årsredovisningen. 

 

Ekonomi 
Övergripande mål 

Ekonomi i balans 

Mål 2022 Måluppfyllelse 
 

Soliditeten understiger inte 

35 %. 

 

 

Målet är uppnått.  

Soliditeten är 48 % och överstiger därmed det finansiella målet. 

 

Kommentar: 

Bedömningen är att målet kommer att uppnås även vid årsskiftet.  
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Resultat och prognos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat första halvåret 

Resultatet för delåret är positivt med 1,3 mnkr. Det är 4,1 mnkr bättre än det budgeterade resultatet 

om -2,8 mnkr. Soliditeten uppgår till 48 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt. 

Eftersom förbundet vid årsskiftet utökats med fyra nya medlemskommuner innebär det att både 

intäkter och kostnader ökat vilket försvårar jämförelsen mot föregående år.  

Intäkterna för renhållningsuppdraget uppgår till 101,2 mnkr vilket är ca 1 mnkr mindre än budgeterat. 

Intäkterna ökar normalt sett under andra halvåret då sommarabonnemangen faktureras vilket 

kommer att jämna ut budgetavvikelsen.  

Kostnaderna för renhållningsuppdraget uppgår till 100 mnkr och det är 5,1 mnkr bättre än budgeterat. 

Det är främst sophämtning och ÅVC som går bättre än budget. En bidragande orsak till 

budgetavvikelsen är försiktighet i budgetering på grund av svårigheten att uppskatta tillkommande 

kostnader för nya medlemskommuner och bedömning av nuvarande prisutveckling.  

För sophämtningen har omlastningskostnaden för matavfall i Skara upphört vilket ger lägre kostnader 

med ca 1 mnkr samt kostnader för förbränningsskatt och utsläppsrätter är lägre än beräknat. På ÅVC är 

det främst kostnader för förbränning, förbränningsskatt och transporter som minskat tack vare 

projektet ”Sortera säcken”. Total besparing under första halvåret 2022 uppgår till drygt 1 mnkr.  

Både kostnader och intäkter för sluttäckning överstiger budget men ska ge ett nollresultat vid årets 

slut. Verksamheten är svårberäknad pga stor variation av mängder sluttäckningsmaterial som tas emot 

på de olika anläggningarna.  

Prognos 

Prognosen för år 2022 pekar mot ett nollresultat vilket är bättre än det budgeterade resultatet om -5,6 

mnkr. De flesta verksamheter ser ut att gå enligt budget eller något bättre än budget vid årets slut. 

Under andra halvåret kommer kostnaderna att öka för bland annat konvertering av kundregister i 

Essunga, Götene och Vara. På återvinningscentralerna kommer effekterna av Sortera säcken att 

fortsatt hålla nere kostnaderna för det brännbara restavfallet. Samtidigt tillkommer 

underhållskostnader på några återvinningscentraler.  

Det råder fortsatt osäkerhet kring hur drivmedelspriset kommer att utvecklas under hösten. Ökning av 

priset påverkar stora delar av förbundets verksamhet och därmed kan det prognostiserade resultatet 

för året försämras.  
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Bedömning av balanskravsresultat 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Balanskravsutredning 2022 2021 2020 2019 

Delårets resultat enligt resultaträkningen 1 349 3 660 -4 996 -5 383 

- samtliga realisationsvinster -382 -40 -331 -478 

+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 0 

+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 0 

-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 0 0 

+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

0 0 0 0 

Delårets resultat efter balanskravsjusteringar 967 3 620 -5 327 -5 861 

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 

Delårets balanskravsresultat 967 3 620 -5 327 -5 861 

Helårsprognosen visar på ett nollresultat. Prognosen är bättre än det budgeterade resultatet för 2022 

på -5,6 mnkr. Det budgeterade underskottet är planerat och följer direktionens beslut att finansiera 

införande av matavfallsinsamling med det egna kapitalet. Prognosen är osäker främst på grund av 

osäkerhet kring den fortsatta prisutvecklingen och då i synnerhet kring drivmedelspriser. 

Förbundet har fortsatt en god finansiell ställning med en soliditet klart över målet om 35 procent och 46 

mnkr i eget kapital. Med hänsyn till den goda finansiella ställningen bedöms det fortsatt finnas 

synnerliga skäl att inte återställa ett eventuellt negativt resultat vid årets slut.  



11 (23) 

 

Förväntad utveckling 

  
Insamling av matavfall 

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska kommunen 

senast den 31 december 2023 säkerställa att 

hushållens matavfall separeras och 

materialåtervinns. Regeringen har inte fattat 

beslut om hur kraven ska tillämpas men mycket 

tyder på att insamlingen blir obligatorisk. 

Konsekvenserna av obligatorisk insamling av 

matavfall är att de miljöstyrande avgifterna inte 

längre kan tas ut av de som valt att tacka nej till 

insamling av matavfall. Intäkterna minskar 

samtidigt som kostnaderna ökar för 

insamlingen då fler kärl ska tömmas. Kostnader 

för kvalitetskontrollerande åtgärder riskerar 

också att öka. 

De kommuner i förbundet som helt saknar 

insamling av matavfall är Essunga, Grästorp och 

Götene kommuner. Planering pågår och 

insamlingen kommer att starta i enlighet med 

avfallsdirektivet, senast 1 januari 2024. 

Kommunal insamling av förpackningar 

Regeringen har beslutat att den 1 januari 2024 

ska kommunerna ta över insamlings-

ansvaret för förpackningsavfall från hushåll. 

Senast 2027 ska fastighetsnära insamling av 

förpackningar vara infört. Från den 1 januari 

2026 ska kommunerna även samla in samma 

sorters förpackningsavfall på större populära 

platser utomhus, som t.ex. torg och parker av 

viss storlek. Producenterna ska fortsatt 

finansiera insamlingen genom att ersätta 

kommunerna för kostnader kopplade till 

insamlingen.  

Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar 

innebär en genomgripande förändring av det 

kommunala insamlingssystemet. Tiden för 

omställningen är alltför kort och det finns en 

viss risk i att ersättningsmodellen från 

producenterna till kommunerna inte kommer 

att täcka de faktiska kostnaderna fullt ut. 
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Drift- och investeringsredovisning 
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Kostnader per verksamhet Utfall tkr  
jan-jun 2022 

Budget tkr  
jan-jun 2022 

Avvikelse tkr 

Direktion 275 277 2 

Administration 10 274 10 843 569 

ÅVC 28 586 30 355 1 769 

Enskilda avlopp 10 406 10 485 79 

Sophämtning 50 427 53 075 2 648 

Summa renhållningsuppdrag 99 968 105 035 5 067 

Verksamhetsavfall 506 525 19 

Sluttäckning  9 792 678 -9 114 

Summa kostnader 110 266 106 238 -4 028 

 

 

Intäktsredovisning Utfall tkr  
jan-jun 2022 

Budget tkr  
jan-jun 2022 

Avvikelse tkr 

Försäljning och mottagningsavgifter -5 434 -4 025 1 409 

Hämtningsavgifter -52 902 -54 125 -1 223 

Grundavgifter -29 859 -31 550 -1 691 

Miljöstyrande avgifter flerbostadshus -1 869 -1 850 19 

Latrinavgifter -68 -280 -212 

Slamtömningsavgifter -9 794 -10 215 -421 

Övrigt -1 284 -190 1 094 

Summa renhållningsuppdrag -101 210 -102 235 -1 025 

Verksamhetsavfall  -357 -525 -168 

Sluttäckning -10 048 -678 9 370 

Summa intäkter -111 615 -103 438 8 177 

 

Resultat 1 349 -2 800 4 149 
 

 

  

Redovisning av kostnader och intäkter januari – juni 2022 
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Investeringar (tkr) Budget 2022 Utfall 2022-06-30 Utfall 2021-12-31 

Fastigheter (byggnad, mark) 6 600 0 0 

Maskiner  2 900 1 258 0 

Inventarier  0 1 370 470 

Bilar och andra transportmedel 10 400 11 009 0 

Summa 19 900 13 637 470 

De fyra sopbilar som handlades upp under 2021 har levererats under första halvåret 2022. Investeringen 

uppgår till ca 10,4 mnkr. En ny servicebil till Skövde har också köpts in för 600 tkr. 

En del inventarier har köpts loss i samband med de nya medlemskommunernas medlemskap. Det 

handlar främst om en lastmaskin, inventarier från Götene ÅVC samt matavfallskärl i Vara. Total 

investering ca 1,5 mnkr. Manskapsboden på Risängen har bytts ut för 350 tkr och en ny lastmaskin har 

köpts till Bångahagens ÅVC för ca 700 tkr. 

Ombyggnation av personalbyggnad på Bångahagen och Grönt kort i Götene har inte genererat några 

investeringskostnader under första halvåret. 

Investeringsredovisning januari – juni 2022 
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Resultaträkning 

 

 

 

 

 

  

Tkr  Not 2022-01-01 
2022-06-30 

2021-01-01 
2021-06-30 

Prognos 
2022 

Budget  
2022   

    

Verksamhetens intäkter 
 

    
Grund- och hämtningsavgifter 

 
94 492 73 887  196 040 

Övriga intäkter 2 17 123 13 233  10 835   
111 615 87 120 208 325 206 875 

      
Verksamhetens kostnader 

 
    

Övriga externa kostnader  3, 4 -86 960 -64 306  -163 995 
Personalkostnader 5 -19 664 -17 966  -39 985 
  -106 624 -82 272 -200 825 -203 980 
      
Avskrivningar 6 -3 647 -3 970 -7 500 -8 495 
      
Verksamhetens resultat 

 
1 345 878 0 -5 600   

      
    

Finansnetto 
 

    
Finansiella intäkter 

 
0 0,6   

Finansiella kostnader 
 

-0,2 -0,3   
Resultat efter finansiella poster  -0,2 0,3     

    
DELÅRETS RESULTAT 

 
1 345 878 0 -5 600 
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Balansräkning 

Tkr Not 2022-01-01 
2022-06-30 

2021-01-01 
2021-12-31   

  
TILLGÅNGAR 

 
  

  
  

Anläggningstillgångar 
 

  
    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 7 2 574 2 874 
Maskiner 8 2 815 1 896 
Inventarier 9 4 651 3 962 
Bilar och andra transportmedel 10 17 677 9 020 
Summa anläggningstillgångar 

 
27 717 17 752   

  
Omsättningstillgångar 

 
  

    
Fordringar    
Kundfordringar   33 174 26 658 
Övriga fordringar 

 
1 413 1 247 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

6 525 3 342 
Summa fordringar  41 112 31 247 
    
Kassa och bank   28 074 34 474 
    
Summa omsättningstillgångar 

 
69 186 65 721   

  
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
96 903 83 473   

    
  

SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 

    
  

Eget kapital 
 

  
Årets resultat  1 345 3 660 
Övrigt eget kapital 

 
45 087 32 930 

Summa eget kapital 
 

46 432 36 589 
    
Skulder 

 
  

Kortfristiga skulder 
 

  
Leverantörsskulder 

 
21 512 19 018 

Övriga skulder 11 6 931 8 287 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 22 028 19 579 
Summa kortfristiga skulder 

 
50 471 46 884   

  
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

 
96 903 83 473 
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Kassaflödesanalys 

 
Tkr 2022-01-01 

2022-06-30 
2021-01-01 
2021-12-31  

  
Den löpande verksamheten   
Årets resultat 1 345 3 660 
   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   
Av- och nedskrivningar 3 647 7 226 
Övriga ej likviditetspåverkande poster -343 0 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 3 303 7 226  

  
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -9 865 -6 598 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 3 587 1 737 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 630 6 025  

   
  

Investeringsverksamheten    
  

Investering i materiella anläggningstillgångar -13 655 -459 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 387 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 268 -459  

  
Finansieringsverksamheten   
Kapitaltillskott nya medlemskommuner 8 497 0  

  
ÅRETS KASSAFLÖDE -6 400 5 566  

  
Likvida medel vid årets början 34 474 28 908 
Likvida medel vid årets slut 28 074 34 474 
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Noter och tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har 

upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till 

anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 

enligt god redovisningssed.  

INTÄKTER 

Redovisning av intäkter 

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med 

försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga 

intäkter som intjänas redovisas enligt följande: ränteintäkter i enlighet med effektiv avkastning. 

KOSTNADER 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 

linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i 

form av pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Vår bedömning är att 

komponentavskrivning inte är aktuellt för de tillgångar som för närvarande ingår i förbundets 

verksamhet.  

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader/fastigheter  10-20 år 

Maskiner och bilar  5-10 år 

Övriga inventarier  3-10 år 
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Avskrivningsmetod 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning 

påbörjas när tillgången tas i bruk.  

Pensioner 

Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. Premier för 

pensioner tryggas löpande genom utbetalningar till externa pensionsförvaltare och bokförs som 

kostnad innevarande år. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen 

för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för 

materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. 

Redovisning av hyres-/leasingavtal 

Leasingavtal för bilar där varje enskilt avtal är oväsentligt och enskilt klassificeras som 

operationell leasing bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell 

leasing om värdet totalt är väsentligt.  

Uppskattningar och bedömningar 

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 

bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då 

bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och 

ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av 

dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars 

framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och 

bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.  

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms 

kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar 

och skulder under nästa räkenskapsår. 
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Kapitaltillskott med 8,5 mnkr har skett under första halvåret då de nya medlemskommunerna 

inträtt i förbundet. Löpande intäkter och kostnader har också ökat med de nya kommunerna 

men storleken är svårbedömd och först efter något år går kan den faktiska förändringen ses.  

 

Not 2 Övriga intäkter  2022-06-30 2021-06-30   
 

Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC 5 328 4 109 
Intäkter övrig verksamhet (verksamhetsavfall, sluttäckning) 10 405 8 449 
Realisationsvinst 382 0 
Övriga intäkter (lönebidrag, bidrag från Vinnova) 1 008 675 
Summa 17 123 13 233 

 

 

Not 3 Ersättning till revisorerna 2022-06-30 2021-06-30   
 

KPMG och PwC – revisionsuppdrag* 15 15 
Lekmannarevisorer - revisionsuppdraget 0 0 
Summa 15 15 

 

 

Not 4 Övriga externa kostnader 2022-06-30 2021-06-30   
 

Entreprenader 39 844 23 273 
Behandlingsavgifter 18 447 16 211 
Skatt på avfallsförbränning* 1 868 1 431 
Konsulttjänster 688 373 
Lokal- och markhyror 1 177 870 
Hyror/leasing av anläggningstillgångar 208 71 
Bränsle, energi och vatten 2 918 1 847 
Transporter 2 156 2 285 
Övriga lokal- och fastighetskostnader 3 380 3 043 
Inköp av förbrukningsinventarier och material 5 112 5 370 
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier 2 375 1 952 
Administrationskostnader 7 638 6 669 
Realisationsförluster 39 0 
Övriga verksamhetskostnader 1 111 912 
Summa 86 960 64 307 

 
* Skatt på material till förbränning för 2022 är 125 kr per ton. 
 

Not 5 Personalkostnader 2022-06-30 2021-06-30   
 

Arvoden 148 118 
Löner 13 993 13 000 
Kostnadsersättningar 30 10 
Sociala avgifter 4 398 3 787 
Pensionskostnader 934 866 
Personalsociala kostnader 161 186 
Summa 19 664 17 966 
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Not 6 Avskrivningar  2022-06-30 2021-06-30   
 

Byggnader 318 318 
Maskiner 339 504 
Inventarier 637 642 
Bilar och andra transportmedel 2 353 2 506 
Summa 3 647 3 970 
   
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, år   
Byggnader 10 år 10 år 
Maskiner, inventarier och fordon 6 år 6 år 

 

Not 7 Byggnader och mark 2022-06-30 2021-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 6 596 6 584 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 596 6 584 
   
Ingående avskrivningar -3 722 -3 081 
Årets avskrivningar -318 -641 
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 040 -3 722 
   
Pågående nyanläggningar   
Ingående balans 12 12 
Utgifter under året 17 0 
Under året genomförda omfördelningar -12 0 
Utgående balans 17 12 
   
Utgående redovisat värde 2 574 2 875 

 

Not 8 Maskiner  2022-06-30 2021-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 11 100 11 100 
Investeringar 1 258 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 358 11 100 
     
Ingående avskrivningar -9 204 -8 414 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 
Årets avskrivningar -339 -790 
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 543 -9 204 
     
Utgående redovisat värde 2 814 1 896 

 

Not 9 Inventarier 2022-06-30 2021-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 9 050 8 592 
Investeringar 1 370 459 
Försäljningar/utrangeringar -52 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 368 9 050 
     
Ingående avskrivningar -5 088 -3 771 
Försäljningar/utrangeringar 8 0 
Årets avskrivningar -637 -1 317 
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 717 -5 088 
     
Utgående redovisat värde 4 651 3 962 
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Not 10 Bilar och andra transportmedel 2022-06-30 2021-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 34 580 34 580 
Investeringar 11 009 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 45 589 34 580 
     
Ingående avskrivningar -25 560 -21 082 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 
Årets avskrivningar -2 353 -4 478 
Utgående ackumulerade avskrivningar -27 912 -25 560 
    
Utgående redovisat värde 17 677 9 020 

 

 

Not 11 Övriga kortfristiga skulder 2022-06-30 2021-12-31   
 

Momsskuld 5 221 6 621 
Sociala avgifter 778 611 
Personalens källskatt  666 505 
Övriga kortfristiga skulder 265 550 
Summa 6 931 8 287 

 

 

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2022-06-30 2021-12-31  
 

Upplupna löner 482 254 
Upplupna semesterlöner 3 334 2 691 
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 556 950 
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt 87 328 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 569 -6 598 
Summa 22 028 -2 376 

 

  





 

      
 Revisionen     2022-10- 04 
 

 

 

 

Till Kommunfullmäktige i: Hjo, Skövde, 
Tibro. Karlsborg, Töreboda, Falköping, 
Skara, Gullspång, Mariestad, Essunga, 
Grästorp, Götene, Vara kommuner 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2022-06-30 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 
2022-06-30 är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.  

Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. 

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.  

För 2022 finns ett finansiellt mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår bedömning 
avseende uppfyllelsen av det finansiella målet utifrån resultatet enligt delårsrapporten är att resultat 
är förenligt med det av direktionen fastställda finansiella målet. Gällande prognosen för år 2022 har 
vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.   

I den av direktionen fastställda budgeten för 2022 finns 4 övergripande mål med 6 underliggande mål 
som bedömts ha betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår bedömning är att resultatet enligt 
delårsrapporten inte är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen och att 
samtliga mål inte kommer att nås 2022.  

Förbundets resultat för delåret uppgår till 1,3 mkr, vilket är 0,4 mkr högre än samma period förra 
året. Eftersom förbundet vid årsskiftet utökats med fyra nya medlemskommuner innebär det att 
både intäkter och kostnader ökat vilket försvårar jämförelsen mot föregående år. Men vi kan 
konstatera att det inte förekommer väsentliga förändringar mot samma period föregående år utöver 
de nytillkomna medlemskommunerna. Förbundets årsprognos uppgår till 0 mkr, vilket är ett lägre 
resultat än delårsresultatet men positivare resultat jämfört med budget 

Kommunalförbundets prognostiserade balanskravsresultat beräknas uppgå till 967 tkr för helåret 
2022.  
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Vår bedömning är att: 

• Delårsrapporten i allt väsentligt har upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed
• Det finansiella målet uppfylls.
• Förbundets verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning uppfylls inte.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 
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Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 142 2022-247 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Delårsrapport 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2022 för Mil-
jösamverkan Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2022. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 för Miljösamverkan Östra Skaraborg. 
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1,4 MILJÖSAMVERKAN 
 ÖSTRA SKARABORG 

Dir § 11 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-21 

Dnr 2022-6057 

Delårsrapport 2022 

Beslut 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg godkänner förslaget till 
delårsrapport per den 31 augusti 2022. 

Milj ösamverkan prognostiserar ett underskott för innevarande år. Direktionen 
avser att balansera underskottet mot eget kapital. Skälet till underskottet är en 
ändrad debiteringsmodell och personalvakanser. 

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 12 oktober 2022 (MN § 44) att 
föreslå direktionen att godkänna förslaget till delårsrapport per den 31 augusti 
2022. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-10-14 
Milj önämndens beslut, MN § 44, 2022-10-12 med bilaga, Delårsrapport 2022 
Åtgärdsplan för budgetunderskott efter delårsrapport 2022, pm 2022-09-29 

Bilaga 

Delårsrapport 2022 

Beslutet skickas till 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg                     2022-10-25 
Revisorerna   

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2022, MÖS, PwC 
Granskning av god ekonomisk hushållning, 2022, MÖS, PwC 

 

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 2022-08-31 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 bifogade granskningsrapporter 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 2022. 
 

● att grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens 
återrapportering är det prognostiserade resultatet inte förenligt med det 
finansiella mål som fastställts i budget 2022. 
 

● att grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens 
återrapportering kan vi inte uttala oss om det prognostiserade resultatet för 
direktionens verksamhetsmål som fastställts i budget 2022 då prognos 
saknas. Gällande nämndens verksamhetsmål är det prognostiserade 
resultatet delvis förenligt med de mål som fastställts i budget 2022.  
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Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg                     2022-10-25 
Revisorerna   

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2022, MÖS, PwC 
Granskning av god ekonomisk hushållning, 2022, MÖS, PwC 

 

 
Skövde 25 oktober 2022        

 

 

                  

______________________         ______________________       
Ronny Wennerström, Tibro kommun  Lars Elinderson, Falköpings kommun 
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Deltagare

  KOMMUNALFÖRBUNDET MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG 222000-2865 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: RONNY WENNERSTRÖM

Ronny Wennerström

Förtroendevald revisor

2022-10-26 03:21:07 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Lars Olof Elinderson

Lars Elinderson

Förtroendevald revisor

2022-10-25 10:47:55 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Revisionsrapport

Granskning av 
delårsrapport 2022

Miljösamverkan Östra Skaraborg

Mattias Bygghammar

Anna Gröndahl
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Inledning
Bakgrund

Medlemskommunernas fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I 
samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna 
bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande 
som revisorerna ska lämna till fullmäktige i respektive medlemskommun.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 
kommunens 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 syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god revisionssed.

Inriktning och omfattning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

● Översiktlig granskning av den finansiella delen1 av delårsrapporten per 2022-08-31,

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

● Drift och investeringsredovisning

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige.

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som 
är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning 
och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 
översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi 
blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

1 Med den finansiella delen menar vi resultaträkning, balansräkning, noter och i förekommande 
fall kassaflödesanalys.



2

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2022-10-21 och därefter 
behandlar medlemskommunernas fullmäktige delårsrapporten. Rapportens innehåll har 
sakgranskats av förbundschef och ansvariga ekonomer. 

Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed

Granskning
Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens 
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av 
förbundets drift- och investeringsverksamhet, samt noter för kommunalförbundet för 
perioden 2022-01-01—2022-08-31. Det är direktionen som har ansvaret för att upprätta 
och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundat på vår översiktliga granskning.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, 
kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och 
investeringsverksamhet, samt noter, inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
LKBR. 

Datum enligt min digitala signatur

Mattias Bygghammar
___________________________
Auktoriserad revisor

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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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
förbundets delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Uppdraget ingår som 
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022. 

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande sammanfattande 
revisionella bedömning: 

Revisionsfråga Bedömning  

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

Finansiella mål: Nej 

 

Verksamhetsmässiga mål: Delvis 
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Inledning 
Bakgrund 

Medlemskommunernas fullmäktige 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 respektive medlemskommun.    

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken 
skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma. 
 
 Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

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

Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser och bedömningar. Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 
● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning  

Avgränsning 

Granskningen av delårsrapporten omfattar:  

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 
målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga 
mål). 

Metod 

Granskningen genomförs enligt god revisionssed för kommuner och landsting. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Mål 

Direktionen har i budget och strategisk plan 2022-2024 beslutat om verksamhetens mål 
indelat i fyra olika perspektiv: finansiering, tillsyn och kontroll, kund samt medarbetare. I 
delårsrapporten görs en avstämning mot både utfall och årsprognos avseende både de 
finansiella och verksamhetsmässiga målen.  

Av redovisningen framgår att direktionens finansiella mål bedöms inte uppfyllas utifrån 
lämnad prognos då resultatet prognostiseras uppgå till -0,4 mnkr. Nämndens finansiella 
mål bedöms uppfyllas på helår. 

Av redovisningen framgår att det saknas prognos gällande direktionens 
verksamhetsmässiga mål. Det finns ett antal nämndsmål som är kopplade till 
direktionens mål under de olika perspektiven. Redovisningen i delårsrapporten visar att 
sex av tolv mål bedöms uppnås eller ha hög måluppfyllelse vid årets slut, ett bedöms 
delvis uppnås, fyra bedöms inte uppnås och ett mål har slutdatum 2027 och bedöms 
ligga i fas för att kunna uppnås vid slutdatum.  

Bedömning 

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi 
bedömningen att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med de finansiella mål 
som direktionen fastställt i budget 2022. 

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering kan vi 
inte uttala oss om den prognostiserade måluppfyllelsen för direktionens 
versksamhetsmål då det inte framgår i delårsrapport. Om vi lägger till nämndens mål 
som en del av helhetsbedömningen av verksamhetsmålen gör vi bedömningen att det 
prognostiserade delvis är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i 
budget 2022. 

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende måluppfyllelsen. De 
bedömer att i ett helhetsperspektiv uppnås en god måluppfyllelse för 
verksamhetsmålen. 
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Datum för min digitala signatur 
 
 

 

Anna Gröndahl      
___________________________   

     Uppdragsledare      

 
 

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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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANNA GRÖNDAHL

Anna Gröndahl

Sakkunnigt biträde, Pw2C

2022-10-25 11:44:00 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 143 2022-240 

Partistöd 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- partistöd för år 2023 ska utgå för respektive parti med:

Moderaterna: 115 925 kronor
Socialdemokraterna: 75 590 kronor
Sverigedemokraterna: 51 389 kronor
Centerpartiet: 27 188 kronor
Kristdemokraterna: 27 188 kronor
Vänsterpartiet: 27 188
Liberalerna: 19 121 kronor

- för visst parti utbetalt partistöd för år 2023 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 beslut om regler om utbetalning av partistöd 
till partier representerade 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 kommu-
nallagen. Då Vänsterpartiets samtliga platser i kommunfullmäktige stod tomma erhöll partiet 
inget partistöd varför partiet ej heller ska lämna in någon redovisning för år 2021.  

Övriga berättigade partier har inkommit med redovisningen i rätt tid (det vill säga senast 30 juni 
2022) avseende utbetalt partistöd för år 2021. 

