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Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i 
Kommunhuset (ingång från Börstorpsgatan), Töreboda måndagen den 28 maj 2018 
kl. 18:00 för behandling av nedanstående ärenden. 
 
 
1.  Upprop 

2.  Val av protokollsjusterare, Gunilla Fransson och Jan Karlsson, ersättare Berit Bergman 
Dnr 3068  

3.  Redovisning om hur Utvecklingsstipendiet 2016 används, Joakim Pettersson 
Dnr 2015-00078 805 

4.  Information om utvecklingen inom hemtjänsten, Ann-Sofie Eklund-Karlsson 
Dnr 7028  

5.  Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg, Ks § 172 
Dnr 2017-00154  

6.  Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2017, Ks § 173 
Dnr 2018-00049  

7.  Medverkan i Kanalparkens bostadsrättsförenings interimsstyrelse, Ks § 177 
Dnr 2018-00148  

8.  Proprieborgen för VänerEnergi AB, Ks § 178 
Dnr 2018-00149  

9.  Tolkförmedlingen Väst, förslag till ny förbundsordning, Ks § 183 
Dnr 2018-00026  

10.  Ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning för direktionen i Kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Ks § 184 
Dnr 2018-00138  

11.  Avfallshantering Östra Skaraborg - förslag till ny förbundsordning, Ks § 185 
Dnr 2018-00139  

12.  Kretsloppsavlopp i Töreboda och Gullspångs kommuner, Ks § 191 
Dnr 2015-00077 456 

13.  Återremitterat ärende om ändringar i färdtjänstreglementet, Ks § 193 
Dnr 2018-00013  



 

 

14.  Motion om sommarkoloni 
Dnr 2018-00203 

15.  Eventuella nyinkomna motioner 
Dnr 3533  

16.  Eventuella medborgarförslag 
Dnr 3070  

17.  Eventuella interpellationer 
Dnr 3532  

18.  Eventuella frågor 
Dnr 3075  

19.  Meddelanden 
Dnr 3534  

20.  Valärenden 
Dnr 2014-00154 113 

 

Göran Johansson 
ordförande 

Mariana Frankén 
kommunsekreterare 

 

 

Om ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra, var god kontakta kommunkansliet, tfn 0506-
180 11 eller 0506-180 20, e-post kommunen@toreboda.se 

 

Ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och 
kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) med handlingar läggs också ut 
på kommunens hemsida www.toreboda.se, under ”Kommun & Politik”. 

mailto:kommunen@toreboda.se
http://www.toreboda.se/


Utvecklingsstipendium 2017 



Töreboda kommuns 
utvecklingsstipendium 

 

Stipendiets syfte är att stödja och uppmuntra personer, företag, 
organisationer etc. verksamma inom kommunen, som utfört eller 
utför insatser till gagn för kommunens framtid och utveckling eller 
för att berika livet för invånarna i kommunen. Stipendiet ska vara en 
stimulans för fortsatt arbete. 



Tidigare stipendiater 

• 2009 Per Ottosson 

• 2010 Elisa Lindström 

• 2011 Vilja Crew 

• 2012 Johanna Welin, Paralympics 2012, rullstolsbasket för Tysklands landslag. 

• 2013 Asta Kask 

• 2014 Guldgruvan 

• 2015 Töreboda Motorklubb 

• 2016 Joakim Pettersson, segrare 2016 Franska öppna mästerskapen för amatörer i golf. 

• 2017  

 



Inkomna förslag 

• Ozzi Mecklin 
Elevrådsordförande på Centralskolan, deltagit i Ung Drive 
sommaren 2017 med egen firma och representerat Skaraborg på 
Ung Drive SM i Gnosjö. 
 

• Lotten Svensson 
Lektor vid Högskolan i Skövde. Disputerade i december 2016 med 
en avhandling, A Resource-based View on Collaboration between 
Firms and Local Partners in a Non-urban Swedish Context, som 
bygger på forskning av förhållanden i Töreboda kommun. Under 
arbetet med sin avhandling har Lotten hållit workshops där 
företag, föreningsliv och offentlig sektor från Töreboda deltagit 
och diskuterat problemställningar för framtida utveckling i 
kommunen.   



Förslag utvecklingsenheten 

• Marika Bengtsson, Wentzels By Mimmi 

• Ann Hallenberg, världskänd operasångerska, Älgarås 

• Monica Samuelsson, Ateljé Hilda Matilda 

 



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-12
Sida

258

Uu § 175 Dnr KS 2015/0078

Kommiinstyrelsens Utvecklingsstipendium - stipendiat 2017

Utvecklingsutskottets beslut

Utvecklingsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan för-
slag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2009, § 117, att inrätta ett
utvecklingsstipendium.

Stipendiets syfte är att stödja och uppmuntra personer, företag, organisa-
tioner verksamma inom kommunen, som utfört eller utför insatser till
gagn för kommunens framtid och utveckling eller för att berika livet för
invånarna i kommunen. Stipendiet ska vara en stimulans för fortsatt ar-
bete.

Två förslag till stipendiater har lämnats in, Ozzi Mecklin och Lotten
Svensson.

Informations- och turistchef Anna-Karin Kjellberg meddelar att
Kommunledningskontorets utvecklingsavdelning har fö5ande förslag till
stipendiater;
Marika Bengtsson, Wentzels By Mimmi
Ann Hallenberg, världskänd operasångerska, Älgarås
Monica Samuelsson, Atelje Hilda Matilda

Expedieras till;
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

?e,E,'7



TÖREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen 2009-09-09

S. ESPROTOKOLL
Sida

149

Expediering:
Tommy Smidberg
Christina Olsson

Charlotte Eriksson

Stipendium Ks§ll7 Dnr KS 2009/Olll

Inrättande av utvecklingsstipendium

805

Kommunstyrelsens beslut

1. Ettutvecklingsstipendiurninrättasmedföljanderegler.

@ Stipendiets syfte är att stödja och uppmuntra personer, företag,
organisationer etc. verksamma inom kommunen, som utfört eller ut-
för insatser till gagn för kommunens framtid och utveckling eller för
att berika livet för invånarna i kommunen. Stipendiet ska vara en
stimulans för fortsatt arbete.

* Ko?unstyrelsen skall vid smnrnanträde under november månad
utse stipendiat/er.

* Utdelning av stipendiet sker vid kommunfullmäktiges sammanträde i
decernber månad.

* Stipendiets storlek är 10 000 kronor. Stipendiet delas under 10 år
med start 2009.

* Stipendiet är inte förbundet med rå(ga krav på motprestation.
Stipendiaten ska dock, vid kornmunfullmäktiges sammanträde i de-
cember kommande år, redovisa hur stipendiet har använts.

2. För finansiering av 2009 års stipendium anslås 10 000 kronor inom
kommunstyrelsens ram för oförutsedda utgifter i årets budget.

Ärendet

Kommunchef Leif Karlsson hade inför dagens sammanträde lagt frarn ett
förslag med titeln ?Ett hundra år - ett hundra tusen kronor?.

'?Justerare

?o il.ro

/--$



Från: Helena Mecklin <andersson843@gmail.com> 
Skickat: den 12 september 2017 23:29 
Till: Info Töreboda kommun 
Ämne: Utvecklingsstipendium 
 

Hej 

Jag vill nominera (om man får nominera sin släkt) 

Ozzi Mecklin som dels  är elevrådsorförande på centralskolan och också deltagit i ung drive i 

sommar där han drivit egen firma under sommaren och även representerat Skaraborg på ung 

drive SM i Gnosjö. 

 

 

 

 



 

 

      

UTVECKLINGSSTIPENDIUM     Trästena, Moholm 170921 

 

Till Töreboda kommun 

 

Mitt förslag till utvecklingsstipendium i Töreboda kommun 2017 är Lotten Svensson, Skövde. 

Lotten Svensson är anställd som lektor vid Högskolan i Skövde och disputerade i december 2016 

med en avhandling, A Resource-based View on Collaboration between Firms and Local Partners 

in a Non-urban Swedish Context, som bygger på forskning av förhållanden i Töreboda kommun. 

Under arbetet med sin avhandling har Lotten hållit workshops där företag, föreningsliv och 

offentlig sektor från Töreboda deltagit och diskuterat problemställningar för framtida utveckling 

i kommunen.  

Lotten har undersökt företagens samarbete med lokala aktörer. De flesta av de studerade 

företagen återfinns i något som hon kallar för ett regionalt ekosystem, vars omgivning består av 

deras egna verksamheter, offentliga och icke-vinstdrivande aktörer.  

Tillsammans med sina lokala externa aktörer, skapar företagen ytterligare resurser för sin egen 

utveckling. Enligt Lotten är en sådan bredare utveckling möjlig och kanske nödvändig för att 

hjälpa företag att blomstra ekonomiskt på landsbygden.  

Lotten Svensson är min kollega på Högskolan i Skövde och jag känner därför väl till hennes ”driv” 

och kapacitet för utvecklingsarbete. Som kommuninnevånare vill jag att vi tar tillvara den unika 

möjlighet kommunen fått genom Lottens arbete. Om resultatet av hennes forskning tas väl 

tillvara kan det vara ett värdefullt bidrag till utvecklingen av Töreboda kommun. 

 

 

Elisabeth Insulander 

Trästena Sörgården 

549 92 Moholm 

Tel 076-8192375 
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Inledning 
 
Folkhälsorådet i Töreboda bedrivs i samverkan mellan Töreboda kommun och Västra Götalandsregionen, 

Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkan regleras i ett avtal vars syfte är att utveckla 

folkhälsoarbetet. Hälso-och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg antog 2010 ett mål om att” Skaraborg ska 

ha bäst hälsa 2020” kopplat till detta mål antogs även en strategisk folkhälsoplan med en konkret 

beskrivning av hur nämnd och kommun skulle arbeta tillsammans. Under 2017 har Hälso-och 

sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg givit ytterligare uppdrag till Folkhälsoenheten Skaraborg med 

utgångspunkt ifrån den strategiska folkhälsoplanen. 

 

Töreboda kommun antog utmaningen om att ” Skaraborg skulle ha bäst hälsa 2020” och har antagit ett 

fullmäktigemål som bygger på nämndens mål samt ett antal indikatorer för uppföljning. Målet lyder enligt 

följande; I Töreboda kommun skapas förutsättningar för livsvillkor som stimulerar till såväl 

psykiskt som fysiskt välbefinnande liksom sunda matvanor. Åtagandena som är kopplade till 

målet och som ska följas upp i Stratsys presenteras nedan; Andel personer som upplever psykiskt 

välbefinnande ökar, andelen personer som upplever förbättrat självskattat hälsotillstånd 

ökar, bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar minskar samt att antalet 

individer med fetma minskar. Dessa åtaganden är kopplade till ett antal styrmått som lyder 

enligt följande; det psykiska välbefinnandet förbättras med tre procent jämfört med tidigare 

mätning, hälsotillståndet förbättras med två procent jämfört med tidigare mätning, andel 

individer med fetma minskar med fyra procent jämfört med tidigare mätning, användandet 

av narkotika minskar med två procent jämfört med tidigare mätning, användandet av 

alkohol minskar med två procent jämfört med tidigare mätning.  

 

Under 2017 gav fullmäktige folkhälsorådet i uppdrag att ta fram förslag på nya måltal för 2018. 