Partistödet bör räknas upp varje år i enlighet med riksdagsmannaarvodet. Detta uppgår dags 
dato till 71 500 kr vilket medför att en uppräkning sker med cirka 2,3 procent jämfört med före-
gående år.  

Det uppräknade grundstödet uppgår därför för år 2023 till 11 054 kronor till varje parti medan 
mandatstödet utgörs av 8 067 kronor per mandat i fullmäktige. 
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Kommunstyrelsen  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

forts Ks § 143 2022-240 

Fastställda mandat och ledamöter i kommunfullmäktige per 31 december 2022 medför att parti-
erna har rätt till följande partistöd för år 2023:  

Parti  Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt stöd 

Moderaterna 13 11 054 104 871 115 925 
Socialdemokraterna 8 11 054  64 536  75 590 
Sverigedemokraterna 5 11 054  40 335  51 389 
Centerpartiet 2 11 054  16 134  27 188 
Kristdemokraterna 2 11 054  16 134  27 188 
Vänsterpartiet 2 11 054  16 134  27 188 
Liberalerna 1 11 054    8 067  19 121 

Summa   33 77 378 266 211 343 589 

Beloppen anges i kronor. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2022-10-24. 



Kommunledningskontoret Sidan 

1(2) 
Enhet 

Kansli 

Datum 

2022-10-24 

Dnr 

2022-240 

Handläggare 

Thomas Lindberg 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

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

Beslut om partistöd 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

- partistöd för år 2023 ska utgå för respektive parti med:

Moderaterna: 115 925 kronor
Socialdemokraterna: 75 590 kronor
Sverigedemokraterna: 51 389 kronor
Centerpartiet: 27 188 kronor
Kristdemokraterna: 27 188 kronor

Vänsterpartiet: 27 188
Liberalerna: 19 121 kronor

- för visst parti utbetalt partistöd för år 2023 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 beslut om regler om utbetalning av partistöd till 
partier representerade 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 
kommunallagen. Då Vänsterpartiets samtliga platser i kommunfullmäktige stod tomma erhöll partiet 
inget partistöd varför partiet ej heller ska lämna in någon redovisning för år 2021.  

Övriga berättigade partier har inkommit med redovisningen i rätt tid (det vill säga senast 30 juni 
2022) avseende utbetalt partistöd för år 2021. 

Partistödet bör räknas upp varje år i enlighet med riksdagsmannaarvodet. Detta uppgår dags dato 
till 71 500 kr vilket medför att en uppräkning sker med cirka 2,3 procent jämfört med föregående 
år.  

Det uppräknade grundstödet uppgår därför för år 2023 till 11 054 kronor till varje parti medan 
mandatstödet utgörs av 8 067 kronor per mandat i fullmäktige. 
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Fastställda mandat och ledamöter i kommunfullmäktige per 31 december 2022 medför att partierna 
har rätt till följande partistöd för år 2023:  

Parti  Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt stöd 

Moderaterna 13 11 054 104 871 115 925 
Socialdemokraterna 8 11 054  64 536  75 590 
Sverigedemokraterna 5 11 054  40 335  51 389 
Centerpartiet 2 11 054  16 134  27 188 
Kristdemokraterna 2 11 054  16 134  27 188 
Vänsterpartiet 2 11 054  16 134  27 188 
Liberalerna 1 11 054    8 067  19 121 

Summa  33 77 378 266 211 343 589 

Beloppen anges i kronor. 

Beslutsunderlag 
Regler om partistöd i Hjo kommun, beslut Kf § 9/14. 

Skickas till 
Partierna 

Ekonomienheten 
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Dokumentansvarig Kommunsekreterare 

Dnr 2014-68 
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§ 1 Partistöd 

Partistödet till i fullmäktige representerade partier utbetalas årligen med ett grundstöd, vilket innefattar 
bidrag till partikonferenser, samt ett mandatstöd. 
 
Partistödet bör årligen räknas upp med motsvarande procentsats som arvodena till de förtroendevalda. 
År 2014 är summorna 9 053 kr i grundstöd, samt 6 607 kr per mandat i mandatstöd.  
 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. 

§ 2 Förutsättningar för partistöd  

Följande ska vara uppfyllt för att partistöd ska utbetalas i Hjo kommun:  
 
Partistöd utgår till partier som har mandat i kommunfullmäktige. Partiet ska ha fastställd ledamot för 
sitt/sina mandat enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Att så är fallet kontrolleras årligen per den 31 
december. Har partiet det ska partistöd utgå. Avgår ledamot senare under året och inga ersättare finns 
att tillgå blir inte partiet återbetalningsskyldigt.  
 
Redovisning av partistöd enligt § 3 första, andra och tredje styckena ska vara uppfylld för att partiet ska 
erhålla partistöd. 
 
Partistöd ges endast till parti som är juridisk person.  
 
Uppfylls inte vad som anges i § 2 kan kommunfullmäktige besluta att inte betala ut partistöd till berört 
parti.  

§ 3 Redovisning av partistöd 

Mottagare av partistöd ska till kommunfullmäktige årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen 2 kap. § 9 första stycket. 
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång.  
 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen till 
kommunfullmäktige.  

§ 4 Utbetalning av partistöd 

Partistöd utbetalas en gång om året, efter beslut av kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 144 2021-141 

Tilläggsanslag i investeringsbudget för åtgärder på Guldkrokssko-
lans skolgård 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsbudgetera 1,0 mnkr i det på-
gående investeringsprojektet för åtgärder på Guldkroksskolans skolgård. 

Sammanfattning 
I investeringsbudgeten för 2022 finns 7 mnkr avsatta för renovering av Guldkroksskolans skol-
gård. Projektet inleddes under våren 2022 och kommer att slutföras under senhösten 2022. 
Budgeten är baserad på en kalkyl som togs fram i samband med projekteringen under hösten 
2021.  

Det rådande ekonomiska läget i Sverige och omvärlden har inneburit kostnadsökningar i pro-
jektet. Förvaltningen har reviderat utförandet när det gäller såväl material som lekutrustning för 
att möta detta men den senaste kalkylen från september månad pekar mot en slutlig kostnad om 
8 mnkr.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2022-10-26. 
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Samhällsbyggnad Sidan 

1(1) 
Enhet 

Teknisk service 

Datum 

2022-10-26 

Dnr 

2021–141 

Handläggare 

Jonas Sjölin 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

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

Tilläggsanslag i investeringsbudget för åtgärder på Guldkroksskolans 
skolgård 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsbudgetera 1,0 mnkr i det pågående 
investeringsprojektet för åtgärder på Guldkroksskolans skolgård.  

Bakgrund 
I investeringsbudgeten för 2022 finns 7 mnkr avsatta för renovering av Guldkroksskolans skolgård. 
Projektet inleddes under våren 2022 och kommer att slutföras under senhösten 2022. Budgeten är 
baserad på en kalkyl som togs fram i samband med projekteringen under hösten 2021.  

Det rådande ekonomiska läget i Sverige och omvärlden har inneburit kostnadsökningar i projektet. 
Förvaltningen har reviderat utförandet när det gäller såväl material som lekutrustning för att möta 
detta men den senaste kalkylen från september månad pekar mot en slutlig kostnad om 8 mnkr.  

Beslutsunderlag 
Detta missiv 

Jonas Sjölin 
Samhällsbyggnadschef 

Skickas till 

Samhällsbyggnad/ Fastighetsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 145 2022-310 
2021-233 

Strategi för krisberedskap och civilt försvar samt Ledningsplan vid 
extraordinära händelser 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- anta Hjo kommuns strategi för krisberedskap och civilt försvar, samt

- upphäva Ledningsplan vid extraordinära händelser (Dnr 2021-233).

Kommunstyrelsen beslutar vidare att: 

- såsom riktlinje anta reviderad Ledningsplan vid extraordinära händelser, samt

- beslutet om antagande gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar be-
slut enligt ovan.

Sammanfattning 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska kommu-
nen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. I Hjos version presenteras 
också strategin för det lokala arbetet med civilt försvar. 

Kommunen har tidigare inte uppfyllt detta krav. 

Ledningsplanen vid extraordinära händelser beskriver hur kommunen ska styras vid fredstida kri-
ser eller extraordinära händelser. Ledningsplanen ligger därför på samma nivå som krigsorgani-
sationen och bör finnas på kommunstyrelsenivå. 

Strategin presenterar inriktning och mål för krisberedskapen och civilt försvar i Hjo. Utöver 
konkreta mål presenteras också en generell ambition och vilken planering som ska genomföras 
under mandatperioden 2023 – 2026. I Slutet av mandatperioden ska arbetet summeras och nya 
mål för nästkommande period formuleras i en reviderar version av strategin. 

Strategin är framtagen enligt de föreskrifter som MSB fastställt. 

Beslutsunderlag 
Säkerhetsstrategens skrivelse 2022-11-30. 
Förslag till strategi för krisberedskap och civilt försvar. 
Förslag till Revidering av Ledningsplan vid extraordinära händelser. 
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Kommunstyrelsen  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

forts Ks § 145 2022-310 
 2021-233 

Skickas till 
Säkerhetsstrateg 
Kansliet 



Kommunledningskontoret Sidan 

1(2) 
Enhet 

Kansli 

Datum 

2022-11-30 

Dnr 

2022-xx 
2021-233 

Handläggare 

Julian Rittermann 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

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

Strategi för krisberedskap och civilt försvar, antagande samt 
Ledningsplan vid extraordinära händelser, revidering      

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- anta Hjo kommuns strategi för krisberedskap och civilt försvar, samt

- upphäva Ledningsplan vid extraordinära händelser (Dnr 2021-233).

Kommunstyrelsen beslutar vidare att: 
- såsom riktlinje anta reviderad Ledningsplan vid extraordinära händelser, samt

- beslutet om antagande gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
enligt ovan.

Sammanfattning 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska kommunen 
ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. I Hjos version presenteras också 
strategin för det lokala arbetet med civilt försvar. 

Kommunen har tidigare inte uppfyllt detta krav. 

Ledningsplanen vid extraordinära händelser beskriver hur kommunen ska styras vid fredstida kriser 
eller extraordinära händelser. Ledningsplanen ligger därför på samma nivå som krigsorganisationen 
och bör finnas på kommunstyrelsenivå. 

Strategin presenterar inriktning och mål för krisberedskapen och civilt försvar i Hjo. Utöver 
konkreta mål presenteras också en generell ambition och vilken planering som ska genomföras 
under mandatperioden 2023 – 2026. I Slutet av mandatperioden ska arbetet summeras och nya mål 
för nästkommande period formuleras i en reviderar version av strategin. 

Strategin är framtagen enligt de föreskrifter som MSB fastställt.  
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Beslutsunderlag 
Förslag till Hjo kommuns strategi för krisberedskap och civilt försvar. 
Förslag till Revidering av Ledningsplan vid extraordinära händelser. 

Skickas till 
Säkerhetsstrateg 
Kansliet 

 

Julian Rittermann 

Säkerhetsstrateg 

Direkt 0503-352 46 

Mobil nr 072-146 78 77 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hjo kommuns strategi för krisberedskap och civilt försvar 

 

Dokumenttyp Strategi 

Fastställd/upprättad 2022-11-24, § xx av kommunstyrelsen 

Senast reviderad  

Detta dokument gäller för Hjo kommunkoncern 

Giltighetstid T o m 2026-12-31 

Dokumentansvarig Säkerhetsstrateg 

Dnr 2022-xxx 

 

  



 2(5) 

 

Innehållsförteckning 

 

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

1. Inledning ......................................................................................................................................................... 3 

2. Mål och inriktning .................................................................................................................................... 4 

Krisberedskap ........................................................................................................................................... 4 

Civilt försvar .............................................................................................................................................. 4 

3. Styrning ...................................................................................................................................................... 4 

4. Riskhantering ............................................................................................................................................ 5 

5. Geografiska områdesansvaret............................................................................................................... 5 

Ambition 2023 – 2026 ............................................................................................................................ 5 

6. Arbetet under mandatperioden ........................................................................................................... 5 

 
  



 3(5) 

 

1. Inledning 

Enligt MSB och SKR Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap ska kommunerna anta ett 
styrdokument för att beskriva inriktning och mål för hur arbetet med krisberedskap ska 
bedrivas. Styrdokumentet ska antas i kommunfullmäktige och gälla för innevarande 
mandatperiod. Rubriker och innehåll i denna handling är framtagna enligt föreskrifterna i 
Vägledning för kommunens arbete med styrdokument 2022 – 2023. 

Hjo kommun har valt att komplettera krisberedskapsmålen med mål för det lokala arbetet med 
civilt försvar, trots att detta i nuläget inte är ett krav. Krisberedskap och civilt försvar är 
områden som bygger på varandra och arbetet bör därför samordnas.  

Mål och inriktning enligt detta dokument gäller för Hjo kommun och de kommunala bolagen.  

Detta strategiska dokument står högst inom nämnda områden och styr över samtliga lägre 
stående planer, rutiner och instruktioner. Dessa är bland annat: 

 

 Reglemente för krisledningsnämnd 
 Riktlinjer för försörjningsberedskap 
 Hjo kommuns krigsorganisation 
 Risk- och sårbarbetsanalys 2023 - 2026 
 Ledningsplan för extraordinära händelser och höjd beredskap 
 Åtgärdsplan för krisberedskap och civilt försvar 2023 - 2026 
 Övnings och utbildningsplan 

 

Arbetet med inriktningen och målen är baserat på resultatet av Risk- och sårbarhetsanalysen 
för samma mandatperiod samt nu gällande planeringsinriktning för civilt försvar och höjd beredskap 
för Västra Götalands län.  

Förebyggande verksamhet enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor regleras i 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 

 

Den 15 december 2020 beslutade Riksdagen om proposition Totalförsvaret 2021- 2025, och 
om nya utökade mål för det civila försvaret; 

 

• värna civilbefolkningen, 
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, 
• bidra till det militära försvaret förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld, 
• upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att 

stärka försvarsviljan, 
• bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på 

samhället i fred, 
• med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande 

och humanitära insatser.  

 

Baserat på dessa mål och hänsyn till kommunens förmåga här och nu har inriktning och mål 
formulerats för mandatperioden 2023 – 2026.  
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2. Mål och inriktning 
Krisberedskap 

Inriktning 

Hjo kommun och dess bolag ska med god samordningsförmåga, tillräckliga beredskapsresurser 
och i samverkan med andra sträva efter att upprätthålla lokalsamhällets funktionalitet under 
extraordinära händelser och kriser. 

Mål 

Hjo kommun och dess bolag ska under perioden uppnå följande mål inom krisberedskap: 

 

 i samordning med myndigheter och aktörer i kommunen öva krislednings- och 
krishanteringsförmågan. 

 planera och etablera en grundläggande försörjningsberedskap gällande drivmedel, 
reservkraft, livsmedel och dricksvatten. 

 delta med lämpliga befattningar i regionala och nationella samverkans- och 
informationsforum inom krisberedskapsområdet. 
 

 utbilda och informera allmänheten kontinuerligt i grundläggande krisberedskap och 
identifierade risker enligt risk- och sårbarhetsanalys.  

 
Civilt försvar 

Inriktning 

Hjo kommun och dess bolag ska sträva efter att uppfylla nationella och regionala planeringsmål 
samt anpassa den lokala krisberedskapsverksamheten till att skapa synergieffekter med Hjos 
totalförsvarsförmåga. 

Mål 

Hjo kommun och dess bolag ska under perioden uppnå följande mål inom civilt försvar: 

 

 kontinuerligt samverka och samordna med Försvarsmakten om gemensamma övningar 
och aktiviteter som kan stärka den lokala totalförsvarsförmågan. 

 delta med lämpliga befattningar i regionala och nationella samverkans- och 
informationsforum inom totalförsvarsområdet. 

 med utgångspunkt för regionala- och nationella inriktningar planera och öva 
kommunens civilförsvarsförmåga. 

 planera efter och samordna civilförsvarsarbetet med den regionala inriktningen. 

3. Styrning 

Kommunfullmäktige, genom detta dokument, anger inriktning och mål för Hjo kommun och 
dess bolag.  

Kommunstyrelsen styr förvaltningens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Detta uppnås 
genom styrdokument och regelbunden uppföljning av förvaltningens arbete.  

Förvaltningen uppfyller inriktning och mål enligt detta dokument genom styrdokument, rutiner, 
utbildningar, övningar och kontroll av vidtagna åtgärder. Kommundirektören ansvarar för att 



 5(5) 

 
samordna och leda arbetet i förvaltningen. 

De kommunala bolagen styrs av respektive styrelse. VD för Hjo Stadshus AB bör samordna 
bolagens arbete med förvaltningen Hjo kommun. 

Förvaltningen och bolagen bör anta handlingsplaner för perioden där identifierade åtgärder, 
ansvariga utförare, finansiering och slutdatum framgår. Informationen ska skyddas från obehörig 
insyn. 

Förvaltningen ska samordna sitt arbete med respektive kommunalförbund och eftersträva att 
aktiviteter och övningar genomförs i samverkan med varandra. 

4. Riskhantering 

Risk- och sårbarhetsanalysarbetet, RSA, ska ligga till grund för kommunens arbete med 
krisberedskap och civilt försvar.  

Förvaltningen tillser att analysarbetet inleds så att sista redovisningsdatum till Länsstyrelsen inte 
överskrids. Risk- och sårbarhetsanalysen ska börja gälla och antas tidigast första året för 
mandatperioden. Arbetet ska ske i samverkan med kommunalförbund och de kommunala 
bolagen. I den mån det är relevant eller tillämpbart bör även privata aktörer involveras. 

RSA ska antas i förvaltningen och resultatet redovisas kommunfullmäktige snarast därefter.  

5. Geografiska områdesansvaret 

Hjo kommun ska sträva efter att i sitt krisberedskaps- och totalförsvarsarbete informera 
kommunens invånare, näringsliv och organisationer. 

Informationen ska göras tillgänglig för att uppnå bästa effekt och nå så många inom Hjo 
kommun som möjligt.  

 
Ambition 2023 – 2026 

Hjo kommun bör delta i nationella krisberedskaps- och totalförsvarsaktiviteter som anordnas 
av statliga myndigheter. Förvaltningen ska också regelbundet hålla i utbildnings- och 
informationsträffar i syfte att informera och utbilda allmänheten i hot och risker samt 
grundläggande krisberedskap. 

Förvaltningen ska sträva efter att etablera regelbunden samverkan med den identifierade privata 
samhällsviktiga verksamheten enligt RSA.  

 

6. Arbetet under mandatperioden 

Under mandatperioden 2023 – 2026 ska följande planering genomföras: 

  
 Drivmedelsförsörjning för den kommunala verksamheten och reservkraft. 
 Drift och utbyggnad av reservkraft. 
 Livsmedelsförsörjning av den kommunala verksamheten. 
 Nödvattenförsörjning vid avbrott i dricksvattenproduktion. 

 

Resultatet och progressionen av arbetet ska redovisas kommunstyrelsen regelbundet under 
perioden.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledningsplan vid extraordinära händelser  

 

Dokumenttyp Plan 

Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2011-03-07 § 102 (upphävd Kf § xx/xx) 
Kommunstyrelsen xxxxxxxxx  

Senast reviderad Kf § 239/15, Kf § 97/21 

Detta dokument gäller för Hjo kommun 

Giltighetstid T o m 2023 2026 

Dokumentansvarig Säkerhetsstrateg 

Dnr 2010-710, 2021-233 
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1. Inledning 

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 regioners åt-
gärder 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 region (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 Ledningsplan vid ex-
traordinära händelser samt Ledningsrutinen för hantering av kriser och extraordinära händelser 
tillämpas. 

 
1.1.1 Höjd beredskap 

Kommunen leds av kommunstyrelsen under höjd beredskap. Höjd beredskap utlyses av rege-
ringen eller av länsstyrelsen i det fall regeringen inte kan kommunicera med vårt län. I det fall 
kommunen inte har kontakt med varken regering eller länsstyrelse kan kommunstyrelsen be-
sluta om att starta krigsorganisationen och vidta de åtgärder som hade blivit gällande om höjd 
beredskap utlysts av regering eller länsstyrelse. Mer information om Hjo kommuns krigsorgani-
sation finns i styrdokumentet med samma namn. 

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 och under höjd beredskap grundas på det geografiska områdesansvaret samt principerna 
om ansvar, likhet och närhet. Enligt LEH (2006:544), ska kommunen med ledningsplanen pla-
nera sin krisberedskap och krishantering för fredstid samt höjd beredskap. 

Sekretess och tystnadsplikt 

Varje enskild deltagare som deltar i arbete kring krisberedskap, totalförsvarsplanering eller 
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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 arbetet. 

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 vissa gäller även 15 kap 2 § Försvarssekretess, Offentlighets och Sekretesslagen 
(OSL 2009:400), för de uppgifter inom krisorganisationen som utgör en del i kommunens krigs-
organisation 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 om Säkerhetsskydd (PMFS 2019:2 2021:1). Skyddet av-
ser att värna samhällsviktig verksamhet och skydda mot; spioneri, sabotage, terroristbrott och 
andra brott som kan hota verksamheten (LAG 2018:585). Detta innebär att kommunens kris-
organisation 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 regionernas åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap skyldig att upprätta risk och sårbarhetsa-
nalyser. Syftet med analyserna är att öka medvetandet och kunskapen om risker och sårbar-
heter hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga, ge underlag för planering, samt att utveckla 
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.  

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. 
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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 säkerhetsstrategen. En öv-
nings- och utbildningsplan skall av säkerhetsstrategen lämnas för beslut i kommunledningsgrup-
pen. 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. 

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).  

Kommundirektören, eller dess ersättare beslutar, efter samråd med berörda chefer eller 
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chefsgruppen, att planen och ledningsrutinen skall tillämpas delvis eller i sin helhet för verksam-
hetsorganisationen.  

Kommundirektören, eller dess ersättare, ansvarar för att informera krisledningsnämndens ord-
förande 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 kommunväxeln, hos säkerhetsstrategen och 
hos respektive verksamhetschef samt krisledningsnämndens ordförande och ersättare. Respek-
tive person som ingår i krisledningsorganisationen och som 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 samt SOS-alarm. ISK larmar Krisledningschefen. 

Kommundirektören eller dennes ersättare ansvarar för larmning av krisledningsnämndens ord-
förande.  

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, krisstab samt krishanteringsresurser. Krisledningsorganisationen upprättas för att 
kunna effektivisera ledningsprocesserna och underlätta och stödja förvaltningsorganisationen så 
att denna så långt det är möjligt kan bedriva sin verksamhet med minimerat antal avbrott och 
störningar. Organisationen 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 
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krisledningsnämnden. Det är av vikt att skilja på krisledningsnämndens politiska ansvar och kris-
ledningsstabens 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 kom-
munstyrelsen och byggnadsnämndens reglemente skall det finnas inskriven information om kris-
ledningsnämnden och vad detta innebär för den ordinarie nämnden. 

Krisledningsnämnden utgörs av kommunstyrelsens presidium samt utskottsordförandena. Kris-
ledningsnämndens ordförande eller dess ersättare har i akuta lägen delegation att utöva krisled-
ningsnämndens 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.  

3.2 Krisledning 

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:  

Ledningsrutinen för hantering av kriser och extraordinära händelser samt Stabsinstruktion för 
Krisstab. 

3.3 Kommunikation 

Krisstabens samverkansfunktion och krisstöd-funktionen agerar krisorganisationens informat-
ionskanaler, ansvarar för kommunikations inom respektive ansvarsområde. 
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Kommunikationsarbetet med presskontakt, information till allmänheten och samverkan i övrigt 
leds och samordnas av stabens samverkansfunktion kommunikationsfunktion. 

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 av 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 Förbrukningsmaterial och stöd m m 

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 
krisstaben. 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 
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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 

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. 

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. 
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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 

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 regioners åtgär-
der 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. Kommundirektören, eller ersättare/utsedd, tillsammans med säkerhetsstrate-
gen tar initiativ och ansvarar för att utvärderingen kommer till stånd. 

9. Förteckning över bilagor till plan vid extraordinära händelser 

1. Lag (2006:544) om kommuners och landstings regioners åtgärder inför och vid extraor-
dinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

2. Reglemente för Krisledningsnämnd  
3. Larmrutin för Hjo kommun 
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4. Ledningsrutin för hantering av kriser och extraordinära händelser och höjd beredskap 
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Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 148 2022-250 

Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsre-
serv 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Riktlinje för god eko-
nomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. 

Sammanfattning 
En resultatutjämningsreserv innebär att resurser under givna förutsättningar kan sparas under 
högkonjunktur för användas under lågkonjunktur. Förutsättningen är att kommunen tydligt defi-
nierat och levt upp till god ekonomisk hushållning samt beslutat om ett regelverk för hur resur-
ser tillförs och ianspråktas ur resultatutjämningsreserven. En resultatutjämningsreserv ger kom-
munen utökad möjlighet att bedriva ekonomi- och verksamhetsstyrning vid behov. Hjo kommun 
bör därför inrätta en resultatutjämningsreserv. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 2022-11-08. 
Förslag till riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. 
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Kommunledningskontoret Sidan 

1(2) 
Enhet 

Ekonomi 

Datum 

2022-11-08 

Dnr 

2022–250 

Handläggare 

Maria Berg 

Lennart Andersson 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

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

Riktlinje för God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsre-
serv 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Riktlinje för god ekono-
misk hushållning och resultatutjämningsreserv. 

Sammanfattning 
En resultatutjämningsreserv innebär att resurser under givna förutsättningar kan sparas under hög-
konjunktur för användas under lågkonjunktur. Förutsättningen är att kommunen tydligt definierat 
och levt upp till god ekonomisk hushållning samt beslutat om ett regelverk för hur resurser tillförs 
och ianspråktas ur resultatutjämningsreserven. En resultatutjämningsreserv ger kommunen utökad 
möjlighet att bedriva ekonomi- och verksamhetsstyrning vid behov. Hjo kommun bör därför inrätta 
en resultatutjämningsreserv. 

Bakgrund 
Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs 
genom andra juridiska personer. Enligt kommunallagen (2017:725, 11 kap.) ska kommunerna ha 
verksamhetsmål och finansiella mål som främjar god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige 
ska besluta om en riktlinje för god ekonomisk hushållning.  

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser 
reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). För inrättandet och 
hanteringen krävs att fullmäktige beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt ett re-
gelverk för när och hur medel får tillföras och ianspråktas från resultatutjämningsreserven.  