Förslagen är framtagna men ej antagna. De nya förslagen kommer att följas upp i 

verksamhetsberättelse-2018. 

 
Folkhälsorådets roll är att stötta, utveckla och samordna folkhälsoarbetet och arbeta i enlighet med de 

prioriterade områdena. Arbetet ska integreras i Västragötalandsregionens verksamheter samt i Töreboda 

kommuns verksamhet. För att nå målet bedrivs arbetet även i samverkan med studieförbund, ideella 

organisationer samt företag. 

 

I rådet finns kommunledningens politiker och tjänstemän samt Västragötalandsregionens politiker från 

Hälso-och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg samt primärvård och tandvård. I föreliggande uppföljning 

redogörs för de områden som Folkhälsorådet under året initierat och utvecklat tillsammans med 

verksamheterna utifrån fullmäktigemålet, se folkhälsoplan 2017-2018.    
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Törebodas folkhälsoråd 
 

Folkhälsorådet i Töreboda inordnas direkt under kommunstyrelsen. Ledamöterna representerar Östra 

Hälso- och sjukvårdsnämnden, ordförande i samtliga utskott i kommunen samt två av de gemensamma 

MTG nämnderna, dvs Miljö och byggnadsnämnden samt Tekniska nämnden. Rådet består även av 

kommunens ledande tjänstemän samt tjänstemän inom primärvård och tandvård. Sammansättning under 

året såg ut på följande sätt: 

 

 Ledamöte                           Ledamöter;  Bengt Sjöberg, Kommunstyrelsens ordförande tillika ordförande 

  Roland Wanner, vice ordförande, Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden           

  Iowan Hedendahl Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden.   

                                             Kenneth Carlsson, utvecklingsutskottet  

                                             Marianne Asp Henrysson utbildning- och kulturutskottet   

                                            Anne-Charlotte Karlsson, Utbildning- och kulturutskottet 

  Mikael Faleke, Vård och omsorgsutskottet  

  Hans Thorsell, Vård och omsorgsutskottet         

Göran Tjä                            Göran Johansson, Miljö och byggnadsnämnden  

  Johan Jacobsson, Tekniska nämnden 

 

  Tjänstemän;  Per-Ola Hedberg, kommunchef  

  Sandra Säljö, socialchef  

  Marita Friborg, barn- och utbildningschef 

  Ann-Sofie Eklund Karlsson, äldreomsorgschef 

  Przem Skorupka, vårdcentralchef  

  Lars Jönsson, tandvårdschef  

  Pia Gustavsson, folkhälsostrateg 
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Viktiga händelser och utveckling under året 
Vi har erbjudit broddar till pensionärer till reducerat pris. 

Arbete med att implementera arbetet med våld i nära relation i samtliga verksamheter 

 I samverkan med kommunalförbundet har avdelning folkhälsa   ( Skaraborgsenheten arbetat med 

övergripande områden dvs fullföljda studier, fetma samt gjort en kartläggning gällande psykisk hälsa. 

Gällande psykisk hälsa så kommer det konkreta arbetet att ta form under 2018.  

Vi har påbörjat en dialog med Länsstyrelsen kring ett med formaliserat arbete gällande ANDT. Även 

arbetet med föräldrastöd ska formaliseras tillsammans med kommunalförbundet och Länsstyrelsen. 

Vi har under året bedrivit ett implementeringsarbete gällande suicidprevention tillsammans med 

folkhälsokommittén, vi kommer att fortsätta arbetet med utbildning och behovsanpassat stöd.  

Familjestödet har erbjudit föräldrastöd i form av ABC. Fyra personer kommer under året att arbeta med 

gruppverksamhet baserat på ABC metoden, idéer finns att även utveckla detta stöd till föräldrar med äldre 

barn. Familjecentralen har arbetat vidare med fredagsgruppens arbete som bygger på olika tema som 

budget, familjerelationer, barnsäkerhet etc. 

Arbetet bedrivs utifrån plan som är lika med fullmäktiges begäran inom områden som psykisk hälsa, 

självskattat hälsotillstånd, ANDT samt fetma. Vi har för tredje året i rad skapat förutsättningar för 

feriearbete till samtliga ungdomar i åk9-åk2. Vi har påbörjat diskussionerna om hur arbetet med utökade 

hembesök ska bedrivas. Töreboda kommun och Skövde kommun har fått budgetmedel av Hälso-och 

sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg för att bedriva detta arbete. 

Samtlig personal inom förskolan, barnhälsovård samt mödrahälsovård har under året fått 

kompetenshöjning inom områdena våld i nära relation, sexuellt övergrepp samt religionskunskap, detta för 

att möta de behov som personalen inom förskolan ser som stora utmaningar i sitt arbete. 

Kompetensutveckling fortsätter under 2019. 

 

Uppföljning mål 
Åtagande: 
Andel personer som upplever psykiskt välbefinnande ökar 
Kompetenshöjning av förskolepersonal. Kompetenshöjning till assistenter, kartläggning psykisk hälsa, 

fredagsgruppen, ABC utbildning, förbyggande arbete med våld i nära relation. Vi arbetar tillsammans med 

Suicidprevention i Väst för att implementera det Suicidpreventiva arbetet i Kommunens samt Västra 

götalandsregionens verksamheter. Vi har tillsammans med beroende enheten i MTG utbilda LSS personal 

inom beroende och drogproblematik. Kompetenshöjning för assistenter samt utökad dialog mellan denna 

yrkesgrupp   Manne Forslund besöker varje år åk 9 för att diskutera relationer. 