Resultatutjämningsreserven gör det möjligt att avsätta delar av ett överskott i goda tider för att vid 
senare tillfälle använda medlen för att täcka underskott som kan uppstå till följd av konjunkturför-
sämring, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Syftet med 
resultatutjämningsreserven är alltså att möta konjunkturvariationer för att nå stabila förutsättningar 
för kommunens verksamheter. En resultatutjämningsreserv kan därför ses som verktyg som stöder 
resonemanget att god ekonomisk hushållning måste utvärderas över en längre tidsperiod än det en-
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skilda året. Med ett sådant resonemang blir ett långsiktig stabilt överskott viktigare än det enskilda 
årets resultat som kan variera kraftigt upp eller ned till följd av många olika orsaker.  
 
RUR är frivillig att tillämpa men de kommuner som vill göra det måste besluta om hur reserven ska 
hanteras. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av RUR och fastställer riktlinjer för hante-
ringen av den. Kommunfullmäktige beslutar också om reservering till och disposition ur denna re-
serv. 
 
Regeringen utreder för närvarande kommunallagens regelverk för ekonomisk styrning, vilket kan 
leda till förändringar i lagstiftning eller praxis som påverkar exempelvis resultatutjämningsreserver. 
Bedömningen är ändå att Hjo kommun bör agera utifrån nuvarande lagstiftning och ta ställning till 
andra eller förändrade möjligheter om och när de blir verklighet. 
 

Ekonomiska konsekvenser  
Ett införande av en resultatutjämningsreserv ger inte några omedelbara direkta ekonomiska konse-
kvenser. Den utgör en möjlighet för kommunfullmäktige att i ett senare läge med lågkonjunktur fö-
reslå ianspråktagande av medel ur resultatutjämningsreserven för att undvika att balanskravsreg-
lerna påverkar verksamhetens ekonomiska förutsättningar.  
 

Beslutsunderlag 
Detta missiv. 
Förslag till Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. 

Skickas till 

Ekonomienheten 
Revisorerna 

 

 

Lennart Andersson 

Ekonomichef 
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Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 

Rapport undertitel 

Dokumenttyp Riktlinje 

Fastställd/upprättad 2022-12-21, § xx av kommunfullmäktige 

Senast reviderad  

Detta dokument gäller för Samtliga nämnder 

Giltighetstid Tills vidare 

Dokumentansvarig Ekonomichef 

Dnr 2022–250 

 

  



 3(7) 

 

Innehållsförteckning 

 

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

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

God ekonomisk hushållning ........................................................................................................................... 4 

Mål för god ekonomisk hushållning .............................................................................................................. 4 

Mål för verksamheterna .............................................................................................................................. 4 

Finansiella mål................................................................................................................................................ 4 

Resultatutjämningsreserv ................................................................................................................................ 5 

Kommunallagens bestämmelser ................................................................................................................ 5 

Riktlinjer för resultatutjämningsreserven i Hjo kommun ....................................................................... 6 

Reservering till RUR .................................................................................................................................... 6 

Disponering av RUR .................................................................................................................................... 6 

Beslut om disponering av och reservering till RUR ............................................................................. 7 

 
  



 4(7) 

 

Inledning 

Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som be-
drivs genom andra juridiska personer. Enligt kommunallagen (2017:725, 11 kap.) ska kommu-
nerna ha verksamhetsmål och finansiella mål som främjar god ekonomisk hushållning. Kommun-
fullmäktige ska besluta om en riktlinje för god ekonomisk hushållning. Om kommun har en re-
sultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även ange hanteringen av denna reserv 

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning bygger på långsiktigt tänkande och att varje generation som lever 
och verkar i Hjo står för de kostnader som de ger upphov till. I kommunlagen ställs krav på att 
kommunfullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin som har 
betydelse för god ekonomisk hushållning.  

Den kommunala verksamheten ska bedrivas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Detta är 
uttryckt i kommunallagen i form av det så kallade balanskravet. På lång sikt räcker det inte med 
ett nollresultat för att bevara kapaciteten. Det krävs ett årligt överskott för att finansiera inve-
steringar och för att säkerställa att det egna kapitalet inte minskar i värde.  

För Hjo kommun innebär God ekonomisk hushållning att resurserna i verksamheten ska använ-
das till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Visionens utvecklingsområden och 
kommunfullmäktiges prioriterade mål är styrande för all verksamhet och utveckling. 

Mål för god ekonomisk hushållning 

Mål för verksamheterna 

Kommunallagen stadgar att kommunfullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för verksam-
heten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Det innebär att resurserna i verk-
samheten ska användas till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Förvaltningsberät-
telsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts och följts. 

I samband med beslut om Budget och verksamhetsplan fastställer kommunfullmäktige mål för 
verksamheten. Dessa mål följs årligen upp i samband med delårs- och årsbokslutet. Vid uppfölj-
ningen görs en sammantagen bedömning av mätbara mått och icke mätbara resultat. Resultatet 
av bedömningen ligger till grund för kommunstyrelsens redovisning till fullmäktige när det gäller 
om verksamhetens resultat är förenligt med god ekonomisk hushållning. 

Finansiella mål 

Enligt kommunallagen ska kommunen i samband med budgeten ange finansiella mål för ekono-
min som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisning 
och i delårsbokslut. 

 

Hjo kommuns långsiktiga finansiella mål innebär att varje generation själv ska bära kostnaderna 
för den kommunala service som den konsumerar. Kommande generationer ska inte behöva be-
tala för det som tidigare generationer förbrukat. Hjo kommuns finansiella mål tar sikte på och 
anger nivåer för: 
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• Årets resultat 
• Soliditet 
• Självfinansieringsgrad av investeringar 

 

I samband med beslut om budget och verksamhetsplan fastställer kommunfullmäktige nivån för 
finansiella mål för kommande budgetår och resterande år i planperioden. Aktuella ekonomiska 
förutsättningar för Hjo kommun tas i beaktande när nivån för de finansiella målen fastställs. För 
ett enskilt år eller en planperiod kan det innebära att de långsiktiga finansiella målen inte upp-
nås, utifrån att det inte är ekonomiskt eller verksamhetsmässigt försvarbart. 

Resultatutjämningsreserv 

Kommunallagens bestämmelser 

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa beting-
elser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Resultatutjäm-
ningsreserven gör det möjligt att avsätta en del av ett överskott i goda tider och sedan använda 
medlen för att täcka underskott som kan uppstå till följd av konjunkturförsämring, under förut-
sättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Syftet med resultatutjämnings-
reserven är alltså att möta konjunkturvariationer för att nå stabila förutsättningar för kommu-
nens verksamheter.  

 

RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner som tänker göra det måste besluta om hur reserven 
ska hanteras. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av RUR och fastställer riktlinjer för 
hanteringen av den. Kommunfullmäktige beslutar också om reservering till och disposition ur 
denna reserv. 
 
  



 6(7) 

 
 

Enligt kommunallagen får reservering till RUR göras med högst ett belopp som motsvarar det 
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjuste-
ringar som överstiger: 
 

• en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, eller 

 

• två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunaleko-
nomisk utjämning, om kommunen har ett negativt eget kapital, 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

 

Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag om kommu-
nal bokföring och redovisning, grund för beräkningen. 

Kommunallagen stadgar att medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel. Någon närmare precisering än så görs inte. Resultatutjäm-
ningsreserven ska användas för att reglera underskott som uppkommit till följd av konjunktu-
rella variationer, exempelvis försämrad eller negativ skatteunderlagstillväxt. 

Riktlinjer för resultatutjämningsreserven i Hjo kommun 

Reservering till RUR 

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av 
årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 pro-
cent (vid positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser annars 2 
procent) av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjäm-
ning. 

Disponering av RUR 

Resultatutjämningsreserven får användas för att nå ett nollresultat när kommunens balanskravs-
resultat är negativt. Något av följande kriterier ska vara uppfyllda för att reserven ska få nyttjas: 

 

• förändringen av den underliggande skatteunderlagsutvecklingen i riket understiger den 
genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren med en procentenhet eller mer. 

 

• Årets balanskravsresultat är negativt till följd av intäktsminskningar och/ eller kostnads-
ökningar av tillfällig och extraordinär karaktär.  
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Beslut om disponering av och reservering till RUR  

Beslut om disponering av medel från resultatutjämningsreserven fattas i samband med fullmäkti-
ges budgetbeslut men prövas och kan revideras i samband med bokslut 

 

Beslut om reservering till resultatutjämningsreserven fattas i samband med fullmäktiges budget-
beslut men prövas och kan revideras i samband med årsbokslut. 

 

I samband med behandling av delårsbokslut och bokslut kan kommunen behöva fatta beslut om 
en omprövning av reservering respektive disponering. Om det krävs åtgärder i verksamheterna 
kan dessa eventuellt vägas mot att disponera medel ur resultatutjämningsreserven under förut-
sättning att skatteunderlagsutvecklingen och årets balanskravsresultat medger detta. 
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Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 149 2022-259 

Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- anta förvaltningens förslag till reglemente för kommunstyrelsen, samt

- upphäva tidigare reglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2007-12-17, senast uppdaterat
2020-09-24.

Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på förändrad utskottsstruktur där verksamheterna 
Vård och omsorg samt Arbete och socialtjänst bereds av det sociala utskottet. I och med det 
upphör omvårdnadsutskottet och barn- och ungdomsutskottet byter namn till barn- och utbild-
ningsutskottet. Detta medför att i individutskottet kommer inte ledamöter från det nya barn- 
och utbildningsutskottet att ingå. Vidare har vissa redaktionella ändringar gjorts.  

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2022-11-15. 
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen. 
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Stab Sidan 

1(1) 
Enhet 

Kansli 

Datum 

2022-11-15 

Dnr 

2022-259 

Handläggare 

Thomas Lindberg 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

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

Kommunstyrelsens reglemente 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- anta förvaltningens förslag till reglemente för kommunstyrelsen, samt
- upphäva tidigare reglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2007-12-17, senast uppdaterat

2020-09-24.

Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på förändrad utskottsstruktur där verksamheterna VO 
och AoS bereds av det sociala utskottet. I och med det upphör omvårdnadsutskottet och barn- och 
ungdomsutskottet byter namn till barn- och utbildningsutskottet. Detta medför att i 
individutskottet kommer inte ledamöter från det nya barn- och utbildningsutskottet att ingå. Vidare 
har vissa redaktionella ändringar gjorts.  

Beslutsunderlag 

Förslag till Kommunstyrelsens reglemente. 

Skickas till 
Kansliet 
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Detta dokument gäller för Kommunstyrelsen 

Giltighetstid Tills vidare 

Dokumentansvarig Kanslichef 

Dnr 2022-259 
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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

Kommunstyrelsens ansvar 

Övergripande ledning och styrning 

1 §  
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan, med ansvar för kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. 
 
Styrelsen har uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap kommu-
nallagen. 
 
2 §  
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat: 

- utvecklingen av den kommunala demokratin, 
- personalpolitiken, 
- den översiktliga fysiska planeringen, 
- samhällsbyggnads-, mark- och bostadspolitiken, se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls och att planläggning äger rum, 
- naturvårds- och miljövårdsfrågor, 
- energiplaneringen samt främja energihushållningen, 
- socialtjänsten, 
- vård- och omsorgsverksamheten, 
- den kommunala hälso- och sjukvården, 
- skolväsendet, 
- kultur- och fritidsverksamheten, 
- skadeförebyggande arbete för ett gott samhällsskydd, 
- informationsverksamheten, ansvara för att stärka varumärket Hjo samt övergripande mark-

nadsföring av kommunen, 
- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och 

näringslivet i kommunen, 
- utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation, 
- vänortsutbyte och internationella kontakter, 
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet, 
- arbetet med att effektivisera administrationen. 

 
Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa: 

- trafikpolitiken och arbetet med att verka för en tillfredsställande trafikförsörjning. 
 
3 §  
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 

- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten, 

- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten, och ekono-
min efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, 

- arbeta för att kommunens vision förverkligas samt arbeta med mål, riktlinjer och ramar för 
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styrning av hela den kommunala verksamheten, 
- ansvara för att fullmäktiges beslut verkställs, 
- ansvara för att uppföljning sker till fullmäktige, 
- ansvara för drift av kommunens samlade verksamhet, dock inte de ärenden som avser myn-

dighetsutövning och som handhas av byggnadsnämnden eller Miljösamverkan östra Skaraborg 
(se särskilda reglementen), 

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intresse i, 

- utveckla brukarinflytandet och medborgardialogen, 
- utveckla och följa upp kommunens gemensamma kärnvärden, 
- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sam-

manträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i,  
- vara kommunens samordnande och verkställande organ i fråga om kommunens byggnads- 

och anläggningsverksamhet, avseende nybyggnad samt större till- och ombyggnader. 

Kommunstyrelsens verksamhetsansvar 

Arbete och socialtjänst 

4 §  
Inom arbete och socialtjänst fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter bland annat enligt följande 
lagar: 

- Socialtjänstlagen  
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga  
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall  
- Föräldrabalken 
- Alkohollagen 
- Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
- Lag om tobak och liknande produkter 
- Lag om tobaksfria nikotinprodukter 
- Övriga lagar och förordningar inom verksamhetsområdet 

5 § 
Inom Arbete och socialtjänst ansvarar kommunstyrelsen för: 

- individ- och familjeomsorgen och vad som i lag sägs om socialnämnden utom vad gäller 
äldre- och handikappfrågor, 

- flyktingmottagning, samt arbetsmarknadsåtgärder 
- biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktions-

hindrade. 
 

Barn och utbildning 

6 §  
Inom barn och utbildning fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter bland annat enligt följande lagar: 

- Skollagen 
- Övriga lagar och förordningar inom verksamhetsområdet 
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7 §  
Inom barn och utbildning ansvarar kommunstyrelsen för: 

- förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, 
- förskoleklass, 
- grundskola, 
- gymnasieskola, 
- särskola, 
- kulturskola 
- kommunal vuxenutbildning, 
- vuxenutbildning för utvecklingsstörda, 
- svenskundervisning för invandrare, 
- fristående skolor, 
- elevhälsa, 
- uppföljningsansvar för ungdomar 16–20 år, 

 

Vård och omsorg 

8 §  
Inom vård och omsorg fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter bland annat enligt följande lagar: 

- Socialtjänstlagen 
- Lagen stöd och service till vissa funktionshindrade 
- Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
- Hälso- och sjukvårdslagen 
- Övriga lagar och förordningar inom verksamhetsområdet 

 
9 §  
Inom vård- och omsorg ansvarar kommunstyrelsen för: 

- särskilda boendeformer, 
- hemtjänst, 
- hemsjukvård, 
- rehabilitering, 

Kultur, turism och fritid 

10 §  
Inom kultur, turism och fritid fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter bland annat inom följande 
lagar: 

- Bibliotekslagen 
- Övriga lagar och förordningar inom verksamhetsområdet 

 
11 §  
Inom kultur, turism och fritid ansvarar kommunstyrelsen för: 
 

- fritidsverksamhet, 
- föreningsservice, 
- bibliotek, 
- kulturell verksamhet, 
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- turism/besöksnäring. 

Samhällsbyggnad 
Plan & Bygg 
12 §  
Inom samhällsbyggnad/plan & bygg fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter bland annat inom föl-
jande lagar: 

- Plan- och bygglagen, avseende översiktlig mark- och vattenanvändning 
- Miljöbalken (med undantag av myndighetsutövning) 
- Övriga lagar och förordningar inom verksamhetsområdet 

 
13 §  
Inom samhällsbyggnad/plan & bygg ansvarar kommunstyrelsen för: 

- uppgifter inom miljö, med undantag av myndighetsutövning, 
- mark- och vattenanvändning, 
- kulturmiljö, 
- trafikförsörjningen. 

 
Teknisk service 
14 §  
Inom samhällsbyggnad/teknisk service fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom bland annat 
följande lagar: 

- Jordabalken 
- VA-lagen 
- Ellagen med behörighetsansvar 
- Övriga lagar och förordningar inom verksamhetsområdet 

 
13 §  
Inom samhällsbyggnad/teknisk service ansvarar kommunstyrelsen för: 

- fastighetsjuridiska ärenden, 
- anläggning, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra allmänna plat-

ser, 
- VA-verksamheten, 
- bidrag till enskild väghållning, 
- köp och försäljning av fast egendom, 
- förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar samt lös egen-

dom, 
- måltidsservice 
- lokalvård 
- fordon/verkstad. 

Övrig verksamhet 

14 §  
Kommunstyrelsen ansvarar för: 

- näringslivsverksamheten, 
- kommunikation, 
- IT, 
- internationellt samarbete,  
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- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt, som inte uppdragits åt annan nämnd.  

Ekonomisk förvaltning 

15 §  
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige medde-
lade föreskrifter härför. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder 
som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk 
förvaltning. 
 
I denna uppgift ingår bland annat att: 

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 
- tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana me-

del som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 
- utfärda förbindelser med anledning av fullmäktiges beslut om lån, borgen eller annan ansva-

righet, 
- utgöra styrelse för kommunens donationsstiftelser. 

 

Personalpolitiken 

16 §  
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare och har därvid bland annat att: 

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållan-
det mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om medbestämmande i arbetsli-
vet, 

- besluta om stridsåtgärd, 
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande för-

hållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
- handlägga frågor som faller inom personalorganets verksamhetsområde, 
- anställa kommundirektör, 
- handlägga frågor som rör pensioner och avtalsförsäkringar, 
- besluta om ramar för lönebildningen, 
- fullgöra kommunens arbetsmiljöansvar. 

 

Övrig förvaltning 
Uppgifter enligt speciallagstiftning 
17 §  
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.  
 
18 §  
Kommunstyrelsen ansvarar enligt lag (2006:544) om extraordinär händelse för i en Risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA) identifiera risker och sårbarheter i kommunens samhällsviktiga verksamhet och att 
dessa med god förmåga kan förebyggas eller hanteras i krissituationer i fred och under höjd beredskap. 
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19 §  
Kommunstyrelsen är trafiknämnd och fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § lag (1978:234) om nämn-
der för vissa trafikfrågor. 
 
20 §  
Kommunstyrelsen ansvarar enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) för informations-, personal- och fysisk 
säkerhet för kommunens säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och säkerhetskänsliga verksamhet samt 
förordnande av säkerhetsskyddschef.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att en säkerhetsskyddsanalys och åtgärdsplan finns framtagen och fastställd 
samt att säkerhetsskyddsplanens skyddsåtgärder utvärderas regelbundet. 
 
21 §  
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personregister som styrelsen för sin verksamhet för-
fogar över. Styrelsen ska utse personuppgiftsombud som tillser att personuppgifter hanteras på ett lagligt 
och korrekt sätt. 
 
22 §  
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. 
 
23 §  
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 
 
24 §  
Kommunstyrelsen svarar för kommunens heraldiska vapen. 
 

Delegering från kommunfullmäktige 

25 §  
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 

- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med 
särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit,  

- ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen,  
- styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,  
- ärenden enligt alkohollagen, 
- tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 
- tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 
- tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
- utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen,  
- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och 

bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av kommunfullmäktige 
fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens ta-
lan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, 
ingå förlikning och sluta annat avtal,  

- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell bety-
delse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag 
av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde 
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med fullmäktige, 
- utse ombud för kommunen vid tomtindelning och fastighetsförrättning hos fastighetsbild-

ningsmyndighet och enligt lagen om enskilda vägar med behörighet att på kommunens vägnar 
ansöka om sådan förrättning och att företräda kommunen vid förrättning med den behörig-
het i övrigt som anges i 12 kap 14 § rättegångsbalken. 

- besluta om lokala trafikföreskrifter och dispenser från gällande föreskrifter i enlighet med 
lagen om nämnder för vissa trafikfrågor 1978:234, 

- fastställa avgifter och priser för kopior, böcker, kartor som tillhandahålles allmänheten, 
- fastställa avgifter och priser vid kommunens anläggningar. 

 
26 §  
Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska beslutas av kommunfullmäktige. Rätt 
att besluta i kommunstyrelsens ställe regleras i delegationsordningen. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

27 §  
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 

28 §  
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 
 
29 §  
Inom kommunstyrelsen skall finnas ett allmänt utskott, tillika budgetberedning, ett tekniskt utskott, ett 
socialt utskott, ett barn- och utbildningsutskott, samt ett individutskott. 
 
Kommunstyrelsen utser utskotten som består av: 

- allmänna utskottet – sju ledamöter, 
- sociala utskottet – sju ledamöter och tre ersättare, 
- barn- och utbildningsutskottet – sju ledamöter och tre ersättare, 
- tekniska utskottet – fem ledamöter och två ersättare, samt 
- individutskottet – fem ledamöter, samtliga från sociala utskottet. 
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30 §  
Allmänna utskottet: 

- har att bereda ekonomi-, personal- och organisationsfrågor som ska handläggas av kommun-
styrelsen och i dessa ärenden lägga fram förslag till beslut, 

- har att bereda ärenden och frågor som rör kommunstyrelsens övergripande ledning och 
styrning, 

- har att bereda kultur-, turism- och fritidsfrågor, vilket framgår av kommunstyrelsens verk-
samhetsansvar ovan, 

- har att bereda ärenden som rör samhällsbyggnad som inte bereds av annat utskott eller 
byggnadsnämnden, 

- har uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde, 
- har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet, 
- är kommunens förhandlingsorgan och ingår kollektivavtal, 
- förbereda kommunstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan. 

 
31 §  
Tekniska utskottet: 

- har att bereda ärenden som rör samhällsbyggnad/teknisk service, vilket framgår av kommun-
styrelsens verksamhetsansvar ovan,  

- har uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde, 
- har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet. 

 
32 §  
 Sociala utskottet: 

- har att bereda samtliga ärenden som rör arbete och socialtjänst samt vård och omsorg, 
förutom individärenden, vilket framgår av kommunstyrelsens verksamhetsansvar ovan, 

- tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 
- har uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde, 
- har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet. 

 
33 §  
Barn- och utbildningsutskottet: 

- har att bereda samtliga ärenden som rör barn och utbildning,  
- har uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde,  
- har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet. 

 
34 § 
Individutskottet: 

- har att bereda samtliga individärenden som rör vård och omsorg och barn och ungdom, vil-
ket framgår av kommunstyrelsens verksamhetsområde ovan,  

- har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet. 

Ersättarnas tjänstgöring 

35 §  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde 
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem be-
stämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrke-
balansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående samman-
träde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 
  
36 §  
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänst-
göra, sedan ärendet handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallelse av ersättare 

37 §  
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast själv 
kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra. 

Ersättare för ordförande 

38 §  
Om varken ordföranden, 1:e vice eller 2:e vice ordföranden, kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den ledamot med flest tjänstgöringsår ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre 
tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordföran-
dens samtliga uppgifter. 

Sammanträden och tidpunkt 

39 §  
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 

Deltagande på distans 

40 § 
Kommunstyrelsen och dess utskott får om särskilda skäl föreligger sammanträda med ledamöter närva-
rande på distans. Sådant sammanträde för endast äga rum om ljud- och bildöverföringen sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så be-
skaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet 
 
Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla avseende deltagande på distans.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre arbetsdagar innan sammanträdet anmäla detta till 
kanslienheten. Sammanträdets ordförande avgör om närvaro får ske på distans.  
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Kallelse 

41 §  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet. Kallelse till utskott skickas senast tre dagar innan utskottets sammanträde. 
Kallelse till kommunstyrelsen skickas senast sju dagar innan sammanträdet. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som 
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden, 1:e vice eller 2:e vice ordföranden, kan kalla till sammanträde ska den ledamot 
med flest tjänstgöringsår göra detta. 
 
Ledamot och ersättare av kommunstyrelsen har rätt att på begäran elektroniskt få ta del av kallelser och 
handlingar till allmänna utskottet, tekniska utskottet, sociala utskottet och barn- och utbildningsutskottet, 
oavsett om de sitter som ledamot eller ersättare i utskottet. 

Ordföranden 

42 §  
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 

- vid behov påkalla presidieöverläggningar med övriga presidier och främja samverkan mellan 
kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder,  

- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,  
konferenser och sammanträde om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

Kommunalråd 

43 §  
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunalrådet ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Kommunalrådets ansvarområde 
sammanfaller med ordförandes enligt ovan. Vidare anges i kommunstyrelsens delegationsordning vad som 
särskilt ankommer på ordföranden att utföra. 

Insynsplats 

44 §  
I sociala utskottet samt barn- och utbildningsutskottet har varje i kommunfullmäktige representerat parti 
som inte representeras av ledamot eller ersättare i det aktuella utskottet rätt till en insynsplats. 
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- Representanten utses av partiet och kan ej växla mellan sammanträden. 
- Insynsplats innebär rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. 
- Representanten äger ej rätt att notera sin åsikt till protokollet. 

Justering av protokoll 

45 §  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redo-
visas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

Reservation  

46 §  
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.  

Delgivning 

47 §  
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller annan anställd som 
styrelsen bestämmer. 
 
Behörig att motta delgivning å styrelsens vägnar är, förutom ordföranden, kommunstyrelsens sekreterare. 

Jäv 

48 §  
I en jävssituation lämnar ledamoten sammanträdesrummet tills ärendet handlagts. 

Undertecknande av handlingar  

49 §  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföran-
den eller, vid förfall för denne, vice ordföranden och kontrasigneras av vederbörande handläggande tjäns-
teman om inte styrelsen annat bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 

Utskottsordförande 

50 §  
Kommunstyrelsen väljer för den tid som styrelsen bestämmer bland utskottens ledamöter ordförande, 
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för det allmänna utskottet och ordförande och vice ordfö-
rande för tekniska utskottet, sociala utskottet samt barn- och utbildningsutskottet. 
 
Individutskottets ordförande resp. vice ordförande är samma som i sociala utskottet. 
 
Om ordföranden eller vice ordföranden i utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
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ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare i utskott 

51 §  
Ersättare har rätt att närvara vid utskottens sammanträden, även om ersättaren inte tjänstgör. Icke tjänst-
görande ersättare har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. 
 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval 
snarast förrättas. 

Sammanträden med utskott 

52 §  
Utskotten sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer. Sammanträden ska hållas när 
ordföranden anser att det behövs eller när en majoritet av ledamöterna begär det. 
 
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Ärendeberedning 

53 §  
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör beredas av utskotten. 
 
Beredning i utskotten innebär att ledamöterna får detaljerad kunskap om ärendet samt möjlighet att ställa 
frågor till ansvarig chef och/eller handläggare. 
 
Utskottens protokoll anslås på anslagstavlan och publiceras på Hjo kommuns hemsida. 

Närvarorätt för utomstående 
Kommunfullmäktiges ordförande 
54 §  
I den händelse kommunfullmäktiges ordförande inte tillhör styrelsen äger denne ändå rätt att närvara vid 
styrelsens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. 
 
Kommunstyrelsens presidium 
55 §  
Styrelsens presidium äger rätt att närvara vid utskottens sammanträde och delta i överläggningarna men 
inte i besluten. 
 
Tjänstemän 
56 §  
Kommundirektören och sekreteraren äger rätt att närvara vid styrelsens och utskottens sammanträden 
och delta i överläggningarna men inte i besluten – såvida inte styrelsen eller utskotten vid särskilda till-
fällen beslutar om annat. 
 
Respektive ordförande i styrelsen och utskotten beslutar inför varje sammanträde vilka övriga som har 
rätt att närvara vid föredragning av ärenden. 
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Personalrepresentanter 
57 §  
Personalföreträdare har rätt att närvara vid överläggning av ärenden som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess anställda- såvida inte styrelsen vid särskilda tillfällen beslutar om 
annat. 
 
Övrigt 
58 §  
Ordföranden kan i övrigt med stöd av 6 kap 12 § KL kalla anställda hos kommunen att närvara vid ett 
sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får delta 
i överläggningarna men inte i besluten. 
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Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 152 2019-132 

Tillägg i taxan ”Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel” 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- anta tillägg i nu gällande taxa för serveringstillstånd, folköl, tobak, receptfria läkemedel, e-
cigaretter och påfyllningsbehållare, så att den omfattar uttag av avgift gällande lag om to-
baksfria nikotinprodukter (2022:1257), samt

- taxan ska träda i kraft 2023-01-01.

Sammanfattning 
Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft, lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär 
att försäljning av dessa produkter är anmälningspliktigt till den kommun där verksamheten har 
ett fysiskt försäljningsställe, om det saknas ska anmälan göras till den kommunen där verksam-
heten har sitt säte. Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade 
med bruk av tobaksfria nikotinprodukter och innehåller bestämmelser om produktanmälan, pro-
duktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter.  

För att kunna ta ut avgift måste tillägg i taxan göras så den omfattar nya lagen. Tidsåtgång och 
handläggning av ärenden gällande folköl, receptfria läkemedel och e-cigaretter motsvarar tid och 
handläggning för ärenden som omfattas av lag om tobaksfria nikotinprodukter.  

Tillståndsenheten i samverkan, TiS bedömer därför att avgiftsnivån ska vara densamma. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefens skrivelse 2022-10-26. 
Förslag till reviderad taxa ”Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läke-
medel”. 
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Arbete och Socialtjänst Sidan 

1(1) 
Enhet 

Arbete och Socialtjänst 

Datum 

2022-10-26 

Dnr 

Dnr 2019-132 

Handläggare 

Charlotte Warling 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

Hjo kommun, 544 30 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-350 01www.hjo.se 

Tillägg i taxan ”Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel”  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ett tillägg i nu gällande taxa för 
serveringstillstånd, folköl, tobak, receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, så att 
den omfattar uttag av avgift gällande lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257).  

Taxan ska träda i kraft 2023-01-01. 

Sammanfattning 
Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft, lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär att 
försäljning av dessa produkter är anmälningspliktigt till den kommun där verksamheten har ett 
fysiskt försäljningsställe, om det saknas ska anmälan göras till den kommunen där verksamheten har 
sitt säte. Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av 
tobaksfria nikotinprodukter och innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, 
försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter.  

För att kunna ta ut avgift måste tillägg i taxan göras så den omfattar nya lagen. Tidsåtgång och 
handläggning av ärenden gällande folköl, receptfria läkemedel och e-cigaretter motsvarar tid och 
handläggning för ärenden som omfattas av lag om tobaksfria nikotinprodukter.  

Tillståndsenheten i samverkan, TiS bedömer därför att avgiftsnivån ska vara densamma. 

Beslutsunderlag 
Reviderad taxan ”Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel” 

Skickas till 

Arbete och Socialtjänst 

Tillståndsenheten i samverkan, TiS 

Charlotte Warling 

Verksamhetschef AoS 



 

 

 
 
 

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

 TIS  
Tillståndsenheten i samverkan 

Sidan 

1(2) 

   

 

 
 

 
 

Antagna av kommunfullmäktige 
2019-06-19, § 142 
Dnr 2019-132 
 

 

Ansöknings- och tillsynsavgifter   
Alkohollagen (2010:1622) 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
Läkemedelslagen (2015:315) 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 
 
Alkohol  
Stadigvarande serveringstillstånd  
 Allmänheten, slutet sällskap  8 000 kr 
 Cateringverksamhet i slutna sällskap 8 000 kr 
 Paustillstånd 5 000 kr 
 Ändringar i tillståndet stadigvarande 

(tex serveringstid, utökad serveringsyta, alkoholdryck) 
3 500 kr 

 Ändringar i stadigvarande tillstånd tillfälligt 
(tex enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta) 

600 kr 

 Provsmakning vid tillverkning 6 000 kr 
 Konkursförvaltare (max 3 mån) 3 000 kr 
 Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person/ 

Bolagsändring 
4 500 kr 

 Servering i gemensamt serveringsutrymme  4 000 kr 
 
Tillfälliga serveringstillstånd (tillsynsavgift ingår)   
 Allmänheten längre än tre dagar 6 500 kr 
 Allmänheten upp till 3 dagar 5 500 kr 
 Slutna sällskap 800 kr 
 Slutna sällskap sammanhängande dagar – plus 100 kr/dag 100 kr 
 Paustillstånd (max 3 mån) 1 000 kr 
 Provsmakning vid arrangemang  4 000 kr 
 Servering i gemensamt serveringsutrymme (max 1 mån) 1 000 kr 

 
 
Övrigt 

  

 Kunskapsprov (ingår möjlighet till två stycken omprov) 1 500 kr 
 
  



 2(2) 
 
 
Grundavgift tillsyn årligen  
Grupp A: Stadigvarande slutna tillstånd till föreningar som ej driver 
försäljning med vinstintresse, samt restauranger med tillstånd till kl 22.00. 

2 500 kr 

Grupp B: Restauranger med tillstånd till kl. 00.00 4 000 kr 
Grupp C: Restauranger med tillstånd till kl. 01.00 5 000 kr 
Grupp D: Restauranger med tillstånd till kl. 02.00 6 000 kr 
 

 
 
Tillsynsavgift omsättning (kr)  
               0 –       50 000 750 kr 
      50 001 –     100 000 1 500 kr 
    100 001 –     250 000 3 000 kr 
    250 001 –     500 000 6 000 kr 
    500 001 –   1 000 000 8 000 kr 
  1 000 001 -   5 000 000  12 000 kr 
  5 000 001 - 10 000 000 13 000 kr 
10 000 001 - 14 000 kr  

 
 
Tobak  

Försäljningstillstånd  
Detaljhandel/partihandel    
 Ansökan om försäljningstillstånd  7 200 kr 
 Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd  5 600 kr 
 Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 4 400 kr 
 Anmälan om förändrat försäljningstillstånd  2 000 kr 

 

Tillsynsavgift  
Detaljhandel/partihandel/servering av:   
 Folköl 1 500 kr 
 Tobak 6 000 kr 
 Tobaksfria nikotinprodukter 1 500 kr 
 Receptfria läkemedel 1 500 kr 
 E-cigaretter och påfyllningsbehållare 1 500 kr 

  
  
Avgifterna:  
Debiteras 1 gång per år i förskott och försäljnings-/serveringsställe.  
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Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 154 2022-301 

Revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedago-
gisk omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av avgifter för förskola, fritids-
hem och annan pedagogisk omsorg enligt förslag.  

Sammanfattning 
De nya avgiftsnivåerna för maxtaxan gäller för perioden 1 januari 2023 till den 31 december 
2023. Inkomsttaket höjs från 52 410 kr till 54 380 kr per månad. Ändringen innebär att kommu-
nens avgiftsintäkter kommer att öka och därför minskas också stadsbidraget i motsvarande om-
fattning. 

Beslutsunderlag 
Skolchefens skrivelse 2022-11-24. 
Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. 
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 Barn och utbildning Sidan 

1(1) 

 Enhet 

Kansli 

Datum 

2022-11-24 

Dnr 

2022:301 

 Handläggare 

Maria Börjel 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

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 2023 till den 31 december 2023. 
Inkomsttaket höjs från 52 410 kr till 54 380 kr per månad. Ändringen innebär att kommunens 
avgiftsintäkter kommer att öka och därför minskas också stadsbidraget i motsvarande omfattning. 

 

Beslutsunderlag 
Skolverket – Avgiftsnivåer för maxtaxa år 2023 (2022-12-05) 

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg 

 

Skickas till 

Barnomsorgshandläggare 

 

 

 

Mari-Louise Brage 
Skolchef  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg 

 

Dokumenttyp Taxa 

Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2020-09-24, § 56 

Senast reviderad Kommunfullmäktige 2020-12-17, § 91 
Kommunfullmäktige 2021-12-09, § 98 

Detta dokument gäller för Barn och utbildning  

 

  
Giltighetstid Tillsvidare 

Dokumentansvarig Skolchef 

Dnr 2020-169, 2021-249, 2022-301 
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Innehållsförteckning 

 

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

Tillämpa maxtaxa .............................................................................................................................................. 3 
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Avgiftsgrundande inkomst .......................................................................................................................... 3 
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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 2022 2023 är 52 410 54 380 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 % 1572 1645 

Barn 2 2,0 % 1048 1097 

Barn 3 1,0 % 524 548 

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 % 1101 1142 

Barn 2 1,4 % 734 762 

Barn 3 0,7 % 367 381 

Fler barn Ingen avgift  

 

Fritidsbarn 6-12 år 

Fritidsbarn Procent av bruttoinkomst Högsta avgift kr/mån 

Barn 1 2,0 % 1048 1097 

Barn 2 1,0 % 524 548 

Barn 3 1,0 % 524 548 

Fler barn Ingen avgift  
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Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 155 2022-249 

Måltidspolicy med tillhörande riktlinjer för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Måltidspolicy med till-
hörande riktlinjer. 

Yrkande 
Lars Glad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Den nu gällande Kostpolicyn för Hjo kommun antogs av fullmäktige 2015. Under policyn finns 
även ett separat styrdokument med riktlinjer för måltidsverksamheten i Hjo kommun. I budget 
2021–2023 för Hjo kommun gav fullmäktige förvaltningen i uppdrag att se över dessa dokument. 
Uppdraget löd: 

”Det pågår en omfattande insats med att arbeta in Agenda 2030 inom kommunens alla områden. Med 
detta följer bättre kunskap och insikt i hur vi bör förhålla oss för att säkra en långsiktigt hållbar utveckl-
ing av vår kommun. Här spelar självklart vår ambitionsnivå inom kostens verksamhet in. Därtill har 
andra förutsättningar, önskemål, krav och stigande råvarupriser gjort att det finns ett behov av att se 
över den Kostpolicy samt tillhörande riktlinjer som antogs 2015. Tanken är att fortsatt erbjuda måltider 
av hög kvalitet men en genomlysning och en diskussion om ambitionsnivån är nödvändig inför kom-
mande år.” 

Förvaltningen har reviderat såväl policyn som riktlinjerna för måltidsverksamheten i Hjo kom-
mun. Under arbetet har såväl barn – och utbildning som vård och omsorgsverksamheten varit 
delaktiga. Den nya måltidspolicyn innehåller även riktlinjer. Eftersom måltidsverksamheten sedan 
ett flertal år tillbaka haft ett stort fokus på att göra måltiderna mer hållbara innebär inte det nya 
förslaget några förändringar av arbetssätt. Policyn betonar måltiden som en helhetsupplevelse 
och tydliggör att alla som kommer i kontakt med måltider har ett ansvar för detta. Den har ett 
fortsatt fokus på hållbara måltider vilket innebär: 

- Minskad köttkonsumtion och ökad andel vegetabilier

- Minskat matsvinn och mätningar av svinn

- Svenskt kött och fågel och MSC alt. ASC märkt fisk

- 30 % av inköpen bör vara ekologiska

- Inköp av livsmedel följer prioriteringsordningen lokalt, svenskt, ekologiskt
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Kommunstyrelsen  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

forts Ks § 155  2022-249 

Den enskilt största förändringen som föreslås är att den alternativrätt som serverats till både 
skola och äldreomsorg tas bort. Utöver det ordinarie lunchalternativet i skolan kommer det 
även fortsättningsvis att serveras ett vegetariskt alternativ. F 

Beslutsunderlag 
Måltidschefens skrivelse 2022-11-08. 
Förslag till Måltidspolicy med tillhörande riktlinjer. 



Samhällsbyggnad Sidan 

1(2) 
Enhet 

Måltid 

Datum 

2022-11-08 

Dnr 

2022–249 

Handläggare 

Anna Johansson 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

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

Måltidspolicy för Hjo kommun med tillhörande riktlinjer 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Måltidspolicy med 
tillhörande riktlinjer 

Bakgrund 
Den nu gällande Kostpolicyn för Hjo kommun antogs av fullmäktige 2015. Under policyn finns även 
ett separat styrdokument med riktlinjer för måltidsverksamheten i Hjo kommun. I budget 2021–
2023 för Hjo kommun gav fullmäktige förvaltningen i uppdrag att se över dessa dokument. 
Uppdraget löd: 

”Det pågår en omfattande insats med att arbeta in Agenda 2030 inom kommunens alla områden. Med 
detta följer bättre kunskap och insikt i hur vi bör förhålla oss för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling 
av vår kommun. Här spelar självklart vår ambitionsnivå inom kostens verksamhet in. Därtill har andra 
förutsättningar, önskemål, krav och stigande råvarupriser gjort att det finns ett behov av att se över den 
Kostpolicy samt tillhörande riktlinjer som antogs 2015. Tanken är att fortsatt erbjuda måltider av hög 
kvalitet men en genomlysning och en diskussion om ambitionsnivån är nödvändig inför kommande år.” 

Förvaltningen har reviderat såväl policyn som riktlinjerna för måltidsverksamheten i Hjo kommun. 
Under arbetet har såväl barn – och utbildning som vård och omsorgsverksamheten varit delaktiga. 
Den nya måltidspolicyn innehåller även riktlinjer. Eftersom måltidsverksamheten sedan ett flertal år 
tillbaka haft ett stort fokus på att göra måltiderna mer hållbara innebär inte det nya förslaget några 
förändringar av arbetssätt. Policyn betonar måltiden som en helhetsupplevelse och tydliggör att alla 
som kommer i kontakt med måltider har ett ansvar för detta. Den har ett fortsatt fokus på hållbara 
måltider vilket innebär: 

• Minskad köttkonsumtion och ökad andel vegetabilier
• Minskat matsvinn och mätningar av svinn
• Svenskt kött och fågel och MSC alt. ASC märkt fisk
• 30% av inköpen bör vara ekologiska
• Inköp av livsmedel följer prioriteringsordningen lokalt, svenskt, ekologiskt
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Den enskilt största förändringen som föreslås är att den alternativrätt som serverats till både skola 
och äldreomsorg tas bort. Utöver det ordinarie lunchalternativet i skolan kommer det även 
fortsättningsvis att serveras ett vegetariskt alternativ.  

Beslutsunderlag 
Förslag till Måltidspolicy med tillhörande riktlinjer 

Skickas till 
Barn och utbildning 
Vård och omsorg 
Teknisk service 

 

Anna Johansson 
Måltidschef 
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Syfte 

Hjo kommuns måltidspolicy uttrycker den politiska viljan, anger övergripande mål och 
inriktning för kommunens måltidsverksamheter. Den är ett stöd för att kvalitetssäkra 
alla måltider som tillagas, hanteras och serveras i Hjo kommuns verksamheter. Den ska 
tydliggöra måltidernas betydelse för en god hälsa.  

För att förtydliga målsättningarna och stödja verksamheterna i arbetet med måltider 
finns också riktlinjer för måltider inom Barn- och utbildningsverksamheten och Vård- 
och omsorgsverksamheten i den andra delen av detta dokument.  

Policyn och riktlinjerna omfattar alla medarbetare som möter matgäster och brukare i 
det dagliga arbetet och de som fattar beslut. De utgör grunden för planering, 
genomförande och uppföljning av måltidsverksamheten i Hjo kommun.  

Till grund för måltidspolicy ligger: 

 
• Socialtjänstlagen 

• Hälso- och sjukvårdslagen 

• Skollagen 

• Livsmedelslagen 

• Livsmedelsverkets nationella riktlinjer och råd  

• Hållbarhetsstrategi för Hjo kommun 

1. Policy och målsättningar 

Mat är näring för kroppen men bara om 
den hamnar i magen. För att maten ska 
hamna i magen är det viktigt att ta hänsyn 
till alla aspekter runt måltiden så att den 
blir den helhetsupplevelse som den är 
menad att vara.  

Målsättningarna i måltidspolicyn baseras på 
Livsmedelsverkets måltidsmodell och 
riktlinjer för goda och hälsosamma måltider. 
För att nå dessa mål krävs kunskap, 
engagemang och samarbete. Alla som 
kommer i kontakt med måltider; pedagoger, medarbetare i vård- och 
omsorgsverksamheten och medarbetare i måltidsverksamheten, arbetar tillsammans för 
att måltiderna i Hjo kommun ska nå upp till det som står i denna måltidspolicy med 
tillhörande riktlinjer. 

 



 5(9) 

 
 

Goda, trivsamma och integrerade måltider 

Maten som serveras är varierad, god och har ett bra 
näringsinnehåll. Den lagas från grunden så långt det är 
möjligt. Alla medarbetare i måltidsenheten har relevant 
utbildning och köken är funktionella och anpassade för 
verksamheten. 
Restaurangernas utformning inbjuder till en lugn och 
trivsam måltid. Hänsyn tas till matgästernas olika 
behov och maten serveras på regelbundna tider. Alla 
medarbetare som kommer i kontakt med måltider 
förmedlar en positiv syn på maten och måltiden för 
att främja trivsel och goda matvanor. 
Integrerade måltider innebär att stunden man äter 
tillsammans tas till vara som en resurs i 
verksamheten. I förskolan och skolan kan måltiden 
användas för att väcka elevernas nyfikenhet kring mat. 
Måltiden är en stund att se fram emot under dagen. 
Alla medarbetare som kommer i kontakt med 
måltider bidrar till en måltidsstund där matgästerna 
känner gemenskap och meningsfullhet. Hjo kommun 
inbjuder matgästerna till inflytande över måltiderna 
och måltidsmiljö. 
 

Näringsriktiga och säkra måltider 
 

Alla måltider som serveras i Hjo kommun tillagas 
utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer för förskola, skola 
och omsorg. Samtliga recept närings beräknas. Alla 
medarbetare som kommer i kontakt med måltider har 
kunskap om matens och måltidernas betydelse och 
innehållet i denna policy. 
 
 

Alla verksamheter som hanterar livsmedel och mat 
följer gällande livsmedelslagstiftning och har 
egenkontrollprogram. Hela kedjan från inköp, 
tillagning och transport till servering och disk 
kontrolleras och kvalitetssäkras. Särskilda rutiner finns 
för matgäster med allergier och överkänslighet eller 
behov av annan måltidsanpassning. 
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Miljösmarta måltider 
För att bidra till en miljömässigt hållbar utveckling är 
det viktigt att vi tar hänsyn till hur vår 
måltidsproduktion påverkar miljön, klimatet, 
djurskyddet och den biologisk mångfalden. Miljösmarta 
måltider bidrar till att nå de nationella miljömålen och 
FN:s globala hållbarhetsmål.  

Hjo kommun ska verka för att produktion, transporter 
och konsumtion av livsmedel ska belasta miljön och 
klimatet så lite som möjligt. Alla verksamheter som kommer i kontakt med mat och 
måltider arbetar för att minska matsvinn i olika led av processen. 

Måltidsverksamheten strävar efter att minska användningen av kött och öka andelen 
grönsaker och baljväxter. Kött, charkuteri och fågel har svenskt ursprung. För livsmedel 
med annat animaliskt innehåll är målsättningen att ursprunget ska vara svenskt. Fisk och 
skaldjur som köps in är MSC eller ASC märkta och kommer från hållbara bestånd. 
Måltiderna ska anpassas efter säsong och vi strävar efter att 30% av livsmedelsinköpen 
ska vara ekologiska. 

Inköp av livsmedel prioriteras i ordningen; lokalt, svenskt, ekologiskt 
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2. Riktlinjer för måltider i Hjo kommun 

Riktlinjer för måltider i Hjo kommun är framtagna som ett stöd för att nå målen i 
måltidpolicyn. Riktlinjerna är styrande i det dagliga arbetet och ett stöd för att 
kvalitetssäkra mat och måltidsmiljöer. 

Riktlinjer för Barn- och utbildningsverksamhetens måltider 
Goda matvanor hos barn och ungdomar är en förutsättning för normal tillväxt, 
utveckling och god hälsa. Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor 
grundläggs och förskolan och skolan har stora möjligheter att främja goda kostvanor, en 
hälsosam och hållbar livsstil. Goda, hållbara och näringsriktiga måltider i trevlig miljö 
som barn och vuxna äter tillsammans ger möjlighet att förmedla och praktisera en 
positiv attityd till mat och måltider. 

 
• I förskolan serveras frukost och en rätt till lunch varje dag med minst två olika 

sorters grönsaker, mjölk och vatten, knäckebröd och bordsmargarin. På 
eftermiddagarna serveras mellanmål. 

• På fritidshemmen serveras frukost, lunch och mellanmål i skolrestaurangen. 
• I skolan serveras en huvudrätt och ett vegetariskt alternativ varje dag, en 

salladsbuffé planerad efter Livsmedelsverkets riktlinjer, mjölk och vatten, 
knäckebröd och bordsmargarin. 

• I matsalar och cafeterior på förskolor och skolor serveras inte söta produkter 
som saft, O´boy, smaksatt yoghurt mm. Vid högtider och traditioner görs 
undantag.  

• I kommunens förskolor och skolor får inte nötter inklusive jordnötter, mandel 
och sesamfrö förekomma i lokalerna. 

• Barn och ungdomar som av medicinska skäl har behov av specialkost eller kost 
som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd, erbjuds detta. Specialkosten bör 
likna den ordinarie måltiden så mycket som möjligt. Behov av specialkost anmäls 
av vårdnadshavare inför varje nytt läsår. För att bli erbjuden specialkost krävs 
läkarintyg eller journalutdrag som styrker behovet.  

• Barn och ungdomar som av religiösa, kulturella eller andra skäl har behov av 
anpassad kost erbjuds detta efter anmälan från vårdnadshavare.  

• Barn och elever som har behov av anpassad kost för att klara sin skoldag ska 
erbjudas detta. Bedömning av behovet görs av elevhälsan.  

• Vi följer nationella rekommendationer från Kost och näring för specialkost och 
anpassade måltider i förskola och skola. 

• Vid pedagogiska måltider ska pedagogerna vara goda förebilder och tillsammans 
med måltidspersonal sprida information och verka för att främja goda matvanor, 
hållbar matkultur och social samvaro.  

• Barn och ungdomar ska ges möjlighet till delaktighet genom elevråd och matråd. 
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Riktlinjer för Vård- och omsorgsverksamhetens måltider 
Maten och måltidsmiljön inom Vård och Omsorgens verksamheter är mycket viktig då 
måltiden skapar förutsättningar för välbefinnande. Förutom näring ger måltiden 
möjlighet till social samvaro. Måltiden kan vara det som sätter guldkant på brukarens 
vardag. Inom vård och omsorgens verksamheter är det speciellt viktigt att ha kontroll 
över brukarnas näringsintag för att säkerställa en god näringsstatus utifrån individuella 
behov. 
 

• Alla måltider planeras efter de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) 
och Livsmedelsverkets råd och riktlinjer. 

• Måltidsordningen för äldre är frukost, lunch, middag och minst tre mellanmål 
utspridda över dygnet. 

• Nattfastan bör ej överstiga elva timmar. 
• Det ska finnas god tillgång till dryck under hela dygnet. 
• På särskilt boende serveras en huvudrätt och dessert varje dag. 
• Mat för hemmaboende levereras ut varm dagligen, och består av varmrätt och 

dessert. 
• I matsalen för äldre på Rödingen serveras en rätt alla dagar i veckan. 

Salladsbuffé, olika måltidsdrycker, knäckebröd och dessert erbjuds varje dag. 
• Vid måltiderna ska dukningen vara inbjudande. Helger och högtider ska 

uppmärksammas. 
• Måltiderna ska serveras på ett inbjudande sätt så att gästen kan se och välja vad 

hen lägger på sin tallrik. 
• Måltiderna ska intas i lugn och ro och personal ska sitta med, vara delaktiga 

genom samtal och anpassa måltiden efter önskemål och behov. 
• Alla brukare som av medicinska eller religiösa/kulturella skäl har behov av 

specialkost ska erbjudas detta. 
• På de särskilda boendena för äldre ska det för varje avdelning utses ett 

måltidsombud. Måltidsombudet bör vara en person med extra intresse för mat 
och måltider, som framför brukarnas åsikter och önskemål. Träffar mellan 
måltidsombuden och representanter för måltidsenheten hålls minst en gång per 
termin under ledning av måltidschefen. 

Uppföljning 

Måltidspolicyn med tillhörande riktlinjer ska följas upp årligen i respektive verksamhet 
och revideras vid behov. Varje chef inom de verksamheter som berörs av 
måltidspolicyn och riktlinjerna ansvarar för att dokumentets innehåll är känt bland 
medarbetare samt för att det efterlevs och följs upp i den egna verksamheten.  
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Länkar till referenskällor  

Nordiska rådet (2012) Nordiska näringsrekommendationer  
Livsmedelsverket (2019) Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen ISBN: 978-91-7714-262-1 
Livsmedelsverket (2019/ 2021) Nationella riktlinjer och råd för måltider i skolan ISBN: 978-91-7714-266-9 
Livsmedelsverket (2016/2021) Nationella riktlinjer för måltider i förskolan ISBN: 978-91-7714-247-8 
Mat för äldre – Socialstyrelsen 
Kost & Näring (2020) Nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och 
skola*  

*Kost & Näring är en branschförening inom Ledarna vars medlemmar utgörs av kostchefer, 

måltidschefer och andra yrkesgrupper som läkare, dietister som leder landets offentliga 

måltidsverksamheter inom kommuner och regioner. 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/nordiska-naringsrekommendationer-2012-svenska.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer_for_maltider_aldreomsorgen.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer-for-maltider-i-skolan.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer-for-maltider-i-forskolan.pdf
https://www.kostochnaring.se/content/uploads/2020/02/kons-nationella-rekommendationer-speckost-anp-malt-13feb2020-final-webb.pdf
https://www.kostochnaring.se/content/uploads/2020/02/kons-nationella-rekommendationer-speckost-anp-malt-13feb2020-final-webb.pdf
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Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 156 2022-241 

Avfall & Återvinning Skaraborg: Reviderad förbundsordning fr o m 
2023-01-01 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad förbundsordning 
att gälla fr o m 2023-01-01. 