 

Åtagande: 
Andelen personer som upplever förbättrat självskattat hälsotillstånd ökar 
Broddar till samtliga pensionärer till reducerat pris, utökat feriearbete, utökade hembesök, 

suicidpreventionsarbete, arbete med APP matglad, kompetenshöjning av LSS personal gällande alkohol 

och droger. Arbete med studieförbunden gällande matmöten  då vi bland annat har genomfört föreläsning 

och frukostservering hos AMU. Familjecentralens personal har genomfört föräldrastöd inom 

föräldrastödsprogrammet ABC, utvecklingen fortsätter genom att ytterligare två personal utbildas och 

eventuellt påbörja föräldrastöd på liknande sätt för de äldre barnens föräldrar.  
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Åtagande: 

Andelen individer med fetma minskar 
Utbildning av hushållningssällskapets APP matglad. Två grupper inom LSS verksamheten har påbörjat det 

konkreta arbetet med att utveckla en hälsosam kosthållning för denna målgrupp. Stavgångsgruppen för 

pensionärer pågår för 12 året i rad. En kartläggning på Skaraborgsnivå gällande fetma på uppdrag av 

hälso-och sjukvårdsnämnden Östra samt kommunalförbundets styrelse. Kommunerna kommer att få 

erbjudande om att deltaga. 

 
 

Åtagande: 

Bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar minskar 

Våra fältassistenter tillsammans med familjestöd och fritidsgården ska påbörja ett arbete liknande det i 

Mariestad, en plan för detta kommer att presenteras under januari månad. Ett arbete med Länsstyrelsen 

gällande stöd till småkommuner pågår. Utökade hembesök,, vi har  skapat förutsättningar för feriearbeten 

till samtliga elever i åk 9-2.  

 

 

 

Framtiden 

Efter kartläggningen med psykisk hälsa, har kommunalförbundet och hälso-och sjukvårdsnämnden tagit 

beslut om att det konkreta arbetet kan påbörjas. Kompetenshöjning hos förskolepersonal fortsätter. 

Utbildning och gemensam dialog för assistenter fortsätter under 2018. Det konkreta arbetet med utökade 

hembesök påbörjas under mars månad 2018. Utbildning i psykisk livräddning kommer att erbjudas under 

våren till de verksamheter som efterfrågad detta såsom AMU, LSS samt IFO: 

 

 

För att nå målet Bäst hälsa i Skaraborg 2020 arbetade vi utifrån fullmäktiges 

begäran med följande åtagande 2017 

 

Andel individer med psykiskt välbefinnande 100 000 kronor  ( förbrukat ca  111 890) 

Andel personer som uppleverförbättrat självskattat hälsotillstånd ökar 70 000 kronor 

 ( förbrukat ca 40 000)          

Bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar minskar 50 000 kronor  ( förbrukat ca 

110 000) 

Andelen individer med fetma minskar 51 890 kronor ( förbrukat ca 10 000) 

 

Eftersom arbetsområdena och åtagandena går in i vartannat så går det inte att redogöra på ett specifik och 

exakt sätt gällande hur mycket budgetmedel som förbrukats inom respektive område. 
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Folkhälsorådet i Töreboda 
     

Tertialrapport per 20171231 
     

      
Budget år 2017 

     
HSN Östra/Västra Skaraborg 135 945 

    
Töreboda kommun 135 945 

    
Summa 271 890 

    

 

    
   

Aktivitet/Projekt   Förbrukat  Förbrukat Förbrukat Återstående 

  Budget 
tom 

20170430 tom 20170831 
tom 
20171231 Avvikelse 

ÖVERGRIPANDE FOLKHÄLSOARBETE  271 890 147 290 214 000 271 890 0 

 
  

    
TOTALT 271 890 147 290 214 000 271 890 0 
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TÖREBODA KOMMUN 
Pia Gustavsson,  
 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 1 

Datum 
2018-02-14 

Referens 
KS 2018-00049 

 

 
 

  

 Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2017 

Folkhälsorådets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 Folkhälsorådet föreslår kommunstyrelsen och kommunstyrelsen att godkänna 
verksamhetsberättelse 2017                 

Ärendet 

En skriftlig uppföljning av Folkhälsorådets verksamhet 2017                         

Övriga upplysningar 

 

Töreboda 2018-01-31 

Pia Gustavsson 
 

Folkhälsostrateg 
 

 

Bilaga: Verksamhetsberättelse 2017 

 

Beslutet ska skickas till: 

 Folkhälsorådet             









 TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunledningskontoret  Dnr:  
Anders Bernhall   2018-05-15 

 
POSTADRESS TELEFON TELEFAX E-POST POSTGIRO  
Box 83 0506-180 00 VÄXEL 0506-180 21 kommunen@toreboda.se 12 09 00 - 6 
545 22 TÖREBODA 0506-180 15 DIREKT  anders.bernhall@toreboda.se 

 
Kommunstyrelsen 
 

 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut att ingå borgen upp till ett högsta  
lånebelopp för Vänerenergi AB 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, att såsom för egen skuld 

ingå borgen för Vänerenergi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 40 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
 
Bakgrund 
 
Töreboda kommun har enligt tidigare beslut år 2010 i kommunfullmäktige  

(KF § 42 Dnr 2010/0047) fattat beslut om borgensåtagande uppgående till  

40 000 000 kronor för Vänerenergi AB.  

Kommuninvest i Sverige AB:s jurister har konstaterat att det saknas beslut  

om proprieborgen. Med anledning av detta ska kommunfullmäktige fatta  

beslut om att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp för Vänerenergi  

AB. 

 
 
Bilagor 
 

 
Expedieras 
Kommuninvest i Sverige AB 
 
 
 
 
Anders Bernhall 
ekonomichef 





 

Förbundsordning Tolkförmedling Väst 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till förbundsordning för 
Tolkförmedling Väst 

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Tolkförmedlingen Väst har arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning dels för 

att följa den nya kommunallagen och dels för att anpassas till förbundets 

organisation. Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen 

möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet 

på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen men 

utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande 

organisation och den nya kommunallagen. 