Yrkande 
Lars Glad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
I och med förbundets utökning till tretton kommuner har förbundsordningen behov av juste-
ringar för att säkerställa delaktigheten i samtliga medlemskommuner. 

Beslutsunderlag 
Avfall & Återvinning Skaraborg, direktionens § 54/22. 
Förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg. 
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Förbundsordning Kommunalförbundet Avfall & 

Återvinning Skaraborg, 222000-1206  

§ 1 Medlemmar, namn och säte 

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, 

Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara.  

Kommunalförbundets namn är Avfall & Återvinning Skaraborg och förbundet har sitt säte i Skövde.  

§ 2 Ändamål och uppdrag 

Kommunalförbundets ändamål är att ansvara för det kommunala ansvaret enligt Miljöbalkens 15 kap 20-

21 §§. Kommunalförbundet ska skapa en långsiktigt hållbar organisation för insamling och hantering 

enligt det kommunala ansvaret.   

Kommunalförbundet ska i samarbete med medlemskommunerna aktivt verka för hållbar utveckling och 

bidra till samhälls-, miljö- och kundnytta inom sin verksamhet. 

Kommunalförbundet ska i sin verksamhet och i samverkan med medlemskommunerna utgå från EU:s 

avfallstrappa och nationella, regionala och lokala miljömål.  

Kommunalförbundet har i uppdrag att: 

- samla in och hantera avfall från hushåll och verksamheter som medlemskommunerna är skyldiga att 

svara för enligt 15 kap 20-21 §§ Miljöbalken med tillhörande lagstiftning.  

- bistå medlemskommunerna med kompetens och strategiskt stöd inom avfallshantering och det 

avfallsförebyggande arbetet, 

- bereda en gemensam renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter som sedan antas av 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige,  

- bidra till genomförande och uppföljning av avfallsplanen enligt den ansvarsfördelning som framgår av 

densamma, 

- medverka i samhällsplaneringen hos medlemskommunerna i syfte att tillsammans skapa förutsättningar 

för framtidens avfallshantering och god samhällsplanering med hög service till hushåll och näringsliv. 

Detta kan ske genom samarbete och samordning med medlemskommunerna om fysisk planering och 

skapande av attraktiva hållbara bebyggelsemiljöer,  

- ansvara för att hushållen får information om avfallsförebyggande åtgärder enligt Naturvårdsverkets 

föreskrifter, 
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- anordna möte mellan förbundschef förbundsdirektör och medlemskommunernas kommunchefer eller 

motsvarande minst två gånger per år i syfte att stärka samarbetet mellan förbundet och 

medlemskommunerna. 

- vid behov bjuda in medlemskommunerna till dialog, 

- samordna medlemskommunernas samråd med producentansvarsorganisationerna.  

§ 3 Varaktighet 

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid.  

§ 4 Organisation 

Organisationsformen skall vara kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen utser en 

förbundschef förbundsdirektör som verkställande tjänsteperson. 

§ 5 Direktion 

Direktionen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Medlemskommunerna utser vardera en ledamot 

och en ersättare. Direktionens presidium består av ordförande och tre vice ordförande. Ordförandeposten 

innehas av Skövde kommun. Posterna som vice ordförande alterneras årligen mellan övriga kommuner. 

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga förslag eller delta i 

beslutsfattandet vid direktionens sammanträden. 

Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras mandatperiod, 

tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 3-5 §§ och 7 § kommunallagen (SFS 2017:725).  

§ 6 Arvode och ersättningar till ledamöter och ersättare 

Förbundets ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser 

som tillämpas för Skövde kommun. 

Fast arvode för ordföranden fastställs av direktionen.  

Från och med 1 januari 2023 ersätts ovanstående med följande: 

Förbundets ledamöter som är heltidsarvoderade i andra kommunala uppdrag har inte rätt till arvode eller 

andra ekonomiska förmåner från kommunalförbundet. Övriga ledamöter, revisorer och ersättare skall 

erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser som gäller för förtroendevalda i Skövde kommun. 

Förbundets förtroendevalda har dock rätt till högre ersättning per månad för resor med kollektivtrafik till 

och från sammanträden eller motsvarande än vad som anges i Skövde kommuns bestämmelser.  
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Fast arvode för ordförande och eventuellt vice ordförande fastställs av Skövde kommuns 

kommunfullmäktige. 

§ 7 Kungörelser och tillkännagivanden 

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

§ 8 Lån, borgen m.m.  

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något tillfälle överstiga 

20 miljoner kr utan godkännande av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.  

§ 9 Andel i tillgångar och skulder 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

invånarantalet i respektive kommun den 31 december året innan. Framräknad andel skall äv en utgöra 

anslutningsavgift vid nyanslutning.  

§ 10 Budget 

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

offentligt. 

Kungörelse om direktionens budgetsammanträde skall ske på kommunalförbundets anslagstavla.  Vid 

direktionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommunfullmäktige rätt att yttra sig.  

Förbundets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december. 

§ 11 Revisorer 

För kommunalförbundet skall finnas två revisorer med samma mandattid som direktionen. Revisorer 

väljs genom att medlemskommunerna enligt rullande turordning mellan kommunerna i bokstavsordning 

(Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, 

Töreboda och Vara) väljer en vardera.  

§ 12 Kostnads- och intäktsfördelning 

Kostnaderna för förbundets verksamhet är gemensamma och skall vara helt avgiftsfinansierade.  

En gemensam avfallstaxa bereds av direktionen och antas av förbundsmedlemmarnas 

kommunfullmäktige.  
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§ 13 Utträde 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap 18 § kommunallagen. Uppsägning ska ske senast 

den 1 juli och uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen.  

Vid utträde ska de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i förbundsordningen som 

utträdet leder till. Om de inte kan enas ska förbundet upplösas. 

Vid utträde ska regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den utträdande 

medlemmen bestämmas utifrån vad som anges i förbundsordningens § 9.  

§ 14 Likvidation 

Om samtliga medlemskommuner är överens om detta ska förbundet träda i likvidation. Förbundet ska 

också träda i likvidation tre år efter det att en medlemskommun begärt sitt utträde enligt § 13 om inte de 

kvarvarande kommunerna avser att fortsätta verksamheten inom förbundet. Vid skifte av 

kommunalförbundets behållna tillgångar ska dessa fördelas i enlighet med de andelar som anges i § 9. När 

kommunalförbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Likvidation verkställs av 

direktionen i egenskap av likvidator. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 

ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den lämna en slutredovisning för sin 

förvaltning. Redovisningen ska ske i form av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet 

och den tid av budgetår som föregått likvidationen med redovisning av skiftet av kommunalförbundets 

tillgångar. 

Till berättelsen ska även bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska 

bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemskommuner som ska överta och vårda de 

handlingar som hör till förbundets arkiv.  

Redovisningen ska granskas av förbundets revisorer som ska lämna en revisionsberättelse över 

granskningen av såväl den tid av budgetåret som föregått likvidationen som likvidationsfasen. När 

förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts samtliga 

förbundets medlemskommuner är förbundet upplöst.  

§ 15 Ändring av förbundsordning  

Ändring och tillägg till förbundsordningen skall beredas av direktionen och antas av 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.  

§ 16 Ny medlem i förbundet 

Direktionen behandlar ev. ansökan om anslutning och lämnar förslag på att ny medlem får ingå i 

förbundet. Beslut om ny medlems inträde fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har 

antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av 

medlemmarna.  
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§ 17 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar 

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

 

Medlemskommunernas godkännande och undertecknande. 

 

Essungas kommun den _____________ Falköpings kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Grästorps kommun den _____________ Gullspångs kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Götene kommun den _____________ Hjo kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 



 

7 (8) 

 
 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Karlsborgs kommun den _____________ Mariestads kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Skara kommun den _____________ Skövde kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 
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Tibro kommun den _____________ Töreboda kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Vara kommun den _____________  

 

__________________________________  

Ks-ordförande  

 

__________________________________  

Kommunchef eller motsvarande 
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Förbundsordning Kommunalförbundet Avfall & 

Återvinning Skaraborg, 222000-1206  

§ 1 Medlemmar, namn och säte 

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, 

Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara.  

Kommunalförbundets namn är Avfall & Återvinning Skaraborg och förbundet har sitt säte i Skövde.  

§ 2 Ändamål och uppdrag 

Kommunalförbundets ändamål är att ansvara för det kommunala ansvaret enligt Miljöbalkens 15 kap 20-

21 §§. Kommunalförbundet ska skapa en långsiktigt hållbar organisation för insamling och hantering 

enligt det kommunala ansvaret.   

Kommunalförbundet ska i samarbete med medlemskommunerna aktivt verka för hållbar utveckling och 

bidra till samhälls-, miljö- och kundnytta inom sin verksamhet. 

Kommunalförbundet ska i sin verksamhet och i samverkan med medlemskommunerna utgå från EU:s 

avfallstrappa och nationella, regionala och lokala miljömål.  

Kommunalförbundet har i uppdrag att: 

- samla in och hantera avfall från hushåll och verksamheter som medlemskommunerna är skyldiga att 

svara för enligt 15 kap 20-21 §§ Miljöbalken med tillhörande lagstiftning.  

- bistå medlemskommunerna med kompetens och strategiskt stöd inom avfallshantering och det 

avfallsförebyggande arbetet, 

- bereda en gemensam renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter som sedan antas av 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige,  

- bidra till genomförande och uppföljning av avfallsplanen enligt den ansvarsfördelning som framgår av 

densamma, 

- medverka i samhällsplaneringen hos medlemskommunerna i syfte att tillsammans skapa förutsättningar 

för framtidens avfallshantering och god samhällsplanering med hög service till hushåll och näringsliv. 

Detta kan ske genom samarbete och samordning med medlemskommunerna om fysisk planering och 

skapande av attraktiva hållbara bebyggelsemiljöer,  

- ansvara för att hushållen får information om avfallsförebyggande åtgärder enligt Naturvårdsverkets 

föreskrifter, 

- anordna möte mellan förbundsdirektör och medlemskommunernas kommunchefer eller motsvarande 

minst två gånger per år i syfte att stärka samarbetet mellan förbundet och medlemskommunerna. 
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- vid behov bjuda in medlemskommunerna till dialog, 

- samordna medlemskommunernas samråd med producentansvarsorganisationerna.  

§ 3 Varaktighet 

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid.  

§ 4 Organisation 

Organisationsformen skall vara kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen utser en 

förbundsdirektör som verkställande tjänsteperson. 

§ 5 Direktion 

Direktionen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Medlemskommunerna utser vardera en ledamot 

och en ersättare. Direktionens presidium består av ordförande och tre vice ordförande. Ordförandeposten 

innehas av Skövde kommun. Posterna som vice ordförande alterneras årligen mellan övriga kommuner. 

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga förslag eller delta i 

beslutsfattandet vid direktionens sammanträden. 

Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras mandatperiod, 

tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 3-5 §§ och 7 § kommunallagen (SFS 2017:725).  

§ 6 Arvode och ersättningar till ledamöter och ersättare 

Förbundets ledamöter som är heltidsarvoderade i andra kommunala uppdrag har inte rätt till arvode eller 

andra ekonomiska förmåner från kommunalförbundet. Övriga ledamöter, revisorer och ersättare skall 

erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser som gäller för förtroendevalda i Skövde kommun. 

Förbundets förtroendevalda har dock rätt till högre ersättning per månad för resor med kollektivtrafik till 

och från sammanträden eller motsvarande än vad som anges i Skövde kommuns bestämmelser.  

Fast arvode för ordförande fastställs av Skövde kommuns kommunfullmäktige. 

§ 7 Kungörelser och tillkännagivanden 

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

§ 8 Lån, borgen m.m.  

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något tillfälle överstiga 

20 miljoner kr utan godkännande av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.  
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§ 9 Andel i tillgångar och skulder 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

invånarantalet i respektive kommun den 31 december året innan. Framräknad andel skall även utgöra 

anslutningsavgift vid nyanslutning.  

§ 10 Budget 

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

offentligt. 

Kungörelse om direktionens budgetsammanträde skall ske på kommunalförbundets anslagstavla. Vid 

direktionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommunfullmäktige rätt att yttra sig.  

Förbundets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december. 

§ 11 Revisorer 

För kommunalförbundet skall finnas två revisorer med samma mandattid som direktionen. Revisorer 

väljs genom att medlemskommunerna enligt rullande turordning mellan kommunerna i bokstavsordni ng 

(Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, 

Töreboda och Vara) väljer en vardera.  

§ 12 Kostnads- och intäktsfördelning 

Kostnaderna för förbundets verksamhet är gemensamma och skall vara helt avgiftsfinansierade. 

En gemensam avfallstaxa bereds av direktionen och antas av förbundsmedlemmarnas 

kommunfullmäktige.  

§ 13 Utträde 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap 18 § kommunallagen. Uppsägning ska ske senast 

den 1 juli och uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen. 

Vid utträde ska de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i förbundsordningen som 

utträdet leder till. Om de inte kan enas ska förbundet upplösas. 

Vid utträde ska regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den utträdande 

medlemmen bestämmas utifrån vad som anges i förbundsordningens § 9.  

§ 14 Likvidation 

Om samtliga medlemskommuner är överens om detta ska förbundet träda i likvidation. Förbundet ska 

också träda i likvidation tre år efter det att en medlemskommun begärt sitt utträde enligt § 13 om inte de 

kvarvarande kommunerna avser att fortsätta verksamheten inom förbundet. Vid skifte av 
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kommunalförbundets behållna tillgångar ska dessa fördelas i enlighet med de andelar som anges i § 9. När 

kommunalförbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Likvidation verkställs av 

direktionen i egenskap av likvidator. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 

ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den lämna en slutredovisning för sin 

förvaltning. Redovisningen ska ske i form av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet 

och den tid av budgetår som föregått likvidationen med redovisning av skiftet av kommunalförbundets 

tillgångar. 

Till berättelsen ska även bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska 

bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemskommuner som ska överta och vårda de 

handlingar som hör till förbundets arkiv.  

Redovisningen ska granskas av förbundets revisorer som ska lämna en revisionsberättelse över 

granskningen av såväl den tid av budgetåret som föregått likvidationen som likvidationsfasen. När 

förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts samtliga 

förbundets medlemskommuner är förbundet upplöst.  

§ 15 Ändring av förbundsordning  

Ändring och tillägg till förbundsordningen skall beredas av direktionen och antas av 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.  

§ 16 Ny medlem i förbundet 

Direktionen behandlar ev. ansökan om anslutning och lämnar förslag på att ny medlem får ingå i 

förbundet. Beslut om ny medlems inträde fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har 

antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av 

medlemmarna.  

§ 17 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar 

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

 

Medlemskommunernas godkännande och undertecknande. 

 

Essungas kommun den _____________ Falköpings kommun den _____________ 
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__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Grästorps kommun den _____________ Gullspångs kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Götene kommun den _____________ Hjo kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Karlsborgs kommun den _____________ Mariestads kommun den _____________ 



 

7 (8) 

 
 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Skara kommun den _____________ Skövde kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Tibro kommun den _____________ Töreboda kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 
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__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Vara kommun den _____________  

 

__________________________________  

Ks-ordförande  

 

__________________________________  

Kommunchef eller motsvarande 
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Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 157 2022-265 

Byggnadsnämndens reglemente: Revidering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reviderat reglemente 
för byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Huvudregeln i plan och bygglagen (PBL) är att fullmäktige beslutar om antagande, ändring och 
upphävande av detaljplaner och områdesbestämmelser. Fullmäktige kan dock delegera detta till 
kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. I Hjo kommun har byggnadsnämnden i viss utsträck-
ning delegerad rätt att fatta beslut i denna grupp av ärenden. 

I detta förslag till revidering av reglementet har byggnadsnämndens delegation från fullmäktige att 
besluta i planärenden förtydligats. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens § 67/22. 
Förslag till reglemente för byggnadsnämnden. 
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Kommunledningen 
Sidan 
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Enhet 

Kansliavdelningen 

Datum 

2022-10-27 

Dnr 

2010–703 

Handläggare 

Maria Berg 

Mottagare 

Byggnadsnämnden 

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

Revidering av reglemente för byggnadsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 

reviderat reglemente för byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 

Huvudregeln i Plan och bygglagen (PBL) är att fullmäktige beslutar om antagande, ändring och 

upphävande av detaljplaner och områdesbestämmelser. Fullmäktige kan dock delegera detta till 

kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. I Hjo kommun har byggnadsnämnden i viss utsträckning 

delegerad rätt att fatta beslut i denna grupp av ärenden.  

I detta förslag till revidering av reglementet har byggnadsnämndens delegation från fullmäktige att 

besluta i planärenden förtydligats enligt nedan. (Det som föreslås utgå är markerat med 

överstruken text och ny lydelse är markerat med gult.) 

- antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelse enligt 5 kap 27 o

38 §§ PBL (2010:900) i de fall det inte rör sig om detaljplaner med utökat planförfarande enligt

5 kap 7 § PBL (2010:900) och under förutsättning att exploateringssamverkan inte regleras

genom beslutet. I dessa fall fattar kommunfullmäktige beslut om antagande,

- Beslut om planbesked, planuppdrag, antagande, ändring och upphävande av detaljplaner och

områdesbestämmelser som:

1. Är förenliga med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande.

2. Inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller kan

antas medföra betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 2 §.

Allt under förutsättning att planen eller bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan eller 

innebär tillkommande investerings- eller driftkostnader för kommunen. 

- Beslut om samråd och granskning av detaljplaner oavsett om planen genomförs med begränsat,

standard eller utökat förfarande.

- För detaljplaner som skall antas av fullmäktige, genom beredning besluta att föreslå

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen
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Närvarorätt för utomstående, som regleras i reglementets 13 §, föreslås ändras så att 

kommundirektören och samhällsbyggnadschefens rätt att närvara begränsas till att enbart gälla de 

tillfällen då de är kallade att närvara.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reglemente för byggnadsnämnden, fastställt 2012-02-02, § 9 kommunfullmäktige. 

Reviderat 2019-10-17 § 174 kommunfullmäktige. 

Skickas till 

Kansliet 

Kommundirektör 

Samhällsbyggnadschef 



Byggnadsnämndens reglemente 

Dokumenttyp Reglemente 

Fastställd/upprättad 2012-02-02, § 9 av kommunfullmäktige 

Senast reviderad 2019-10-17, § 174 av kommunfullmäktige 

2022-xx-xx § xxx av kommunfullmäktige 

Detta dokument gäller för Byggnadsnämnden 

Giltighetstid Tills vidare 

Dokumentansvarig Stadsarkitekt 

Dnr 2010–703 , 2022-xxx
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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Byggnadsnämndens ansvar 

Nämndens övergripande uppgifter 

1 § 

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet – undantaget den över-

siktliga fysiska planeringen som handhas av kommunstyrelsen – och har det närmaste inseendet över 

byggnadsverksamheten enligt Plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som, enligt 

annan lag eller meddelade dispensbefogenheter, skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- 

och byggnadsväsendet samt vissa uppgifter enligt Miljöbalken. 

 

Byggnadsnämnden fungerar som jävsnämnd i ärenden som rör myndighetsutövning mot kommunstyrel-

sen. 

 

Övrig förvaltning 

2 § 

Byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister som nämnden för sin verksamhet för-

fogar över. 

 

Delegering från kommunfullmäktige 

3 § 

Byggnadsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden: 

 

- antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelse enligt 5 kap 27 o 38 §§ 

PBL (2010:900) i de fall det inte rör sig om detaljplaner med utökat planförfarande enligt 5 kap 7 § 

PBL (2010:900) och under förutsättning att exploateringssamverkan inte regleras genom beslutet. I 

dessa fall fattar kommunfullmäktige beslut om antagande, 

- Beslut om planbesked, planuppdrag, antagande, ändring och upphävande av detaljplaner och 

områdesbestämmelser som: 

1. Är förenliga med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande.  

2. Inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 2 §. 

Allt under förutsättning att planen eller bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan eller 

innebär tillkommande investerings- eller driftkostnader för kommunen.  

- Beslut om samråd och granskning av detaljplaner oavsett om planen genomförs med begränsat, 

standard eller utökat förfarande. 

- För detaljplaner som skall antas av fullmäktige, genom beredning besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen 

- myndighetsutövning utifrån plan- och bygglagen, och annan lagstiftning där nämnden är beslutsorgan,  

- rätt att delegera beslut om myndighetsutövning utifrån plan- och bygglagen, och annan lagstiftning där 

nämnden är beslutsorgan, 
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- rätt att besluta i ärenden som avser dispens från strandskydd eller upphävande av strandskydd i mil-

jöbalkens 7 kap 18b – 18g §§,  

- själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde utom ären-

den om betalning av fordran,  

- antagande av ackord och ingående av förlikning i kravärenden, 

- myndighetsutövning mot kommunstyrelsen. 
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 

4 §   

Byggnadsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 

har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag och förordningar samt bestämmelserna i detta regle-

mente. 

Samordning med kommunstyrelsen 

5 §  

Samordning och informationsöverföring mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen kring den fysiska 

planeringen ska ske i planeringskommittén. 

Byggnadsnämndens arbetsformer  

Sammansättning 

6 §   

Byggnadsnämnden består av sju ledamöter och tre ersättare. Nämndens presidium utgörs av ordförande 

och vice ordförande. 

Beredningsutskott 

7 §  

Byggnadsnämnden har ett beredningsutskott. Beredningsutskottet består av ordförande, vice ordförande 

samt ytterligare en ledamot. 

Ersättarnas tjänstgöring 

8 §  

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett pågående sam-

manträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

Om en ersättare väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem be-

stämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turord-

ningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får dock ersättaren som står i tur att 

tjänstgöra träda in. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersät-

tare har trätt in i ledamotens ställe. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, dock 

ej i beslutet. Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Inkallande av ersättare 

9 §  

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde meddelar sekreteraren som kallar ersättare. 

Den ersättaren kallas som står i tur att tjänstgöra. 
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Ersättare för ordföranden 

10 § 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller del därav, utser nämnden 

en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 

 

Den ledamot som har längst tjänstgöring i nämnden tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföran-

den utsetts. Har två eller fler ledamöter lika lång tjänstgöringstid i nämnden ska den till åldern äldste leda-

moten tjänstgöra som tillfällig ordförande. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är 

förhindrad att fullgöra uppdraget under en längre tid, får nämnden utse annan ledamot att vara ersättare 

för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Jäv  

11 §  

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänst-

göra sedan ärendet i fråga handlagts. En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av annat hin-

der än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

Sammanträdena och tidpunkt 

12 § 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

 

Närvarorätt för utomstående 

13 § 

Kommundirektören, samhällsbyggnadschefen Stadsarkitekten, fysisk planerare, bygglovshandläggaren, 

byggnadsinspektören och sekreteraren äger rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i 

överläggningarna men inte i besluten – såvida inte nämnden vid särskilda tillfällen beslutar om annat. Ord-

föranden kan i övrigt med stöd av 6 kap 12 § KL kalla anställda hos kommunen att närvara vid samman-

träde med nämnden för att lämna upplysningar. Den som kallats till sammanträde får delta i överläggning-

arna men inte i besluten. 

 

Kallelse 

14 §   

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till nämndens sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig 

och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje 

ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fyra dagar 

före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken ut-

sträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till 

sammanträde ska den ledamot som har längst tjänstgöring i nämnden göra detta. Har flera ledamöter lika 

lång tjänstgöring i nämnden, ska den till åldern äldste ledamoten kalla till sammanträde. 
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Reservation 

15 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamo-

ten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som har 

fastställts för justering av protokollet. 

 

Justering av protokoll 
16 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet 

ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Protokollet ska 

publiceras på Hjo kommuns hemsida 

Delgivning 

17 §  

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, dess sekreterare eller annan anställd, som nämnden be-

stämmer. 

Undertecknande av handlingar 

18 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall 

för denne av vice ordförande och kontrasigneras av vederbörande handläggande tjänsteman om inte 

nämnden annat bestämmer. 

 

Nämnden får uppdra åt tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på 

nämnden vägnar. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-07 

30 (34)

Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 158 2022-264 

Detaljplan för fastigheten Norr 7:8, Förskolan Ute: Antagande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för fastigheten Norr 
7:8, Förskolan Ute. 

Sammanfattning 
Fastighetsägaren för Norr 7:8 har ansökt om planbesked och byggnadsnämnden gav 2021-06-22 
förvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan på fastigheten. Syftet är att möjliggöra en per-
manent plats för en befintlig förskola som idag bedriver sin verksamhet med ett tillfälligt bygglov. 
Detta har pågått sedan 2011 och när det aktuella tillfälliga bygglovet förfaller går det inte att för-
länga det igen och således måste detaljplanen justeras för att den aktuella verksamheten ska 
kunna bedrivas. 

Utöver detta ges befintliga byggnader varsamhetsbestämmelser för att skydda deras kulturvär-
den. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens § 73/22 med bilagor. 

23



2022-11-18 Dnr 2022-264



Enhet Datum 

Samhällsbyggnad 2022-10-31 

Handläggare Mottagare 

Patrik Igelström Byggnadsnämnden 

 

 

 

 

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

Beslut om antagande för detaljplanen Norr 7:8 (Förskolan Ute) 

Förslag till beslut 

Byggnadsnämnden föreslås besluta: 

- Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anta detaljplanen för fastighet 

Norr 7:8 (Förskolan Ute)  

 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förskoleverksamhet och bostadsändamål inom fastigheten 

Norr 7:8. Detta är ett initiativ från fastighetsägaren Hjo energi AB. Vidare skyddas befintliga 

byggnader med varsamhetsbestämmelser för att skydda dess kulturvärde.  

Bakgrund 

Fastighetsägaren för Norr 7:8 har ansökt om planbesked och byggnadsnämnden gav 2021-06-22 

samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta en detaljplan på fastigheten. Syftet är att möjliggöra en 

permanent plats för en befintlig förskola som bedriver sin verksamhet med ett tillfälligt bygglov idag. 

Detta har pågått sedan 2011 och under sommaren 2022 går det inte förlänga det tillfälliga bygglovet 

och således måste detaljplanen justeras för att möjliggöra en fortsättning. 

 

Beslutsunderlag  
 

Antagandehandling  

Tjänsteskrivelse (denna handling)  

Förslag till plankarta  

Förslag till planbeskrivning  

Samrådsredogörelse  

Granskningsutlåtande  

Fastighetsförteckning  

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
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Detaljplan för fastigheten

Antagandehandling

Norr 7:8 (Förskolan Ute)
Hjo

Antagen datum: 202X-XX-XX
Laga kraft datum: 202X-XX-XX

2021-088Diarienummer:2022-10-18
Standardförfarande

Samråd: 2022-01-27 till 2022-02-17
Granskning: 2022-05-02 till 2022-05-23

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt vattenområde på plankartan.

GRÄNSLINJER
Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
SB Skola, Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter

Markreservat för allmännyttiga ändamål. Bestämmelsen begränsas av sekundär egenskapslinje.
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Takvinkel
o1 0,0 Minsta takvinkel är angivet värde i grader

o2 0,0 Största takvinkel är angivet värde i grader

Utnyttjandegrad
e1 0,0 Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom egenskapsområdet

e2
Inom planområdet får endast 1 huvudbyggnad uppföras

Skydd av kulturvärden
q1

Byggnadens exteriör ska bevaras och får inte förvanskas. Vidare ska byggnaden underhållas så att dess kulturhistoriska värde bevaras. Underhållet ska ske med material motsvarande
ursprungligt/överensstämma med byggnadens tillkomsttid. Fasad ska bibehållas med faluröd slamfärg och tak ska vara täckt med antingen papp, tidstypisk plåt eller rött lertegel

q2
Byggnadens exteriör ska bevaras. Vid ändring ska huvudbyggnadens proportioner, takmaterial, fasadmaterial, fasadkulör samt fönstersättning bibehållas. Vidare ska fönster bevaras eller till form,
material, indelning och proportioner utformas likt de ursprungliga. Utvändigt ska fönsterglas vara valsat/maskindraget

Markens anordnande och vegetation
n1

Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas på den enskilda fastigheten genom infiltration och avledning till grönytor eller fördröjningsmagasin innan det avleds till diken eller det kommunala

Placering
p1

Byggnad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. .

Förteckning, grundkarta

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30, Höjdsystem RH 2000

Bostad - husliv resp tak

Uthus - husliv resp tak

Skärmtak - husliv resp tak

Offentlig byggnad - husliv resp tak

Transformator - husliv resp tak

Fastighetsgräns

Traktgräns

Fastigheter & samfälligheter

Kartografi, linje, bebyggelse

Byggnad, linje

Byggnadstillbehör, linje
q Häck
UU Staket
'W Belysningsstolpe

o Barrträd

G Lövträd

Kartografi, linje, höjd

Terränglinje

0.5 m höjdkurva

1,0 m höjdkurva

Vägkant, linje
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Vad är en detaljplan? 

En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande dokument. 

En detaljplan syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett 

område ska användas. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får använda 

marken och vattnet till inom ett område. Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för 

bostäder, industri, handel, kontor, park…), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns 

och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark. En detaljplan gäller tills 

dess att den upphävs eller ersätts av en ny 

Processen 

En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre förfaranden vid 

upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande 

 

Denna detaljplan följer standardförfarande enligt PBL 2010:900. 

 

En planprocess som följer ett standardförfarande inleds med ett samråd. Kommunen samråder 

planförslaget med sakägare, kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, 

fastighetsägare, organisationer m.fl. När planförslaget har bearbetats och justerats efter 

inkomna synpunkter ställs planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle 

då sakägare, kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, 

organisationer m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen kan mindre 

justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta sker genom beslut i 

Kommunfullmäktige. Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem som inte fått sina 

synpunkter tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre 

veckor efter att beslut om antagande tillkännagivits. Enligt PBL kap 5 § 7 ska ett 

detaljplaneförslag som inte är förenligt med översiktsplanen, är av betydande intresse för 

allmänheten eller i övrigt av stor betydelse handläggas med ett utökat förfarande. Till skillnad 

mot standardförfarandet ska kommunen vid tillämpning av det utökade förfarandet kungöra 

förslaget till detaljplan. Kungörelsen ska göras i en ortstidning och anslås på kommunens 

anslagstavla. I övrigt hanteras processen utefter samma steg som under ett standardförfarande.  

 

 

  

Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Detaljplan för fastighet Norr 7:8 m.fl. (Förskola Ute) 

Handlingar 

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Till planen hör planbeskrivning med 

tillhörande genomförandebeskrivning.  

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de 

förutsättningar och syften som planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att 

planbeskrivningen ska vara vägledande vid tolkningen av förslag och plankarta.  

För genomförandebeskrivning gäller på motsvarande sätt att de inte har någon egen 

rättsverkan, men är viktiga vid uttolkningen av planens genomförande. 

 

Planhandlingar består utav: 

- Plankarta i skala 1:500 (A3) 

- Planbeskrivning (denna handling) 

- Fastighetsförteckning  

- Undersökning om betydande miljöpåverkan 

 

Övriga handlingar 

- Kulturmiljöer i Hjo stad Hjo kommun Västra Götalands län 2017-05-26 

 

Bakgrund 

Fastighetsägaren för Norr 7:8 har sökt om planbesked och byggnadsnämnden gav 2021-06-22 

samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta en detaljplan på fastigheten. Syftet är att möjliggöra ett 

permanent bygglov för en befintlig förskola som bedriver sin verksamhet med ett tidsbegränsat 

bygglov idag. Detta har pågått sedan 2011 och under sommaren 2022 går det inte förlänga det 

tidsbegränsade bygglovet och således måste detaljplanen justeras för att möjliggöra en 

fortsättning.  

 

Planens syfte 

Planen syftar till att: 

• möjliggöra förskoleverksamhet och bostadsändamål på fastigheten Norr 7:8.  

• reglera med skyddsbestämmelser för skydda befintlig byggnation 

 

Miljöbedömning 

Detaljplanen innebär inte en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. En 

miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats enligt 

kraven i plan och bygglagen 4 kap. 34 §. 

 

Planområdet är redan exploaterat och ingen påverkan på befintliga fastigheter eller omnejd 
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bedöms ske vid ett genomförande av denna detaljplan.  

 

Miljökvalitetsnormer 

Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. miljöbalken, följas 

vid planläggning. Med utgångspunkt från de av riksdagen antagna nationella miljömålen har 

regeringen föreskrivit om miljökvalitetsnormer, som kan utfärdas för hela landet eller för 

avgränsade geografi ska områden. Normerna ska reglera den miljökvalitet som ska finnas, t.ex. i 

form av högsta tillåtna förekomst av ett visst ämne. Den aktuella detaljplanen kommer inte att 

medföra någon belastning på miljön, vare sig i nationellt eller regionalt perspektiv. Varken 

miljömål eller gällande miljökvalitetsnormer bedöms bli överskridna vid genomförandet. 

 

Förenlig med miljöbalken 

Förslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3 kap. avseende god hushållning av marken. 

Kommunen anser att frågan om avvägning gentemot väsentliga samhällsintressen gjordes i Hjo 

kommuns översiktsplan som blev antagen, 2016. Då gjordes bedömningen att planområde är 

lämpligt att tas i anspråk för förskola och bostadsbebyggelse.  

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

För att bedöma planens miljöpåverkan har en Undersökning om betydande miljöpåverkan 

upprättats. Resultatet av undersökningen är att genomförandet av planförslaget inte bedöms ge 

sådana effekter som skulle innebära att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11 § 

miljöbalken behöver upprättas (se bifogad Undersökning om betydande miljöpåverkan). 
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PLANDATA 

Läge och areal  

Planområdet omfattar cirka 2 130 kvadratmeter och är beläget i Hjo tätort längs med Villagatan 

i direkt anslutning till Skövdevägen. Hjo energi ligger i planområdets södra gräns.  

Markägoförhållanden 

Planområdet innehåller fastigheten Norr 7:8 som Hjo energi äger.  

 

 

 

Översiktskarta med planområdets lokalisering i Hjo stad 
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Tidigare ställningstagande 

 

Riksintressen 

Enligt 3 kap. 5–8 § och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt 

perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringar eller andra 

ingrepp som påtagligt kan skada riksintressen.  

 

Vättern med omnejd omfattas av riksintresset för rörligt friluftsliv enligt 3. kap Miljöbalken. 

Hela Hjo omfattas av detta riksintresse och är till för att skydda naturvärden och kulturvärden. 

Vidare ska hänsyn tas till friluftslivet genom att det skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 

skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter 

skall särskilt beaktas. Inom det aktuella planområdet omfattas den endast av en exploaterad 

fastighet och bedöms inte påverka värdena som anges i riksintresset.  

Översiktsplan 

Den gällande översiktsplanen antogs 2010 och aktualitetsförklarades av kommunfullmäktige i 

juni 2017. Denna pekar ut planområdet för befintlig bebyggelse. Vidare pekar dokumentet ut 

flertalet riktlinjer för bebyggelse och bostäder. Till exempel ska Hjo förtätas och det ska 

eftersträvas en långsiktig hållbarhet med effektivt utnyttjande av energi, teknisk försörjning och 

infrastruktur. Planförslagets syfte är att utnyttja befintliga byggnader för ändamål och slippa ta 

ny mark i anspråk för detta. Planförslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanens 

intentioner. 

 

Tillsmannans skapar vi framtidens Hjo 

Hjo kommuns vision ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”, antogs av kommunfullmäktige i 

början av 2013. I visionen lyfts flertalet områden fram och ett var: 

Boende - lätt och gott att leva  

Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker boendeort med vårt sjönära läge... Ett brett 

utbud av bostäder, goda kommunikationer och en stark gemenskap lockar allt fler till Hjo. Många 

uppskattar att Hjo särskilt prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och unga.  
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Hållbarhet  

Förutom nationella och regionala miljömål har Hjo kommun antagit en hållbarhetsstrategi och 

gjort regionala åtaganden inom ramen för Klimat 2030 och Utmaningar för ett Hållbart Västra 

Götaland. Hållbarhetsstrategin och åtagandena utgör grunden för kommunens 

hållbarhetsarbete. Det föreslagna planområdet kan enkelt nås med cykel eller till fots och ligger 

nära hållplatslägen vilket kan ge möjlighet att utveckla kollektivtrafiken. 

 

Kommunens hållbarhetsstrategi  

Hjo kommun har 2018-11-22 antagit en hållbarhetsstrategi som pekar ut Hållbar 

samhällsplanering som ett av sex viktiga fokusområden. All kommunal planering ska ske 

klimatmedvetet, med fokus på att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till 

framtida klimatförändringar. Hjo ska ha en tät struktur och gröna ytor ska ingå som naturliga 

delar i stadsmiljön. 

 

Klimat 2030 

Hjo kommun har skrivit under på Västra Götaland regionens satsning Klimat 2030 som syftar 

till att regionen ska vara fossiloberoende 2030. Fyra fokusområden är utvalda, men vid 

framtagande av en ny detaljplan är det främst två av dem som berörs: Hållbara transporter och 

Klimatsmarta lokaler. Hållbara transporter innebär bland annat att kommunen ska satsa på 

klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande. Sunda och 

klimatsmarta lokaler sätter fokus på att när nya lokaler byggs ska klimatpåverkan minimeras. 

Kommunen har skrivit under på att Hjo ska vara föregångare genom att ligga i framkant i 

omställningen och skapa förutsättningar för klimatsmarta miljöer genom nytänkande 

samhällsplanering.  

 

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland  

Hjo kommun har också gjort ett antal åtaganden inom ramen för Utmaningar för ett Hållbart 

Västra Götaland som är det regionala åtgärdsprogrammet för att uppnå de svenska miljömålen. 

Hit hör bland annat Hjo kommuns åtagande att skapa gynnsamma miljöer för pollinerare och 

att bevara ekologiska kantzoner intill sjöar och vattendrag. Inget av Hjo kommuns åtaganden 

bedöms ha någon direkt koppling till detaljplanen för den befintliga förskolan även om det i ett 

senare skede kommer finnas kopplingar till åtaganden som rör exempelvis inomhusmiljö, andel 

ekologisk mat i skolan. 
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Detaljplaner 

Gällande detaljplaner inom planområdet: 

 

• Detaljplan för kvarteret Kometen, antagen 2009. Medger Teknisk anläggning: Kontors-, 

personal och förrådslokaler. 

 

• Ändring av detaljplan för kvarteret Kometen, antagen 2010. I ursprungsplanen från 2009 

ritades ett u-område in i planområdets östra delar, men den befintliga kabeln låg inte 

inom detta område. Därför togs ett beslut att upphäva delar av u-område i den 

befintliga detaljplanen. 

 

 

 

Gällande detaljplaner. Till vänster är detaljplanen som antogs 2009 och till höger är ändringsplanen.  
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Förutsättningar 

Befintlig bebyggelse 

Inom planområdet bedrivs idag förskoleverksamhet från en gammal villa som uppfördes 1919. 

Direkt söder om planområdet finns Hjo energis lokaler som delar infart med förskolan.  

 

Kulturmiljö 

Under 2017 togs det fram ett nytt strategiskt kulturmiljöunderlag för Hjo stad. I detta arbete 

inventerades planområdet som innehåller den före detta arbetarbostaden. I söder finns Hjo 

energi och i väster finns det fem likartade enfamiljsvillorna vid Villagatan i kvarteret Stenbocken 

som också är med i inventeringen. Kulturmiljön i området innehåller bebyggelse från skilda 

tider, uppförda för olika ändamål. Trots bebyggelsens skilda funktioner hålls miljön samman av 

modernismens formspråk, bortsett från det äldre trähuset i norra delen av området. Området 

klyvs av ett grönområde med flera mäktiga lövträd och en slingrande gång- och cykelväg. 

 

Före detta arbetarbostad  

Byggnaden är från 1919 och som tidigare var ett bostadshus för anställda vid Josef Kihlbergs AB, 

men idag har byggnaden blivit ombyggt till förskola i sen tid. Byggnaden är 1 ½ våning och har 

fasader av rödmålad fasspontpanel och tak täckt av tvåkupigt tegel med en taklutning på 40 

grader. Fönstren är tidstypiska och den ursprungliga byggnadskroppens karaktär är emellertid 

bevarad, bland annat i from av fasadernas fasspontpanel, takets tvåkupiga tegelpannor och 

fönstren. Byggnaden representerar en tidigare epok än kulturmiljöns övriga bebyggelse, och ger 

därigenom en historisk koppling bakåt i tiden.  

 

Hjo energi 

Hjo energi sin befintliga anläggning sedan 1955 och 1984 byggdes transformatorstation och 

kompletterades med garage- och förrådsbyggnad från 1985-86. Hjo Energis anläggning utgörs av 

några olika byggnadskroppar med det gemensamma draget att fasaderna är klädda med gult 

tegel, såväl den dominerande elverksbyggnaden från 1950- talet som yngre förrådsbyggnader 

och transformatorer 

 

Rekommendationer från inventeringen 

De rekommendationer som anges i inventeringen är att områdets karaktär av arkitektoniskt 

och tidsmässigt väl sammanhållet område bevaras, särskilt som byggnaderna i sig är av olika slag. 

Även vegetation i form av trädgårdar och grönområde bör beaktas. Bebyggelsen bör 

underhållas med material och metoder som tar hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Eventuell 

ny bebyggelse bör främst utgöras av mindre komplementbyggnader som placeras med stor 

hänsyn till befintlig bebyggelse och ges en god utformning. 
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Nedan visas entrén till Hjo energi och ovan är före detta arbetsbostaden.  

 

Trafik 

Det aktuella planområdet ligger mellan Villagatan och gamla Guldkroken AB:s lokaler. Infart till 

förskolan sker vid samma infart som Hjo energi använder vid Kvarngatan. Vidare finns det en 

avlämningsplats på Villagatan.  

 

Närmaste busshållplats Kvarngatan på Skövdevägen ligger endast ett par hundra meter från 

planområdet, vilket ger boende och besökare till planområdet goda möjligheter att 

arbetspendla med kollektivtrafik, särskilt mot Skövde.  
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Gång- och cykelväg 

Öster om planområdet finns en gång- och cykelväg som fortsätter norrut in i bostadskvarteret 

samt söderut finns det en skyddad passage ner mot hamnen. Planområdets läge är lättillgängligt 

med gång och cykel, vilket borde medföra att många förskolebarn kan lämnas, utan att 

vårdnadshavare är beroende av tillgång till bil. 

 

Inom planområdet kan det med fördel anordnas trygg och säker plats för vårdnadshavare att 

parkera cykel eller cykelkärra för vidare resa med cykel eller kollektivtrafik till arbetet.  

 

Natur  

Hela planområdet är utpekat Skyddsvärda träd med värdetrakter. Inom planområdet och i 

anslutning finns flera stora träd och längs med gång- och cykelvägen finns ett dike. Detta har ett 

värde för ekosystemtjänster som biologisk mångfald, dagvattenhantering samt av stor vikt för 

barns lek. 

 

Användningen förskola omfattar en verksamhet som generellt bedöms vara samhällsviktig och 

därmed föranleder behov av höjd skyddsnivå. Om den specifika förskoleverksamheten inom 

planområdet är samhällsviktig tas inte ställning till i detta planarbete. För planarbetet bedöms 

det relevant att detaljplanen säkerställer en acceptabel översvämningsrisk inom planområdet, 

vilket även innefattar framkomlighet till området. 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Kapaciteten i dagvattennätet 

bedöms som tillräckligt för befintlig verksamhet. Planområdet har inte varit utsatt för 

översvämningar till följd av skyfall. Förutom bebyggd mark består planområdet till största del av 

icke hårdgjorda ytor, där regnvatten kan infiltreras. 

Enligt Länsstyrelsens kartskikt Ytavrinning och lågpunkter finns det en lågpunkt precis öster om 

planområdet (se bilder på nästa sida). I skiktet redovisas lågpunktsytor där vatten kan ansamlas 

vid långvariga eller kraftiga regn. Lågpunkten omfattar idag en gång- och cykelbana omgiven av 

grässlänter. 

Konsekvensen av långvariga eller kraftiga regn kommer vara att regnvatten delvis tas om hand 

av dagvattensystemet, infiltreras i marken och avleds genom ytavrinning till lågpunkten i öster. 

Risk för människors hälsa och säkerhet till följd av skyfall bedöms vara små inom planområdet 

då vatten inte stängs inne i någon lågpunkt. Framkomligheten till planområdet längs med 

Villagatan och Kvarngatan bedöms även den som acceptabel vid skyfall. Detaljplanen reglerar 

redan pågående användning och befintlig utformning av området. Ett genomförande av 

detaljplanen bedöms därför inte bidra till ökade översvämningsrisker. Inga specifika åtgärder 

bedöms vara nödvändiga för att säkerställa en acceptabel översvämningsrisk inom planområdet. 

 

Dagvattenhantering 

Enligt Länsstyrelsens kartlager Ytavrinning och Lågpunkter finns det en lågpunkt i östra delen av 

planområdet och detta redovisas i bilden nedan samt foto på sida 14. Lågpunkten är både inom 

planområdet och omfattas mest av den allmänna gång- och cykelvägen som finns.  
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Figur 1, Utdrag ur kartskiktet Ytavrinning och lågpunkter, Figur 2, Terrängskuggning 

 

Rekreation 

Planområdet är beläget i närhet till flera öppna gröna ytor. Inom en radie på 400 meter finns 

flera grönytor inom bostadskvarteren.  

 

Friyta 

Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som barnen kan använda på egen 

hand vid sin utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i 

huvudsak under skoltid men även i viss mån på fritiden. För förskolor, skolor och fritidshem 

årskurs F-6 bör friytan placeras i direkt anslutning till förskolan, skolan eller fritidshemmet och 

barnen och eleverna bör själva kunna ta sig mellan byggnaden och friytan. Om tomten redan är 

bebyggd ska kraven på friyta tillgodoses i skälig utsträckning och det är byggnadsnämnden som 

ska bedöma vad som ska anses som tillräckligt stor och lämplig friyta för lek och utevistelse. 

 

Vid skolverksamheten ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta 

som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna 

både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta 9 § 8 kap. I 

vägledningen ”Gör plats för barn och unga”, från Boverket, förs resonemang om 30 

kvadratmeter friyta per barn i grundskolan, beroende på antalet barn. Vidare argumenterar 

Boverket för att friytan helst bör överstiga 3 000 kvadratmeter. På en gård som är mindre, 

oavsett antal barn, kan barngruppen få det svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt 

som tillgodoser deras behov. 

 

Strandskydd 

Inget strandskydd finns inom planområdet.  
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Störningar 

Inom Hjo energis fastighet bedrivs kontorsverksamhet samt finns elverkshuset som är 

huvudkopplingspunkt i elnätet för hög-/mellanspänning. Vidare finns en nätstation inne i 

huvudbyggnad och ställverket utflyttad till en fristående byggnad norr om huvudbyggnad.  

 

Det finns även materialförråd i huvudbyggnad för elinstallationsverksamheten Hjo energi sysslar 

med samt finns centralutrustning för stadsnätet inom byggnaden.  

 

Det finns inga bindande regler för skolor och förskolegårdar vad gäller buller utomhus. För 

trafikbuller vid bostadsbyggnader finns dock regler. Dessa anger att buller från spårtrafik och 

vägar inte bör överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Om en 

uteplats ska anordnas i anslutning till byggnaden bör ljudnivån på uteplatsen inte överskrida 50 

dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Ljudnivåerna som gäller för utemiljöer 

vid bostäder kan vara vägledande för friytor vid skol- och förskolegårdar. 

 

Geotekniska förhållanden 

SGU:s kartvisare jordartskartan 1:25 000 – 1: 100 000 visar området som postglacial sand 
 

Ras- och skredrisk 

Inom planområdet finns det igen registrerad risk för ras- och skred.  

 

Radon 

Inga förhöjda värden av radon finns registrerade inom planområdet.  

 

Fornlämningar 

Inga registrerade fornlämningar finns inom eller direkt anslutning till planområdet. 

 

Förorenade områden 

Inom planområdet finns inga kända föroreningar. 

 

På fastigheten Drejaren 2, fastigheten 20 meter öster om planområdet, finns det en registrerad 

förorening med riskklass 3. Med riskklass 3 innebär att det finns en måttlig risk.  

 

Tekniska infrastruktur 

Planområdet är kopplat till kommunalt vatten- och avlopp. Vidare finns ledningar i u-området i 

gällande detaljplan. 
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Gång- och cykelväg som är direkt öster om planområdet.   
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FÖRÄNDRINGAR 

Planens huvuddrag 

Huvudsyftet är att möjliggöra för markanvändningarna förskola och bostadsändamål. Detta för 

att möjliggöra för den användning som bedrivs idag, men även möjliggöra för bostäder om 

behovet av en förskola minskar. Byggnaderna inom planområdet är utpekade att ha ett 

kulturellt värde som ska säkerställas med skyddsbestämmelser. Detta beskrivs mer i detalj 

under rubriken planbestämmelser i plankartan. 

 

Planerad bebyggelse 

Planförslaget är utformat för att området ska anpassas efter hur bebyggelsen är utformad idag, 

men att även för att skydda de värden som finns enligt inventeringen Kulturmiljöer i Hjo stad. 

Intentionen med bestämmelserna är att gestaltningen på villan ska bestå och en viss utökning av 

byggrätten.  
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Planbestämmelser i plankartan 

Nedan sammanställs alla bestämmelser i plankartan och ett argument varför de är med.  

 

S Användningen Skola med preciseringen förskola. Detta görs för att endast 

möjliggöra för förskola och ingen annan typ av skolverksamhet.  

B Användningen bostad används för möjliggöra för bostad. 

h1 0,0 Högsta nockhöjd i meter - Högsta nockhöjden är 9 meter för byggrätten 

som är ämnad för huvudbyggnad. Det är samma höjd som befintliga 

byggnaden har. Vidare har förrådet en nockhöjd på 3,5 meter.  

e1 0,0 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 25 %. - Detta 

används för att säkerställa att exploateringen av respektive yta inte blir för 

hög och att grönyta garanteras. 

e2 Inom fastigheten får endast 1 huvudbyggnad uppföras - Detta regleras för 

att fastigheten fortsatt endast ska ha en huvudbyggnad. 

O1 0,0 Minsta takvinkel är angivet värde i grader – lägsta takvinkeln är 35 grader 

inom byggrätten som är ämnat för huvudbyggnaden.  

O2 0,0 Högsta takvinkel är angivet värde i grader – högsta takvinkeln är 45 grader 

inom byggrätten som är ämnat för huvudbyggnaden. 

q1  

 

Byggnadens exteriör ska bevaras och får inte förvanskas. Vidare ska 

byggnaden underhållas så att dess kulturhistoriska värde bevaras. 

Underhållet ska ske med material motsvarande 

ursprungligt/överensstämma med byggnadens tillkomsttid. Fasad ska 

bibehållas med faluröd slamfärg och tak ska vara täckt med antingen papp, 

tidstypisk plåt eller rött lertegel 

q2  

 

Byggnadens exteriör ska bevaras. Vid ändring ska huvudbyggnadens 

proportioner, takmaterial, fasadmaterial, fasadkulör samt fönstersättning 

bibehållas. Vidare ska fönster bevaras eller till form, material, indelning och 

proportioner utformas likt de ursprungliga. Utvändigt ska fönsterglas vara 

valsat/maskindraget. Bestämmelsen avgränsas av en 

sekundäregenskapsgräns och övriga bestämmelser om takvinkel, nockhöjd, 

utnyttjandegrad och dagvatten gäller i detta egenskapsområde.  

n1 Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas på den enskilda 

fastigheten genom infiltration och avledning till grönytor eller 

fördröjningsmagasin innan det avleds till diken eller det kommunala 

ledningsnätet 

 

Marken får inte förses med byggnad - Denna prickmark är till för att 

skydda u-området från byggnation samt att byggnader ska placeras minst 

4,5 meter från fastighetsgräns.  

 

Komplementbyggnad - Med komplementbyggnad avses fristående uthus, 

garage och andra små byggnader som hör till en huvudbyggnad.  

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar – För att säkerställa 

att det finns en möjlighet att planenligt att förlägga ledningar.  

p1 Byggnad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns 
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Kulturmiljö 

För att skydda byggnaden och dess utpekade kulturvärde regleras planområdet med 

skyddsbestämmelser. 

 

Trafik och störningar 

Den befintliga infarten föreslås bli kvar vid Hjo energi. Avlämningsplatsen som finns längst 

Villagatan bibehålls. Vid en eventuell bostad kan infart kunna anordnas mot Villagatan.  

 

Parkering  

Parkering sker på egen fastighet. 

 

Barnperspektiv 

Från och med den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen gäller som 

utgångspunkt för beslut som rör barn och unga, däribland beslut om samhällsplanering. 