 

 

Töreboda 2018-04-10 

Kristina Roslund Berg  
förvaltningssekreterare 

Per-Ola Hedberg 
kommunchef 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Tolkförmedling Väst 
Kommunchef  
Kommunsekreterarna  
Förvaltningssekreteraren  
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Tolkförmedling Väst  Telefon E-post Webb 
Box 113 05 010 - 211 73 79 kansli@tolkformedlingvast.se www.tolkformedlingvast.se 
404 27 Göteborg 

 

Följebrev – Beslut om godkännande av ny 
förbundsordning i respektive kommunfullmäktige 

Beslut innan sommaren 
Direktionen i Tolkförmedling Väst har efter ett samrådsförfarande i respektive medlemskommun 

beslutat om ett förslag till ny förbundsordning. Förslaget översänd här till befintliga medlemmar 

och ansökande kommuner för godkännande av den nya förbundsordningen. Beslutet måste fattas 

i respektive fullmäktige senast 2018-06-29. 

Förändringarna i korthet 
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen 

och dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland annat föreslås den nya 

förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva 

förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen 

men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation 

och den nya kommunallagen.  

Förslaget till förbundsordning har skickats ut till nuvarande medlemskommuner på samråd. 

Samtliga yttranden är positiva och de flesta har inte haft några synpunkter Några ändring- eller 

tilläggsförslag har inkommit och de flesta berör vad en förbundsordningens ska ange och det 

regleras i kommunallagens 9 kap § 6. Förbundsordningens har därför reviderats efter samrådet 

för att säkerställa att alla lagens krav på en förbundsordning upprätthålls.  

Bifogade handlingar:  

 Protokollsutdrag från direktionen § 307/2018-03-09 

 Förslag till ny förbundsordning 

 Tjänsteutlåtande om ny förbundsordning 

Vid frågor kontakta förbundssekreteraren Emma Davidsson eller maila till vår kanslimail.  

 
 
 
 
 
 
Åsa Fröding 
Förbundsdirektör 
 
 

mailto:kansli@tolkformedlingvast.se
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Förbundsordning 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att godkänna förslaget till ny förbundsordning och översända förslaget till 

befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i 

respektive fullmäktige senast 2018-06-29. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen 

och dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland annat föreslås den nya 

förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva 

förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen 

men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation 

och den nya kommunallagen.  

Förslaget till förbundsordning har skickats ut till medlemskommunerna på samråd. Samtliga 

yttranden är positiva till förslaget och de flesta har inte några synpunkter Några ändring- eller 

tilläggsförslag har inkommit och de flesta berör vad en förbundsordningens ska ange och det 

regleras i kommunallagens 9 kap § 6. Förbundsordningens har därför reviderats för att säkerställa 

att alla lagens krav på en förbundsordning upprätthålls.  

Direktionen behöver nu fatta ett beslut om ett förslag till förbundsordning. Förslaget kommer 

sedan skickas ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i sina respektive 

kommunfullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast 2018-06-29. Den nya 

förbundsordningen föreslås gälla från 2019-01-01.  
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Bakgrund och ärendeprocess 

Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram med anledning av den nya kommunallag 

som trädde i kraft 1 januari 2018 men även för att direktionen i september 2017 beslutade att 

öppna upp för nya medlemmar i förbundet. Förbundsordningen har inte reviderats sedan 

förbundets start 2013 bortsett från att nya medlemmar skrevs in i årsskiftet 2014/2015 då 

förbundet senast tog in nya medlemmar.  

Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ 

som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt. De 12 nya 

medlemmarna skrivs in i förbundsordningen men utöver detta är det strukturella och 

redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den nya kommunallagen.  

Förslaget till förbundsordning har skickats ut till medlemskommunerna på samråd. Majoriteten 

av yttrandena framför att de inte har några synpunkter och är positiva till förslaget. Några 

synpunkter med ändring- eller tilläggsförslag har inkommit från Västra Götalandsregionen 

(VGR), kommunstyrelsen i Göteborgs Stad, kommunstyrelsen i Skövde kommun samt 

kommunstyrelsens arbetsutskott i Falköping. Nedan beskrivs synpunkterna samt vart eventuell 

revidering finns i förbundsordningen: 

 Att nuvarande skrivning om att anta någon av medlemskommunernas finanspolicy ska 

kvarstå. Tolkförmedling Väst håller på att arbeta fram en egen finanspolicy på inrådan av 

redovisningschef. Den nya finanspolicyn är mer anpassad efter kommunalförbundets 

organisation och kommer vara framtagen innan införandet av den nya 

förbundsordningen. 

 Att det framgår vilka befogenheter och vilken sammansättning som ett eventuellt 

arbetsutskott eller beredningsutskott ska ha. Ändringen i förbundsordningen innebär att 

direktionen ges möjlighet att inrätta nödvändiga organ för att vara fortsatt effektiv. 

Befogenheter och sammansättning skrivs fram om behovet av ett organ uppstår.    

 Att riktlinjer för förbundets budgetprocess förtydligas. Detta har gjorts under § 15. 

 Att en utgångspunkt för medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst bör 

vara att det är kommuner som ingår i VGR. I samband med beslutet att öppna upp för 

fler medlemmar i september 2017 uppkom diskussionen om kommuner utanför VGR 

kan ansöka. Inga kommuner utanför VGR har dock ansökt om medlemskap och därför 

föreslås direktionen ta ställning till frågan först om den uppkommer i framtiden. 

 Att det borde framgå om det finns beslut i direktionen som kräver kvalificerad majoritet. 

Detta beskrivs nu under § 8.  

 Att det bör framgå att allmänheten får ställa frågor under årsredovisningssammanträdet. 