 

Friytor 

Fastigheten Norr 7:8 är cirka 2130 kvadratmeter stor och byggnader tar upp cirka 228 

kvadratmeter. Detta lämnar 1697 kvadratmeter över för friyta. Beräkning av utifrån total 

utelekyta för både befintlig och ny förskola blir det dryga med 25 barn 67 kvadratmeter friyta 

per barn. Boverket rekommenderar cirka 40 kvadratmeter friyta per barn i förskolan. Vidare 

finns det en rekommendation att förskolegårdar inte ska underskrida 3000 kvadratmeter, vilket 

den aktuella förskolan inte når upp till.  

 

I närområdet finns det lekytor och grönytor som kan göra att friytan blir godtagbar och det 

redovisas i bilden nedan. Norrut finns parkmarken med såväl en mindre kvarterslekplats som 

större grönytor. Vidare finns det ännu en lite större kvarterslekplats med fotbollsplan och 

större grönytor runtom. I stadsparken söderut finns det en större lekplats.  
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De markerade ytorna med grönt illustrerar lekplatser/lekytor 

Störningar 

Det finns inga detaljregler om detta i Elsäkerhetsverkets utförandeföreskrifter om 

skyddsavstånd av sådan verksamhet Hjo energi arbetar med. Anläggningen ska uppfylla god 

elsäkerhetsteknisk praxis enligt ELSÄK-FS 2008:1.  

Buller 

På grund av avståndet till Skövdevägen ställs inga krav på bulleråtgärder för att uppnå 

bullerriktvärdena i enlighet med Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

 

 
Foto på ställverket som finns i anslutning till planområdets södra gräns.  

100 m 

500 m 
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Natur 

Det finns ett större träd längs Villagatan – dock inte inom planområdet. De bör i möjligaste 

mån bevaras. Träden har ett biotopskydd och fällning kräver dispens från Länsstyrelsen. 

 

Dagvatten 

Genom att bevara eller tillskapa mjukare ytor kan även vissa mängder dagvatten filtreras ner i 

marken. Det kan vara fördelaktigt att blanda hårdgjorda ytor med exempelvis grusade partier 

och planteringar samt annan grönstruktur för att dagvattnet ska kunna tas om hand på ett bra 

sätt. I kommunala vägsystemet finns det befintliga dagvattenledningar dit dagvatten kan avledas 

efter att dagvattnet har fördröjts på fastigheten.  

 

Dagvatten ska fördröjas och infiltreras inom den enskilda fastigheten. Planen regleras med 

bestämmelse om att dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas på den enskilda fastigheten 

genom infiltration och avledning till grönytor eller fördröjningsmagasin innan det avleds till det 

kommunala ledningsnätet. Dagvattenlösning bör ha kapacitet att fördröja 100 % i tio minuter vid 

ett 30-årsregn. Eventuell byggnation kan med fördel uppföras med gröna tak för att skapa 

ytterligare möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten. Rabatter kan anläggas på sådant 

sätt att det skapar goda möjligheter till infiltration av dagvatten. 

 

Geotekniska förhållanden 

Bedömningen som görs är att planområdet är lämpligt att bebygga ur ett geotekniskt 

perspektiv.  

 

Fornlämningar 

Planförslaget bedöms inte påverka någon registrad fornlämning. 

 

Vatten och avlopp 

Området är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsystemet och om ytterligare 

bebyggelse tillkommer ska det ansluta sig ska det göra till kommunala systemet. 

El och tele 

Området är anslutet till befintliga el- och teleledningar och ytterligare bebyggelse tillkommer 

ska det ansluta sig till befintliga system.  

 

Brandvattenförsörjning 

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Räddningstjänsten. Flödet i 

brandposterna ska dimensioneras enligt gällande krav. Byggherren ska redovisa att 
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brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov. 

Avfallshantering 

Avfallshantering föreslås ske med hämtning av avfall på varje enskild tomt/fastighet. 

 

Tekniska infrastruktur 

Plankartan regleras med u-område vid befintliga ledningarna och detta grundar sig i att de är 

allmännyttiga. U-område säkerställer att det finns en möjlighet att planenligt att förlägga 

ledningar.  
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Genomförandefrågor 

I detta kapitel går det att läsa om de frågor som är av vikt för genomförandet av detaljplanen. 

Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som 

behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av  

detaljplanen. 

 

Kapitlet har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan 

och planbestämmelserna. Genomförandekapitlet förtydligar detaljplanens syfte ur 

genomförandesynpunkt. 

Konsekvenser av planens genomförande 

I gällande detaljplan är området planlagt för Teknisk anläggning: Kontors-, personal och 

förrådslokaler och kommer gå över till förskola och bostäder inom aktuella planområdet. Detta 

innebär att förskola eller bostad kan ges permanent bygglov på platsen. Ytterligare en 

konsekvens av detaljplanens genomförande är att befintlig byggnad skyddas med 

varsamhetsbestämmelser för att bevara byggnadens utformning. Vidare får det endast vara en 

huvudbyggnad och bebygga 25 % med en nockhöjd på 9 meter. Detta skiljer från gällande 

detaljplan och har lagts till för att bevara den utformning som finns på platsen idag. Garaget som 

återfinns i sydöstra hörnet bedöms inte påverkas av planförslaget utan är planenligt.  

 

Organisatoriska frågor 

Samhällsbyggnad ansvarar för planarbetet. 

 

Ekonomiska frågor 

Ett planavtal är tecknat mellan exploatören och Hjo kommun. Ingen planavgift tas ut vid 

bygglov. 

 

Tidplan 

För detaljplanen gäller följande uppskattade tidplan: 

Samråd: Kvartal 4 2021 

Granskning: Kvartal 1 2022 

Antagande: Kvartal 4 2022 

Laga kraft: Kvartal 4 2022 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 60 månader (5 år) efter det datum då planen vunnit laga kraft. Under 

genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 

detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 

fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har 

rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 

 

Huvudmannaskap 
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Inom planområdet finns det ingen allmän plats, utan allt faller inom kvartersmark. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning och andra fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen. Efter 

att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med detaljplanen.  

 

 

Fastighetskonsekvenstabell 

 

Fastighet Konsekvenser 

Norr 7:8 Användningen går från Teknisk anläggning: 

Kontors-, personal och förrådslokaler till 

förskola och bostäder. Fastigheten föreslås 

bestå.  

 

Infart sker delvis via fastighet Norr 7:18, 

dock bör Norr 7:8 anlägga en egen infart från 

Villagatan 

 

Ingen allmän plats föreslås inom fastigheten.  

Norr 7:18 Fastigheten föreslås bestå. 

 

Idag används infarten från Kvarngatan in till 

fastigheten Norr 7:8. Detta bör regleras i ett 

servitut om detta ska fortsätta, detta är dock 

utanför planområdet.  

 

Ingen allmän plats föreslås.  

Medverkande 

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnad.  

 

  

 



 

 

 

 

 

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

Samhällsbyggnad Datum 

2022-02-28 

                  Sidan 

1(10) 

 Dnr 

2021-088 
 

  

 
 

 

Samrådsredogörelse för detaljplan för fastighet Norr 7:8 (Förskolan 
Ute) Hjo kommun, Västra Götalands län 

Sammanfattning av planförslaget 

Huvudsyftet är att möjliggöra för markanvändningarna förskola och bostäder. Detta för att 
möjliggöra för den användning som bedrivs idag, men även möjliggöra för bostäder om behovet av 
en förskola minskar. Byggnaden inom planområdet är utpekat att ha ett kulturellt värde som ska 
skyddas med varsamhetsbestämmelser och detta beskrivs mer i detalj under rubriken 
planbestämmelser i plankartan. 

 

Samrådet 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under 
tiden mellan 27 januari och 17 februari 2022. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga 
myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts tillfälle för 
samråd. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda och funnits tillgängligt på 
fysiskt hos Hjo kommun och i Kulturkvarteret samt tillgängligt på kommunens hemsida. 

 

Efter samrådet har 9 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna 
synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Hjo kommun. 

 

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Västra Götaland 2022-02-17 

2. Lantmäteriet 2022-02-17 

3. Trafikverket 2022-02-07 

4. Miljösamverkan östra Skaraborg 2022-02-17 

5. Avfallshantering Östra Skaraborg 2022-02-14 

6. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2022-02-04 

7. Västtrafik 2022-02-14 
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8. PostNord Sverige AB 2022-02-04 

9. Västra Götalandsregionen 
Förvaltningen för kulturutveckling 

2022-02-14 

 

1. Länsstyrelsen Västra Götaland 

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet 
med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
Hälsa/Säkerhet - Skyfall 

Extrem nederbörd/skyfall är något som kan orsaka problem redan idag och som förväntas bli 
vanligare och intensivare i framtiden. Konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 100-årsregn, behöver 
utredas och beskrivas i planen där också planens eventuella påverkan på området utanför 
planområdet behöver ingå. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Kulturmiljö 

Aktuellt planområde berör inte riksintresse för kulturmiljö, men är utpekat som kulturhistoriskt 
värdefullt enligt kommunens kulturmiljöunderlag från 2017. 

Mot bakgrund av detta ser Länsstyrelsen positivt på att detaljplanens syfte inkluderar att skydda 
befintlig bebyggelse och att varsamhetsbestämmelser har införts på plankartan för att säkerställa 
planens syfte. Vidare är det positivt att karaktärsdragen på befintlig bebyggelse till viss del beskrivs i 
planbeskrivningen. 

Länsstyrelsen vill dock uppmuntra kommunen att vidareutveckla beskrivningen av befintlig byggnads 
karaktärsdrag ytterligare samt överväga införande av rivningsförbud för att säkerställa planens syfte 
– att skydda befintlig bebyggelse, samt för att tydliggöra framtida hantering i samband med bygglov 
mm. 

I samband med vidareutveckling av området bör kommunen med fördel även överväga om det finns 
behov av utformningsbestämmelser, som exempelvis material, kulörer, taktyp/-vinkel.  
 
Barnperspektiv 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Kommunerna har genom sitt planmonopol 
en särskilt viktig uppgift att fylla för att barnkonventionen ska införlivas i samhällsplaneringen.  

I planförslaget framgår inte om en prövning av barnets bästa har genomförts och om barn har varit 
delaktiga i processen. Eftersom marken planläggs för förskola där barn kommer vistas dagligen är 
denna fråga ytterst relevant. Länsstyrelsen rekommenderar därför kommunen att göra en 
bedömning om hur barn påverkas av planförslaget. Kommunen bör ta ställning till planförslagets 
positiva eller negativa påverkan på barns miljö, hälsa och tillgänglighet inom och i angränsning till 
planområdet.  
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Förskola – friyta 

Enligt riktlinjer rekommenderas en gårdsyta på 40 kvadratmeter per barn för förskola. Det finns 
också en rekommendation att förskolegårdar inte ska underskrida 3000 kvadratmeter. I den 
planerade verksamheten har barnen mindre yta på förskolegården, ca 1698 m2 friyta. Kommunen 
bör se över förskolegårdens lämplighet utifrån storlek och göra en bedömning av säkerställande av 
friyta. I planbeskrivningen framgår även att det i närområdet finns lekytor och grönytor som kan 
göra att friytan blir godtagbar. Länsstyrelsen efterfrågar en beskrivning hur dessa ytor ligger i 
förhållande till planområdet och om de kan utgöra ett komplement till förskolegården. 

Förskola är anmälningspliktig enligt miljöbalken och tillsynsmyndigheten i kommunen kan komma 
att ställa krav på utformning.  
 
Övriga synpunkter 

Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att se över planbestämmelserna på plankartan så de 
följer Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan och Boverkets allmänna råd (2020:6) om 
redovisning av reglering i detaljplan. 

Kommunen behöver se över planbeskrivningens avsnitt om planbestämmelser i plankartan (s.14) så 
att listan överensstämmer med de planbestämmelser som regleras på plankartan. Exempelvis finns 
bestämmelsen n1 – träd får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk – det är att 
skydda trädet från fällning beskriven i planbeskrivningen men återfinns inte på plankartan. Detta bör 
justeras och säkerställas. 

 

Koppling till miljömålen 

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. 
PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt 
miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.  

En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och 
planinnehållets förhållande till detta saknas, vilket gör det svårt att bedöma föreslagna åtgärder från 
miljösynpunkt.  

 

Undersökningssamråd 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning. 

 

Kommentar: 

Planhandlingar utvecklas kring konsekvenserna av ett skyfall. 

Planhandlingarna kompletteras gällande beskrivningen av befintlig byggnads karaktärsdrag.  

Planhandlingarna ses över gällande friyta för förskolans lämplighet. Vidare kompletteras 
planbeskrivningen om närliggande ytor.  

Planbestämmelserna ses över och justeras så att dessa följer Boverkets föreskrifter (2020:5) och 
Boverkets allmänna råd (2020:6). Vidare revideras s.14 så att det överensstämmer med plankartan.  

Miljömålen skriv in i planbeskrivningen.  
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2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
 

Grundkarta 
• Teckenförklaring till grundkartan saknas. 
• Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i 

grundkartan saknas. 
• Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas. 
• I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar och fastighetsgränser. Det är viktigt att 

fastighetsbeteckningarna och fastighetsgränser redovisas för att göra det lätt för den som är 
berörd av planen att hitta respektive fastighet på plankartan. 

 
Planbestämmelser 

Planbestämmelserna på plankartan stämmer inte överens med de som redovisas i 

planbeskrivningen på sida 14. Det behöver justeras. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Av planbeskrivningen framgår att infart till förskolan sker över Norr 7:18 och att det bör bildas ett 
servitut till förmån för Norr 7:8. Det saknas dock planstöd för att bilda ett servitut i denna 
sträckning. Kommunen bör överväga att utöka planområdet för att ta med infartsvägen. Exempelvis 
skulle ett markreservat g kunna läggas ut. Det behöver också tydliggöras vem som ansvarar för att 
ansöka om och bekosta en lantmäteriförrättning alternativ upprätta ett avtalsservitut och skicka till 
Lantmäteriet för inskrivning. Ett alternativ är att Norr 7:8 får anlägga en egen infart från Villagatan. 

 
Ändrad Lovplikt 

Egenskapsbestämmelsen om marklov är inte fullständigt formulerad. 
 

Fastighetskonsekvenstabell 

I tabellen står att Ledningsrätt och servitut föreslås bestå. Lantmäteriet kan dock inte se att det 
finns varken ledningsrätt, officialservitut eller något inskrivet avtalsservitut inom den berörda 
fastigheten. Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. u-
område ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga några underjordiska 
ledningar inom den aktuella kvartersmarken. Dels att lov inte kan ges lovpliktiga åtgärder som 
hindrar att ledningen utförs. Det bildas däremot ingen rättighet genom att kommunen lägger ut ett 
u-område i planen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt sett 
ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i genomförandeavsnittet av 
planbeskrivningen. 
 
Delar av planen som bör förbättras/ses över 
 

Kontrollera gränser med 0,025 meters lägesosäkerhet 

Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god 
lägesosäkerhet (0,025 meter), men denna lägesosäkerhet kan vara missvisande. Det är möjligt att 
dessa fastighetsgränser inte har kontrollmätts av kommunen. 
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Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades nämligen 
tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan kontroll, med 
lägesosäkerheten 0,025 meter. Det har i efterhand visat sig att många av dessa punkter till exempel 
i områden med lokala stomnät kan ha god ”intern” lägesosäkerhet, men inte ligga rätt i förhållande 
till SWEREF 99. 

Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning av områden 
där det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 0,025 meter, och vid behov kontrollmäta 
sådana gränser. Lyssna gärna på avsnitt 2 av Positionspodden från Geoforum Sverige där bland 
annat frågor om svårigheten med att vara säker på den angivna lägesosäkerheten diskuteras. Du 
hittar podden till exempel via denna länk. 

 
Egenskapsbestämmelse 

Lantmäteriet noterar att kommunen har infört bestämmelsen e3 ” Inom fastigheten får endast 1 
huvudbyggnad uppföras”. Det blir otydligt om den innebär att endast en huvudbyggnad får uppföras 
inom planområdet (som nu är en fastighet) eller om bestämmelsen innebär att endast en 
huvudbyggnad får uppföras per fastighet. Den senare tolkningen skulle kunna medföra att ytterligare 
en huvudbyggnad kan uppföras om fastigheten delas genom avstyckning. Bestämmelsen bör 
omformuleras och tydliggöras. 

 
Byggnad inom prickmark 

Lantmäteriet noterar att byggnaden i fastighetens östra hörn delvis har planlagts inom prickmark. 
Det behöver framgå att det kan bli problem att uppnå planenligt utgångsläge och få bygglov om inte 
denna byggnad flyttas. Likaså kan byggnaden inte uppföras på samma plats om den skulle förstöras 
vid en brand. Dessa konsekvenser bör framgå av planbeskrivningen. 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras 
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom 
Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet 
skulle förbättra detaljplanen.) 
 

Byggnadshöjd bör helst inte användas 

Lantmäteriet vill tipsa om att Boverket rekommenderar att höjd på byggnadsverk endast i 
undantagsfall ska regleras med begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att det i rättspraxis finns 
olika tolkningar av begreppet. När byggnadshöjd används kan lovprövningen försvåras och leda till 
svårförutsedda resultat. Boverket förordar istället i första hand att totalhöjd eller nockhöjd används 
eller möjligen takfotshöjd. Läs gärna mer om detta på sidan om ”Höjd på byggnadsverk” i PBL 
Kunskapsbanken. I Boverkets föreskrifter BFS 2020:5 finns totalhöjd och nockhöjd som egna 
kategorier medan andra begrepp för att reglera höjd på byggnadsverk registreras i en 
gemensamkategori för övrigt och blir därmed svåra att följa upp vid övergripande analyser av t.ex. 
outnyttjade byggrätter. 

 
Rubriker 

Plankartan och Planbeskrivningen har inte samma rubrik. 

• Plankartan: Detaljplan för fastigheten Norr 3:59 (Ur och skur) 
• Planbeskrivningen: Detaljplan för fastighet Norr 7:8 (Förskolan Ute) 
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Kombination enskild + allmän kvartersmark 

Det förekommer i planen en kombination av så kallad allmän kvartersmark (kvartersmark för annat 
än enskilt bebyggande) och enskild kvartersmark inom planområdet. Användningen Bostad utgör så 
kallad enskild kvartersmark. Användningen Skola betraktas i de flesta fall allmän kvartersmark och 
till sådan mark hör inlösenregler. Enligt 6 kap. 13 § PBL har kommunen rätt att lösa sådan mark 
som ska användas för annat än enskilt bebyggande, om användningen för det avsedda ändamålet inte 
kan anses säkerställd. Markägaren kan även begära att kommunen löser in sådan mark enligt 14 kap. 
14 § PBL. 

Att kombinera allmän och enskild kvartersmark kan leda till problem, exempelvis kan det bli så att 
ingen byggnad för det allmänna ändamålet byggs och utan enbart för det enskilda. Inlösenrätten för 
det allmänna ändamålet finns då fortfarande kvar. I denna situation kan både fastighetsägaren och 
kommunen begära att kommunen ska lösa in området för det allmänna ändamålet trots att 
området är utbyggt för det enskilda ändamålet. 

Lantmäteriet rekommenderar att kommunen så långt som möjligt skiljer enskild och allmän 
kvartersmark åt. Ett förslag är att specificera var den allmänna respektive den enskilda 
användningen gäller så att de hålls åtskilda, t.ex. genom att införa 3D-redovisning i plankartan ifall 
den allmänna kvartersmarken och den enskilda ska gälla för olika plan i byggnaden. 

Om förhållanden är sådana att kommunen ändå vill gå vidare med förslaget med kombination av 
enskild och allmän kvartersmark och gör bedömningen att eventuella problem eller risker med 
detta är små eller inga, så bör denna bedömning redovisas och motiveras i planbeskrivningen. 
 

Boverkets rekommendationer  

Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas på ett enhetligt 
sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. Det är en stor fördel för 
samhället i stort om kommunen i möjligaste mån följer Boverkets rekommendationer i BFS 2020:6 
för den tvådimensionella redovisningen av planens innehåll i en plankarta. 

Lantmäteriet noterar att planuppdrag gavs 2021-06-22. Detaljplanen tas därmed fram enligt PBL 
med planstart under den period då Boverkets rekommendationer i BFS 2020:6 bör tillämpas (efter 
oktober 2020). I denna detaljplan uppfattar Lantmäteriet att kommunen istället valt att tillämpa 
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

 

Plankartans utformning uppfyller inte Boverkets allmänna råd (2014:5) på följande 

punkter: 

• Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och 
redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall är bestämmelserna med 
beteckningen B och S som redovisas på samma rad bland planbestämmelserna. 

Plankartans utformning uppfyller inte Boverkets rekommendationer i BFS 2020:6 

på följande punkter: 

• Det finns inte längre några administrativa bestämmelser – de som tidigare varit sådana 
redovisas nu som egenskapsbestämmelser. En sekundär egenskapsgräns (med samma 
manér som den gamla administrativa gränsen) kan användas för att avgränsa 
egenskapsområden som korsar andra egenskapsområden. 

• Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och 
redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall är bestämmelserna med 
beteckningen B och S som redovisas på samma rad bland planbestämmelserna. 

• Genomförandetid är inte en planbestämmelse, men bör redovisas bland 
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planbestämmelserna under rubriken ”Genomförandetid” med samma rubriknivå som till 
exempel rubriken ”Egenskapsbestämmelser för kvartersmark”. 

 
 

Kommentar 

Grundkartan kompletteras med efterfrågad information till antagande. 

Informationen som redovisas på s.14 justeras så den överensstämmer med plankartan.  

Egenskapsbestämmelsen om marklov bedöms inte behövas och tas bort från planhandlingarna.  

Fastighetskonsekvenstabell revideras med korrekt information.  

Egenskapsbestämmelsen e3 revideras. 

Höjdbestämmelsen ändras till nockhöjd.  

Planhandlingar justeras så handlingarna har samma rubrik.  

Enskilt och allmän mark bedöms inte innefatta några problem i detta ärende och består.  

Planhandlingarna revideras så att Boverkets rekommendationer i BFS 2020:6 uppfylls.  

Genomförandetid ändras så det är under en egen rubrik i plankartan. 

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har därmed ingen erinran. 

 

4. Miljösamverkan östra Skaraborg 

Sammanfattning: 

Miljönämnden östra Skaraborg har inga synpunkter på förslaget. 
 

 

Kommentar 

Noterat 

5. Avfallshantering Östra Skaraborg 

Sammanfattning: 
Sophämtningen vid förskolan fungerar bra idag. 

Väljer man att bygga bostäder på fastigheten vill vi framhålla följande för att uppfylla reglerna i 
renhållningsföreskrifterna.  

För genomförande av sophämtning ska vägen till hämtningsplatsen ha en fri höjd på minst 3,65 
meter, ha en fri bredd på minst 3 meter samt ha en bärighet för ett fordon på 18 ton.  

Vid hämtningsplatsen ska yta finnas med en bredd på minst 4,5 meter, fri längd på minst 14 meter 
samt ha en fri höjd på minst 5 meter.  

För återvändsgator ska det finnas en vändyta med diameter 18 meter samt en fri remsa på cirka 1,5 
meter utanför vändytan.  

I områden med kraftig lutning vid hämtningsplatser kan det bli aktuellt att hämtning inte kan ske vid 
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tomtgräns.  

Säkerheten vid hämtning är ytterst viktigt och backning med hämtningsfordon ska inte förekomma. 

 

Kommentar 

Noterat. 

 

6. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Sammanfattning: 
Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende. 

 

Kommentar 

Noterat 

 

7. Västtrafik 

Sammanfattning: 
Västtrafik ser positivt på att ytterligare bostäder och verksamheter tillkommer i anslutning till 
befintlig kollektivtrafik och i anslutning till befintliga gång- och cykelvägar. 
 
Planbeskrivningen bör kompletteras med text om kollektivtrafik. 

Närmaste hållplats Kvarngatan på Skövdevägen ligger endast ett par hundra meter från 
planområdet, vilket ger boende och besökare till planområdet goda möjligheter att arbetspendla 
med kollektivtrafik, särskilt mot Skövde. I övrigt är planområdets läge lättillgängligt med gång och 
cykel, vilket borde medföra att många förskolebarn kan lämnas, utan att vårdnadshavare är 
beroende av tillgång till bil. 

Inom området kan det med fördel ordnas trygg och säker plats för vårdnadshavare att parkera 
cykel eller cykelkärra för vidare resa med cykel eller kollektivtrafik till arbetet. Detta ger också 
goda möjligheter för två vårdnadshavare att dela på en cykel eller cykelkärra vid hämtning och 
lämning av barn. 

 

Kommentar 

Planbeskrivningen kompletteras med information kring kollektivtrafik.  

 

8. PostNord AB 

Sammanfattning: 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området.  

 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.  
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En placering som inte är godkända leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

 

Kommentar 

Noterat 

 

 

9. Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutveckling 

Sammanfattning: 
Den fastighet som detaljplanen omfattar ligger i en kulturmiljö som uppmärksammats i det 
kunskapsunderlag för Hjo stad som Västarvet under 2016-17 arbetat fram på uppdrag åt Hjo 
kommun, och som kommunen refererar till i planbeskrivningen. Förvaltningen för kulturutveckling 
(tidigare Västarvet) ser med tillfredsställelse att varsamhetsbestämmelser införs i planen för att 
bevara fastighetens kulturhistoriska värden. Förvaltningen för kulturutveckling har därför inget att 
erinra mot förslaget till ändring av detaljplanen. 

 

Kommentar 

Noterat 

 

 

Förslag till revidering av detaljplan för fastighet Norr 7:8 (Förskolan 
Ute) Hjo kommun, Västra Götalands län. 

Hjo kommun har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar: 

 

Planbeskrivningen kompletteras med information kring: 

• Kollektivtrafik 
• Utvecklas kring konsekvenserna av ett skyfall 
• befintlig byggnads karaktärsdrag 
• friyta 
• Miljömålen 
• Informationen som redovisas på s.14 justeras så den överensstämmer med plankartan.  
• Fastighetskonsekvenstabell revideras med korrekt information 
• Planhandlingar justeras så handlingarna har samma rubrik.  

 

 

 

Plankartan 

• Genomförandetid ändras så det är under en egen rubrik i plankartan. 
• Grundkartan kompletteras med efterfrågad information till antagande. 
• Egenskapsbestämmelsen om marklov bedöms inte behövas och tas bort från 
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planhandlingarna.  
• Egenskapsbestämmelsen e3 revideras. 
• Höjdbestämmelsen ändras till nockhöjd.  
• Enskilt och allmän mark bedöms inte innefatta några problem i detta ärende och består.  

 

Planbestämmelserna ses över och justeras så att dessa följer Boverkets föreskrifter (2020:5) och 
Boverkets allmänna råd (2020:6). Vidare revideras s.14 så att det överensstämmer med plankartan.  