Det framgår nu i § 16 att sammanträdet då årsredovisningen behandlas inte är offentligt. 

 Att det behövs tydliggöras hur medlemmarnas styrning i förbundets ekonomi och 

verksamhet utövas eftersom det under § 14 mestadels beskrivs om medlemmarnas insyn. 

Styrningen beskrivs i flera paragrafer av förbundsordningen och ett förtydligande har 

gjorts om vilka paragrafer det gäller.  
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I kommunallagens 9 kap och § 6 beskrivs vad en förbundsordning i ett kommunalförbund ska 

ange. De flesta inkomna samrådssynpunkter berör punkterna som beskrivs i nämnd paragraf och 

förbundsordningens har därför reviderats för att säkerställa att alla lagens krav på en 

förbundsordning upprätthålls. 

Direktionen behöver nu fatta ett beslut om ett förslag till förbundsordning som sedan kommer 

skickas ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för beslutsfattande. Beslut i 

respektive fullmäktige ska tas senast 2018-06-29. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 

2019-01-01. 

 

Förändringarna i korthet 
 

2 § Nya medlemmar  
Följande 12 nya medlemmar läggs till i förbundsordningen: Bollebygd, Dals Ed, Herrljunga, 

Härryda, Kungälv, Mark, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tjörn, Tranemo och Vårgårda. 

 

4 § Organisation 

Under denna paragraf har det skrivits in att förbundet har möjlighet att inrätta egna organ. Viss 

text kopplat till införandet av förbundet är borttagen. 

 

8 § Beslut 
I enlighet med kommunallagen ska det regleras i förbundsordningen om det fattas några beslut 

som kräver kvalificerad majoritet. Därför har det tillkommit en paragraf med information att 

direktionen inte fattar den typen av beslut. 

 

12 § Kostnadstäckning 
I nuvarande förbundsordning finns en skrivning att om årets kostnader inte täcks enligt andra 

stycket ska finansieringen av underskottet fördelas mellan förbundets medlemmar procentuellt i 

relation till värdet av nyttjade tjänster under året. Denna skrivning är borttagen efter dialog i såväl 

presidiet som direktionen. 

 

13 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Skrivningen i paragrafen är justerad i enlighet med rekommendationer av redovisningschef 

utifrån att en egen finanspolicy kommer att tas fram. Justeringen gäller riktlinjer vid lån.  

 

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

gäller har lagts till i förbundsordningen i § 14. 
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15 § Budgetprocess, § 16 Årsredovisning 
I den tidigare förbundsordningen beskrivs budget och årsredovisning i samma paragraf. Det har 

nu förtydligats genom att det i § 15 framgår att det är kommunalförbundets budgetprocess som 

beskrivs och att det i § 16 handlar om årsredovisning. Beskrivningen av årsredovisningen är 

dessutom mer utförlig och tar upp att sammanträdet för årsredovisningen inte är offentligt.   

 

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

nya kommunallagen.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 

 Nuvarande förbundsordning med ändringsmarkeringar 

 Förslag till ny förbundsordning 

 

Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, 

Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 

Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

 

 

 

Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 



 

 
 
 
 

 Gäller fr.o.m. 
2019-01-01 

Dnr 18/0002-22 
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1 § Namn och säte  

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

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

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

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

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

6 § Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av: 

 ledamot i direktionen 

 medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 
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7 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

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

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

10 § Andelskapital 

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

11 § Andel i tillgångar och skulder 

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

12 § Kostnadstäckning 

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

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

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet 

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

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

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

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

18 § Uppsägning och utträde 

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

19 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 
 
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan 
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 
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När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets 
revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska 
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de 
handlingar som hör till förbundets arkiv. 
 
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga medlemmar. 

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

21 § Tvister 

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

22 § Ändring av förbundsordningen 

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

 











 

 

  

Årsredovisning 2017 
Avfallshantering Östra Skaraborg 



 
Omslagsfoto Jenny Pilkvist  
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Sammanfattning  

 

Händelser under året 

Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kom-
munalförbund som ansvarar för den kommunala 
renhållningsskyldigheten i de nio medlemskom-
munerna. Ansvaret omfattar avfall som enligt mil-
jöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall hos 
annan verksamhet, som är jämförligt med hus-
hållsavfall. 

Under året har resterande villahushåll i Mari-
estads kommun fått erbjudande om sortering 
samt alla villahushåll i Gullspång. Ungefär 80 pro-
cent är med i sorteringen och det är bra kvalité 
på matavfallet.  

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

I slutet av året startades Grönt kort på ytterligare 
en av AÖS återvinningscentraler i Värsås utanför 
Skövde. Grönt kort ger, efter en kortare 
utbildning, tillgång till återvinningscentralen alla 
dagar i veckan från kl 7 på morgonen till kl 21 på 
kvällen. 

 

 

 

Resultat 

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

 

Investeringar 

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

 

Framtid 

Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med 
ett eget kapital om 55 mnkr. Det egna kapitalet 
minskar dock i stadig takt allteftersom kostna-
derna ökar och därmed det negativa resultatet. 
För att klara det finansiella målet om en soliditet 
som inte understiger 35 procent behöver intäk-
terna öka. Under ett par års tid framöver kommer 
taxehöjningar att bli nödvändiga för att få ekono-
min i balans, fortsatt klara målet och kunna upp-
rätthålla en god finansiell ställning. 
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Ordförande har ordet 

 

Avfallshanteringsområdet är under ständig utveckling. Detta gäller i synnerhet tekniska processer för att 
samla in och bearbeta avfall, men även den politiska viljan utvecklas till att bli mer omfattande och ambit-
ionen går mot att sortera ut fler fraktioner ur hushållsavfallet. Under året har regeringen diskuterat eventu-
ell insamling av textiler så att den materialtypen ska källsorteras liksom glas, förpackningar och tidningspap-
per. Samtal mellan partierna i regering och riksdag pågår och det återstår att se om vi lokala avfallshante-
ringsorganisationer får något besked i frågan under 2018. 