 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Hjo kommun 

 

Patrik Igelström    

Planarkitekt    

 

 



 

 

 

 

 

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

Samhällsbyggnad 
Datum 

2022-09-22 

                  Sidan 

1(4) 

 
Dnr 

2021-088 
 

 
 

 
 

 

Granskningsutlåtande för detaljplan för fastighet Norr 7:8 Hjo 

kommun, Västra Götalands län 

Sammanfattning av planförslaget 

Huvudsyftet är att möjliggöra för markanvändningarna förskola och bostäder. Detta för att 

möjliggöra för den användning som bedrivs idag, men även möjliggöra för bostäder om behovet av 

en förskola minskar. Byggnaden inom planområdet är utpekat att ha ett kulturellt värde som ska 

skyddas med varsamhetsbestämmelser. 

 

Granskningen 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 18 § har planförslaget varit ute på granskning under 

tiden mellan 2022-05-02 och 2022-05-23. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga 

myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har underrättats. Förslaget 

har varit utsänt för kännedom via brev till berörda och funnits tillgängligt på fysiskt hos Hjo 

kommun och i Kulturkvarteret samt tillgängligt på kommunens hemsida.  

 

Efter granskningen har 5 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna 

synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Hjo kommun. 

 

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Västra Götaland 2022-05-23 

2. Lantmäteriet 2022-05-19 

3. Trafikverket 2022-05-09 

4. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2022-05-02 

5. Västtrafik 2022-05-03 
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1. Länsstyrelsen Västra Götaland 

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om 

den antas. 

 

Hälsa/Säkerhet 

Översvämning 

Kommunen behöver tydligare beskriva hur översvämningsrisken kopplat till skyfall påverkas av 

detaljplanen. Dels med avseende på att såväl skola som bostäder är att betrakta som känsliga ur 

översvämningsperspektiv, dels med avseende på hur omgivningen påverkas. Kommunen bör beakta 

att förskola/barnomsorg i många fall bedöms som samhällsviktig verksamhet, vilket kan föranleda 

behov av höjd skyddsnivå. Det är kommunen själv som bedömer om verksamheten är 

samhällsviktig eller inte, vilket bör framgå av planhandlingarna. 

 

Kommunen behöver beskriva konsekvenserna av skyfall utifrån ovan nämnda perspektiv och 

bedöma om åtgärder krävs. I bedömningen ska hänsyn även tas till framkomlighet. Eventuella 

åtgärder som kommunen bedömer vara nödvändiga för att översvämningsrisken ska bli acceptabel 

ska säkerställas i plankartan. 

 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Kulturmiljö 

Gällande allmänna intresset kulturvärden ser Länsstyrelsen positivt på att kommunen infört 

skyddsbestämmelser i plankartan och att byggnadernas karaktärsdrag beskrivs även om de med 

fördel kunnat förtydligats och illustrerats. Länsstyrelsen vill dock framföra att planens syfte nämner 

att bebyggelsen avses skyddas via varsamhetsbestämmelser, men plankartan innehåller 

skyddsbestämmelser, vilket med fördel bör justeras. Vidare nämns rivningsförbud i 

planbeskrivningen (Kulturmiljö sid 17), möjligen syftar kommunen på bestämmelsen q2, att 

exteriören ska bevaras. Ifall kommunen avser införa rivningsförbud via plankartan rekommenderas 

kommunen att uttrycka detta tydligt via bestämmelse, enligt Boverkets rekommendationer. 

  

Kommentar: 

- Planhandlingar kompletteras kring hälsa/säkerhet. 

- Planhandlingarna justerar att det är skydd av kulturvärden 

- Planhandlingarna revideras att text om rivningsförbud tas bort. 
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2. Lantmäteriet 

 

Sammanfattning: 

 

Grundkarta 

Teckenförklaring till grundkarta saknas. Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen 

resp. för övriga detaljer i grundkartan saknas. Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd 

saknas. Fastighetsbeteckningen Hjo Norr 3:59 saknas i grundkartan. 

 

Plankartan generellt 

Gråa linjerna för byggnader täcker egenskapsgränsen runt byggnaden som reglerats med q1. 

Bestämmelsen q2 är inte relaterad till någon viss byggnad.  

 

Sekundära egenskapsgränser 

I detaljplanen används sekundära egenskapsgränser, men det anges inte vilken eller vilka 

planbestämmelser som avgränsas av de sekundära egenskapsgränserna. Detta gör att planen inte är 

tillräckligt tydlig i sin reglering vilket kan skapa problem vid genomförandet. Lantmäteriet antar att 

kommunens avsikt är att den sekundära egenskapsgränsen ska avgränsa u-området, det behöver 

dock tydliggöras på plankartan. 

 

Endast u-område säkerställer inte ledningarna 

På flera ställen i planbeskrivningen står att Hjo kommuns VA ledningar är skyddade av u-område i 

gällande plan. Lantmäteriet vill påminna om att genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga 

underjordiska ledningar s.k. u-område ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att 

lägga några underjordiska ledningar inom den aktuella kvartersmarken. Dels att lov inte kan ges 

lovpliktiga åtgärder som hindrar att ledningen utförs. Det bildas däremot ingen rättighet genom att 

kommunen lägger ut ett u-område i planen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver 

normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i genomförandeavsnittet av 

planbeskrivningen och behöver kompletteras. 

 

Använd endast sekundära egenskapsgränser 

De grönmarkerade linjerna nedan är ritade som kombinerad egenskapsgräns och sekundär 

egenskapsgräns. Om det stämmer att u-området avses att avgränsas av sekundär egenskapsgräns så 

behöver plankartan justeras i de grönmarkerade linjerna. Där bör endast ritas ut sekundär 

egenskapsgräns efter som det inte finns någon annan bestämmelse att avgränsa. Prickmarken ska 

inte avgränsas eftersom den gäller på båda sidor. Det ser även ut att vara ritat en sekundär 

egenskapsgräns i blåmarkerad linje, det behövs inte eftersom planområdesgränsen gäller där. 

 

Delar av planen som bör förbättras 

Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och redovisas 

var för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall är bestämmelserna med beteckningen B och S 

som redovisas på samma rad bland planbestämmelserna. 
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Kommentar 

- Grundkartan kompletteras med samtliga krav. 

- Bestämmelserna q1 och q2 justeras och relateras till specifik byggnad. 

- Egenskapsgränser förtydligas gällande u-området. 

- Gällande sekundäregenskapsgränser revideras alla till egenskapslinjer.  

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av (åtgärden) och Trafikverket har därmed 

ingen erinran. 

 

4. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Sammanfattning: 

Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende. 

 

 

5. Västtrafik 

Sammanfattning: 

Kommunen har tagit hänsyn till våra tidigare synpunkter och kompletterat planbeskrivningen med 

text om kollektivtrafik samt text om tillgänglighet med cykel och cykelparkering. 

Västtrafik har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen. 

Förslag till revidering av detaljplan för fastighet Norr 7:8 Hjo 

kommun, Västra Götalands län. 

Hjo kommun har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar: 

- Planhandlingar kompletteras kring hälsa/säkerhet. 

- Planhandlingarna justerar att det är skydd av kulturvärden 

- Plankartan revideras efter Lantmäteriets råd.  

 

En otydlighet i ändringsplanen från 2010 gjordes att en misstolkning av denna skedde. Hjo kommun 

tolkade inte att delar av u-området upphävdes utan lades till. Därför har ett u-område gått längs 

plankartan östra kant. Denna är nu borta efter planförslaget som har varit ute på både samråd och 

granskning. Detta var hela ändringsplanen från 2010 syfte att upphäva detta och bedöms inte vara 

av en stor karaktär eller ändra aktuella planförslaget syfte som gör att en ny granskning behöver 

genomföras.  

Granskningsutlåtandet har upprättats av Hjo kommun 

 

Patrik Igelström    

Planarkitekt    



Charlotte Paulsson 

2022-01-17 

2021-088 

Fastighetsförteckning 
 

Fastigheter inom planområdet  
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt 

NORR 7:8 
  

 
Hjo Energi Ab 

Box 66 

544 21 Hjo 

Lagfaren ägare 

Samfälligheter inom planområdet  

Gemensamhetsanläggningar inom planområdet  

Belastande rättigheter inom planområdet  

Förmånsrättigheter inom planområdet  

Fastigheter utom planområdet  
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt 

DREJAREN 2 
  

 
Carpmans Fastighets Ab 

C/o Sofia Blixt Sveavägen 31 

544 50 Hjo 

Lagfaren ägare 

NORR 3:59 
  

 Hjo Kommun 

544 81 Hjo 

Lagfaren ägare 

 
Hjo Sik Aktiebolag 

Hamnen 9 

544 30 Hjo 

Taxerad ägare 

NORR 7:18 
  

 
Hjo Energi Ab 

Box 66 

544 21 Hjo 

Lagfaren ägare 

STENBOCKEN 1 
  

 
Kjellgren, Anna-Carin Theresa 

Villagatan 41 

544 32 Hjo 

Lagfaren ägare 

 
Kjellgren, Ulf Krister 

Villagatan 41 

544 32 Hjo 

 

STENBOCKEN 2 
  



 
Elf, Christine 

Villagatan 39 

544 32 Hjo 

Lagfaren ägare 

 
Elf, Tomas Sven Bertil 

Villagatan 39 

544 32 Hjo 

 

STENBOCKEN 3 
  

 
Pettersson, Fredrik Krister Mauritz 

Villagatan 37 

544 32 Hjo 

Lagfaren ägare 

 
Pettersson, Malin Jessica 

Villagatan 37 

544 32 Hjo 

 

STENBOCKEN 4 
  

 
Gradde, Agneta Carolina 

Vitared Lövsångsvägen 12 

522 91 Tidaholm 

Lagfaren ägare 

 
Gradde, Lars Eric 

Vitared Lövsångsvägen 12 

522 91 Tidaholm 

 

STENBOCKEN 5 
  

 
Larsson, Karl Håkan Roland 

Villagatan 33 

544 32 Hjo 

Lagfaren ägare 

STENBOCKEN 6 
  

 
Vilhelmsson, Anders Jerry 

Vadstenagatan 7 

418 71 Göteborg 

Lagfaren ägare 

 

Vilhelmsson, Karl Gustaf 

Sigghusbergs Äldreboende Simon 

Gates Väg 2 Lgh 1102 

544 31 Hjo 

Taxerad ägare 

 
Vilhelmsson, Karl Gustaf 

Jerry Vilhelmsson Vadstenagatan 7 

418 71 Göteborg 

 

 
Vilhelmsson, Sonja Bernhardina 

Villagatan 31 

544 32 Hjo 

 

TIMMERMANNEN 1 
  

 
Gholami, Mohammed Reza 

Askelyckevägen 1 

544 35 Hjo 

Lagfaren ägare 

 
Melker, Linda Ulrika 

Askelyckevägen 1 

544 35 Hjo 

 

 Ferm, Per Kurt Allan Taxerad ägare 

Samfälligheter utom planområdet  



Gemensamhetsanläggningar utom planområdet  
 



 Samhällsbyggnad 
Sidan 

1(6) 

 
Enhet 

Plan och bygg 

Datum 

2021-08-16 

Dnr 

2021-088 

 
Handläggare 

Patrik Igelström 
 

 

 

 

 

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

Undersökning om betydande miljöpåverkan för detaljplan Norr 7:8 

(Förskola Ur och Skur) 

Sammanfattning 

Enligt 6 kap. 6 § miljöbalken (MB) ska planer, program och ändringar av planer föregås av en 

undersökning för att ta ställning till om planen, programmet eller ändringen kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. Om planen, programmet eller ändringen kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning tas 

fram. 

 

Checklista 

Checklistan nedan utgör grunden i bedömningen om planen, programmet eller ändringen kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Checklistan är en samlad bedömning med identifiering av 

omständigheter som i det enskilda fallet talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. 

Observera att bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny kunskap tillförs i 

ärendet. 

 

Ställningstagande 

Den sammanvägda bedömningen är att detaljplan för fastigheten Norr 7:8 (Ur och Skur) inte 

bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är därmed att en strategisk 

miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 4 kap. 34 § PBL och 6 

kap. MB inte behöver genomföras. 

 

Bakgrund till planarbete 

Efter beslut i byggnadsnämnden (2021-06-22 §46) fick Samhällsbyggnad, Hjo kommun uppdraget att 

kunna möjliggöra ett permanent bygglov för förskolan som finns på fastigheten Norr 7:8. Idag 

bedrivs förskoleverksamhet med tillfälligt bygglov och både förskolan och fastighetensägaren är 

intresserad av att detta ska bli permanent. Syftet med planprocessen är således att införa 

användningen förskola på denna del förskoleverksamhet idag bedrivs.   
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 Påverkan avseende Ingen 

påverkan 

Påverka

n 

Betydande 

påverkan 
Kommentar 

1 Lagstiftade skydd 

A 5 kap. MB om miljökvalitetsnormer 

(luft, vatten, mark eller buller)  

 

X    

B 7 kap. MB om skydd (Natura 2000, 

naturreservat, kulturreservat, 

landskapsskydd, biotopskydd, 

strandskydd, skyddsområde för 

vattentäkt)  

 

X    

C 9-15 kap. MB om anmälan eller 

tillståndsprövning (täkt, avfall, farligt 

material, avhjälpandeåtgärd för 

förorenade områden mm)  

 

X    

D Fornlämningar och byggnadsminnen  

 

X    

2 Riksintressen 3 och 4 kap. MB om hushållning av mark och vatten  

A Område som är utpekat som 

riksintresse  

 

X   Är inom riksintresse för 

rörligt friluftsliv 

3 Naturvård 

A Område som bedömts ha högt 

nationellt, regionalt eller lokalt 

naturvärde (t.ex. nyckelbiotop, 

inventerad ängs- och hagmark, 

utpekat i Länsstyrelsens 

naturvårdsplan eller lokal 

grönstrukturplan)  

 

X    

4 Ekologiskt särskilt känsligt område  

A Område som bedömts vara 
ekologiskt särskilt känsligt 
(kommunens översiktsplan)  
 

X    

5 Skyddsområde för vattentäkt  

A Inre skyddsområde (primär 

skyddszon)  

 

X    

B Yttre skyddsområde (sekundär eller 

tertiär skyddszon)  

X    
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 Påverkan avseende Ingen 

påverkan 

Påverkan Betydand

e 

påverkan 

Kommentar 

6 Mark- och vattenanvändning  

 

A Nuvarande X    

B Planerad 

 
X   Ingen ytterligare bebyggelse är 

tilltänkt. Markanvändningen 

ska justeras så förskolan får 

fortgå permanent.  

7 Mark, vatten och andra resurser  

 

A Påverkas planförslaget av 

miljöpåverkan från omgivande 

verksamhet eller kan planförslaget 

resultera i sådan påverkan  

X    

B Mark (föroreningar, erosion, ras, 

skred, sättningar mm). Berörs 

planförslaget av sådana 

markförutsättningar eller riskerar 

planförslaget att medföra betydande 

förändringar i detta avseende  

X    

C Vatten (flödesriktning, 

grundvattenkvalitet, vattentillgång, 

grumlighet, sediment mm)  

X    

D Luft och lokalklimat (luftrörelse)  X    

E Förändring av ytvattenkvaliteten 

(bakt., kemiskt, temperatur eller 

omblandning)  

X    

F Jordbruksmark  X    

G Att anmälan om vattenverksamhet 

eller att vattendom erfordras. Att 

markavvattningsföretag påverkan.  

X    

8 Ekologi 

A Betydande förändring av antalet eller 

sammansättningen av arter avseende 

såväl svampar, mossor och lavar som 

växter och djur  

X    

B Minskad förekomst av unik, sällsynt 

eller hotad art, gällande såväl 

svampar, mossor och lavar som 

växter och djur  

X    
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 Påverkan avseende Ingen 

påverkan 

Påverkan Betydand

e 

påverkan 

Kommentar 

C Införande av nya arter  

 

X    

D Biologisk mångfald  

 

X    

E Barriäreffekt  

 

X    

F Försämring av jaktmarker  

 

X    

G Försämring av fiskevatten  

 

X    

H Betydande förändring av 

sammansättning av och/eller 

konnektivitet mellan ekosystem och 

biotoptyper  

 

X    

I Risk för spridning av invasiv art 

 
X    

9 Landskapsbild och stadsbild 

A Landskapsbild och stadsbild  X    

B Siktlinjer  X    

10 Rekreation 

A Kommer projektet att försämra 

kvalitén eller kvantiteten för något 

rekreationsområde eller 

motsvarande (strövområde, 

vandringsled, friluftsanläggning eller 

liknande)  

X    

11 Kulturmiljö 

A Kommer projektet att påverka:  

En kulturmiljö eller ett 

kulturlandskap inom eller i anslutning 

till området (t.ex. utpekat i lokalt 

kulturmiljöprogram)  

X    

12 Naturresurser 

A Kommer projektet att innebära:  

Att någon icke förnyelsebar 

naturresurs påverkas eller att en 

förnyelsebar resurs kan eller kan 

komma att nyttjas (solkraft, virke, 

odling mm)  

X    
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 Påverkan avseende Ingen 
påverkan 

Påverka
n 

Betydan
de 

påverkan 

Kommentar 

13 Klimat 

A Bidrar projektet med 

klimatanpassningsåtgärder  

 

X    

B Resulterar projektet i högre 

temperaturer, ökad nederbörd, 

översvämningar, stigande 

vattennivåer eller liknande  

 

X    

14 Hälsa och säkerhet 

 Kommer projektet att orsaka:  

 
    

A Utökade trafikmängder eller att 

rekommenderade riktvärden för 

buller eller vibrationer riskerar att 

överskridas  

 

X   Befintlig verksamhet ska 
justeras så den blir 
planenlig.  

B Ändrade ljusförhållanden (bländande 

ljussken)  

 

X    

C Risk (farliga verksamheter, 

skyddsavstånd, farligtgods, radon, 

allergener, översvämning, ras, skred, 

förorenade områden, obehaglig lukt 

mm)  

 

X    

D Förändrad eller försämrad luftkvalitet  

 
X    

E Försämrad tillgänglighet, farlig 

trafikmiljö mm 

 

X    

15 Långsiktiga miljömål  

 Finns det risk att projektet strider 

mot:  

 

    

A Nationella miljömål  

 
X    

B Regionala miljömål  

 

X    

C Lokala miljömål  

 

X    

16 Social hållbarhet 

 Finns det risk att projektet har 

betydande miljöpåverkan för sociala 

aspekter så som:  
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 Påverkan avseende Ingen 

påverkan 

Påverkan Betydand

e 

påverkan 

Kommentar 

A Nationella folkhälsomål  X    

B Jämställdhet  

 
X    

C Tillgänglighet  

 
X    

D Barnperspektiv  

 
X    

17 Kumulativa eller tillfälliga effekter  

A Har projektet effekter som var för 

sig är begränsade men tillsammans 

kan vara betydande eller tillfälliga  

 

X   Ingen ytterligare bebyggelse är 

tilltänkt. 

18 Kommunalt VA och värme  

A Vatten X   Fastigheten är ansluten till 

kommunala systemet.  

B Avlopp X   Fastigheten är ansluten till 

kommunala systemet. 

C Värme X    
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Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ks § 159 2022-263 

Valnämndens reglemente 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till val-
nämndens reglemente. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på reglemente för valnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2022-11-17. 
Förslag till reglemente för valnämnden. 
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Valnämndens verksamhet 

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

§ 1   Valnämndens ansvar och uppgifter 

Valnämnden har till uppgift att svara för kommunens uppgifter vad avser allmänna val och folkom-
röstningar och vad som i lag sägs om valnämnd.  
Det åligger nämnden särskilt att:  
• fortlöpande följa den lokala valdistriktsindelningen och initiera de ändringar som förändrade be-

folkningstal eller andra faktorer kan föranleda,  
• svara för den lokala organisationen vid genomförande av allmänna val och folkomröstningar,  
• vara remissorgan i frågor som rör verksamhetsområdet,  
• med uppmärksamhet följa utvecklingen inom området,  
• hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, andra nämnder eller andra myndigheter göra de fram-

ställningar nämnden finner påkallade,  
• inom nämndens verksamhetsområde svara för utformning av informationsverksamhet,  
• i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.  

§ 2   Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden  

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt föreskrifter som finns i lag eller annan för-
fattning. 
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäk-
tige och kommunstyrelsen beslutat, samt enligt bestämmelser i detta reglemente.  
Nämnden ska ta initiativ till förbättring och utveckling av den egna verksamheten och vid behov 
väcka frågan och föreslå förändring av nämndens reglemente.  
Nämnden ska samråda och samverka med kommunstyrelsen och övriga nämnder i frågor av ge-
mensamt intresse.  
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verk-
samhetsområde och på kommunens vägnar ingå förlikning. Vid behov konsulteras juridisk sakkun-
nig.  
Nämnden får träffa bindande överenskommelser och avtal i den mån överenskommelsen inte inne-
bär en utvidgning av nämndens verksamhet i förhållande till fastställda mål och riktlinjer.  

§ 3   Delegering från kommunfullmäktige  

Nämnden ska besluta i sådana mål och ärenden där det ankommer på nämnden att föra talan på 
nämndens vägnar, träffa överenskommelser om att betala fordran, anta ackord, ingå förlikning och 
sluta annat avtal.  

§ 4   Planering, uppföljning och redovisning  

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfull-
mäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta 
reglemente. Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret. Rapporteringens omfattning och frekvens styrs av kommunstyrel-
sen eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller riktlinjer.  
Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt effektivt, rättssäkert och till-
fredsställande sätt.  
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§ 5   Ekonomisk förvaltning  

Nämnden disponerar sina medel inom de ramar som fullmäktige beslutat om.  

§ 6   Personuppgiftsansvar  

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt gällande lagstiftning för dataskydd och behandling av per-
sonuppgifter och har det yttersta ansvaret för all behandling av personuppgifter inom nämndens 
ansvarsområde. Nämnden överlåter åt kommunstyrelsen att utse dataskyddsombud även för val-
nämnden. 

§ 7   Organisation  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av kom-
munfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.  

§ 8   Information  

Nämnden har ansvar för att allmänheten får information om verksamhet som ligger inom nämn-
dens verksamhetsområde.  

§ 9   Delegering  

Nämnden får enligt 6 kap 37-39 §§ kommunallagen besluta att delegera beslutanderätten i vissa 
ärendetyper till förtroendevald eller tjänsteman.  
Valnämnden uppdrar åt ordförande att fatta beslut i valnämndens namn i brådskande ärenden, där 
nämndens avgörande inte kan inväntas. 
Brådskande delegeringsbeslut av ordförande ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  

§ 10 Arkivvård  

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet även för valnämnden och ansvarar för att arkivet vårdas enligt 
arkivlagen. Kommunstyrelsen utser en arkivansvarig samt en eller flera arkivredogörare. Nämnden 
ska redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en arkivförteckning. Nämnden ska ha en do-
kumenthanteringsplan som beskriver hur allmänna handlingar hanteras (bevaras och gallras).  

Valnämndens arbetsformer  

§ 11 Sammansättning  

Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare som utses av kommunfullmäktige.  
Valnämndens presidium består av ordförande och vice ordförande. Vice ordförande ska biträda 
ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det 
behövs.  

§ 12 Ordföranden  

Det åligger valnämndens ordförande att:  
• ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde  
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhetsområde,  
• se till att valnämndens ärenden behandlas utan dröjsmål,  
• vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner,  
• i övrigt se till att valnämndens uppgifter fullgöres.  
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§ 13 Ersättare för ordföranden  

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 
dem.  
Om ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en längre tid, får nämnden utse en 
annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens 
uppgifter.  

§ 14 Sammanträden  

Nämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden bestämmer. Sammanträde ska även hållas 
om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det.  
Sammanträdena är inte offentliga, men nämnden får besluta att överläggningar i ett visst ärende ska 
vara offentliga.  
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.  
Obehöriga ska inte kunna ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
Ledamot som vill delta på distans ska så snart som möjligt anmäla detta till kommunledningskon-
torets kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

§ 15 Kallelse  

Kallelsen till nämnden ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena samt bestämmer i vilken ut-
sträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.  
Kallelse och föredragningslista ska senast fyra dagar före sammanträdesdagen göras tillgänglig för 
samtliga ledamöter och ersättare samt andra som får närvara vid sammanträdet.  
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit leda-
mot i nämnden längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till 
åldern äldste ledamoten kalla till sammanträde.  

§ 16 Protokoll  

Protokoll ska föras vid nämndens sammanträden.  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdesdagen.  
Beslut kan fattas om att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafens innehåll bör 
redovisas skriftligt innan beslut om omedelbar justering fattas.  

§ 17 Ersättarnas tjänstgöring  

Om en ledamot inte har möjlighet att delta i ett sammanträde eller i del av sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i stället. Den ledamot som är förhindrad att delta kallar själv in ersättare.  
Ersättare ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra i nämndens sammanträde enligt den av 
kommunfullmäktige beslutade inkallelseordningen.  
En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde framför en annan ersättare oberoende av turord-
ningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkas genom ersättarens 
tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället 
för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. Samma rätt att återinträda gäller för en 
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ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.  
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersät-
tare har trätt in i ledamotens ställe.  
Ledamot eller ersättare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende.  
Ersättare som inte tjänstgör vid nämndens sammanträde, har rätt att delta i överläggningarna men 
inte i besluten.  

§ 18 Reservation  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska ledamoten 
göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas senast vid tidpunkten för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

§ 19 Jäv  

Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandlingen av ett ärende på grund av jäv, 
ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling 
påbörjas. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra när ärendet har handlagts.  

§ 20 Sekreterarskap  

Som sekreterare för nämnden tjänstgör kanslichef. Kanslichef har rätt att efter samråd med ordfö-
rande låta annan kanslipersonal tjänstgöra som sekreterare.  

§ 21 Delgivning  

Ordföranden, dennes ersättare, kanslichef eller annan anställd som nämnden beslutar, är behörig 
att för nämndens räkning ta emot delgivningar.  

§ 22 Undertecknande av handlingar  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden, 
eller vid förfall för denne av vice ordförande, och kontrasigneras av kanslichef eller nämndens sek-
reterare. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.  

§ 23 Närvarorätt för kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande  

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid nämndens sammanträde. De får delta vid överlägg-
ningarna, yttra sig, men inte delta i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden då jäv föreligger.  

§ 24 Närvarorätt för övriga  

Vid nämndens sammanträden får, om inte nämnden för särskilt fall beslutar annat, kanslichef eller 
föredragande tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ett ärende som be-
rör vederbörandes verksamhetsområde. 
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