Därför har direktionen under 2017 diskuterat framtiden för kommunalförbundet. Varje år i september de-
batteras och beslutas en tvåårig rullande verksamhetsplan, men direktionen har under året fört diskussion 
om vad som sker bortom verksamhetsplanen och vad som kan tänkas hända under de kommande mandat-
perioderna. Frågor som diskuterades under direktionens sammanträde var både av organisatorisk och tek-
nisk natur. När verksamhetsplanen fastställdes i september antogs även en forsknings- och innovationspo-
licy för att skapa rutiner för teknisk utveckling och omvärldsbevakning.  

En del av ordförandearbetet under året har ägnats åt att föra och utveckla dialogen med fastighetsägare till 
flerbostadshus. En anledning till detta är matavfallsinsamlingen fortsatta utbyggnad vilket innebär andra 
utmaningar för flerbostadshus än för småhus. De kundundersökningar som genomfördes under året visade 
återigen att den större delen kunder är nöjda med verksamheten vilket förstås är glädjande, men kontinu-
erlig dialog krävs för att utveckla verksamheten och fånga upp kundernas förslag och önskemål angående 
vilken utveckling de vill se.  

När 2017 sammanfattas så görs det tyvärr med sorgkant. Under året gick direktionsledamöterna Rolf Kvarn-
dahl från Skara och Conny Johansson från Falköping samt AÖS förste ordförande Lennart Svartvik från 
Skövde ur tiden och lämnade oss med stor saknad.  

 

 

 
 
 
  

Martin Odenö (M), ordförande AÖS 
Foto: Andreas Spangenberg/Morot 
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Organisation och politik  

Kommunalförbundet  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kartbild över AÖS medlemskommuner 

 

Uppdrag 

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

 

Politisk ledning 

Kommunalförbundet leds av en direktion och 
varje medlemskommun representeras av två leda-
möter och två ersättare. Skövde kommun innehar 
ordförandeposten och posten som vice ordfö-
rande alternerar årligen mellan övriga medlems-
kommuner. Ordförande är Martin Odenö (M) och 

vice ordförande är för närvarande Göran Johans-
son (C) från Töreboda. Direktionen har fyra till fem 
sammanträden per år och platsen för mötena väx-
lar mellan medlemskommunerna.  

 

Revisorer 

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

 

Verksamhetsområden 

I den kommunala renhållningsskyldigheten ingår 
insamling av hushållsavfall från hushåll och före-
tag, latrintömning, tömning av enskilda avlopp 
och insamling av hushållens farliga avfall samt 
grovavfall. 

I Gullspång, Mariestad och Skövde utförs in-
samlingen med egen personal och egna sopbilar. I 
övriga kommuner anlitas olika entreprenörer som 
utför insamlingen åt AÖS. Tömning av enskilda 
avlopp utförs enbart med hjälp av entreprenörer.  

För insamling av hushållens farliga avfall och 
grovavfall finns 17 återvinningscentraler varav 3 
drivs med hjälp av entreprenörer och 7 tillsam-
mans med ideella föreningar. AÖS har också mot-
tagning av verksamhetsavfall vid Bångahagens av-
fallsanläggning i Mariestad och Odenslunds ÅVC i 
Gullspångs kommun. 

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

 

 

 

 

 

Visste du att… 
 

AÖS hjälper till med sluttäckning av gamla 
deponier på sammanlagt 620 000 

kvadratmeter… 
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Från     Till 
Effektiv sophämtning   Miljödriven och effektiv avfallshantering 
 
 
 
 
 
Vår färdriktning syftar till att skapa långsiktiga samhällsekonomiska och miljörelaterade vinster, vilket 
kommer att påverka kunder, medarbetare och ekonomi. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision 

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

 

 

 

Verksamhetsidé 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfallstrappan 

AÖS arbete kan illustreras med en ”avfallstrappa” 
där målet är att komma så högt upp i trappan 
som möjligt.  

Trappan återfinns i Miljöbalken och styr hur  
avfallet ska tas omhand. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 AÖS vision 
 

Vi är en av de ledande i Sverige  
inom kommunal avfallshantering  

och  
alla våra invånare sorterar rätt! 

AÖS verksamhetsidé 
 

Vi säkerställer medlemskommunernas in-
samling och omhändertagande av hushålls-

avfall till vår gemensamma nytta. 
 

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

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

 

 

 

Mål och måluppfyllelse 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Mål 2017 Måluppfyllelse 
 
Ansluta kvarvarande villahushåll i 
Mariestad till insamling av 
matavfall (2017). 
 
Ansluta samtliga villahushåll i 
Gullspång (ca 2 100) till insamling 
av matavfall (2017). 
 
Ansluta de kommunala bostads-
bolagen i Gullspång (ca 300 lä-
genheter) och i Mariestad (ca 
1 600 lägenheter) till insamling av 
matavfall (2017). 
 
Ansluta kvarvarande fastigheter 
(ca 2 600 lägenheter) hos de 
kommunala bostadsbolagen i Fal-
köping, Karlsborg, Skara, Skövde, 
Tibro och Töreboda (2017). 
 

 
Målet är uppfyllt. 
 
 
 
Målet är uppfyllt. Samtliga vil-
lahushåll har erbjudits matav-
fallsinsamling under 2017. 
 
Målet är uppfyllt. Båda bolagen 
har fått erbjudande om att 
starta matavfall i sina fastig-
heter. 
 
 
Målet är uppfyllt. Alla bolagen 
har fått erbjudande om att 
starta matavfall för sina fastig-
heter. 
 

Mål 2017 Måluppfyllelse 
 
50 % av den totala ordinarie for-
donsflottan för sophämtning ska 
vara biogasdriven. 
 
Utöver biogas ska den ordinarie 
fordonsflottan för sophämtning 
till 20 % drivas med andra alter-
nativ till fossila drivmedel.  
 

 
Målet är uppfyllt. Andelen sop-
bilar som drivs med biogas 
uppgår till 52 %. 
 
Målet är uppfyllt. 35 % av sop-
bilarna drivs med HVO. 
 
 

Mål 2017 Måluppfyllelse 
 
5 % av slammet från enskilda av-
loppsanläggningar hanteras lo-
kalt via avvattning. 
 

 
Målet är uppfyllt. 7 % av slam-
met hanteras lokalt via avvatt-
ning. 
 

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

Nyckelfråga

Lokalt omhändertagande av avfall i så stor 
utsträckning som möjligt.

Nyckelfråga

Bedriva en effektiv och miljöriktig 
verksamhet

Nyckelfråga
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Händelser under året 

 

Matavfall i Mariestad och Gullspång 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matavfall i flerbostadshus 

Vid utgången av 2017 har de kommunala bo-
stadsbolagen infört sortering av matavfall vid 
merparten av sina fastigheter. De ca 1 200 reste-
rande lägenhetshushållen hos de kommunala bo-
stadsbolagen förväntas påbörja sin sortering un-
der början av 2018. Sista startdatum för de pri-
vata fastighetsägarna sammanfaller med det nat-
ionella mål-året och innebär att alla flerbostads-
hus ska ha startat sortering av matavfall senast 
den 31 december 2018.  

Under året har AÖS kallat samtliga privata fastig-
hetsägare till ett antal informationsmöten och ca 
65 procent har deltagit. Sortering av matavfall vid 
flerbostadshus har särskilda utmaningar vad gäl-
ler sorteringskvalité. Av kretsloppskäl är det vik-
tigt att matavfallet sorteras noggrant och när 
många hushåll i ett flerbostadshus lämnar matav-
fallet i en gemensam avfallsbehållare, uppstår ty-
värr emellanåt felsorteringar som gör det olämp-
ligt att använda matavfallet i kretsloppet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insamling av matavfall i Gullspång. Sopförarna 
Pelle Persson och Leif Eklind på bild. 
Foto: Stefan Svensson 
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Individuell sorteringsmätning vid flerbostadshus 
”Blå skåpet” 

Matavfall är som sagt känsligt för felsorteringar 
eftersom restprodukten ska återföras till krets-
loppet i form av jordförbättringsmedel. Sortering 
av matavfall i behållare som delas av flera är sär-
skilt problematisk eftersom det är svårt att hän-
föra sorteringskvalitén till ett specifikt hushåll.  

Problemet är särskilt tydligt vid flerbostadshus 
där många lägenhetshushåll använder gemen-
samma behållare för sitt matavfall. Till skillnad 
från flerbostadshus uppvisar villahushållen gene-
rellt en bättre sorteringskvalité. Ansvaret för sor-
teringen är helt enkelt tydligare och personligare 
än vid flerbostadshusen.  

Tillsammans med Högskolan i Skövde har AÖS ut-
vecklat en modell för individuell sorteringsmät-
ning vid flerbostadshus.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatiserade sopbilar  

AÖS har deltagit i ett projekt i samarbete med 
Volvo, Geesinknorba och Högskolan i Skövde för 
att undersöka möjliga framtida halv- och/eller 
helautomatiska fordonslösningar inom avfalls- 
och återvinningsområdet.  

Avfallshanteringen blir alltmer komplex i takt 
med att städerna växer och därför finns det an-
ledning att se om det går att automatisera delar 
av sophämtningen. Det gäller framför allt områ-
dena arbetsmiljö, säkerhet och effektivitet. 

AÖS bidrag i projektet bestod bland annat av fre-
kvensanalyser av fordonsanvändningen, vilket 
delvis utfördes med hjälp av kroppskameror på 
chaufförerna. Slutsatsen från projektet är att det 
bör finnas goda förutsättningar för automatise-
ring av bland annat backningsrörelser, framkör-
ning, lasttömning och kärlfångst. 

 

 

 

Prototyp för individuell sorteringsmät-
ning. Jenny Pilkvist, entreprenadansva-
rig på AÖS, visar inkastluckan. 
 

Visste du att… 
 

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

Kundperspektivet innebär att verksamheten kän-
netecknas av god service, hög tillgänglighet, en-
kelhet och flexibilitet. 
 
 
 
 
  

 
 
Mål och måluppfyllelse 2017 

 

 

  

 

 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

God service med hög tillgänglighet och 
tydliga öppettider på ÅVC.

Nyckelfråga

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

Nyckelfråga

Mål 2017 Måluppfyllelse 
 
Grönt kort införs på minst två 
ÅVC. 

 
Målet är inte uppfyllt. Grönt kort 
har startats vid återvinningscen-
tralen i Värsås. 

Mål 2017 Måluppfyllelse 
 
Nöjd kundindex ska vara minst 
85 %. 
 

 
Målet är inte uppfyllt. Kundunder-
sökningen 2017 gav 83 % nöjda 
kunder. 
 

Timmers-
dala 

1 086 st 

Grönt kort på fyra ÅVC 

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

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

Grönt kort planeras även för fler 
återvinningscentraler och näst på 
tur står Gullspång och Töreboda. 

Karlsborg 
685 st 

Hjo 
1 459 st 

Värsås 
179 st 
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Händelser under året 
 

Studiebesök från hela landet 

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

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

 

Så här tycker våra kunder om oss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöjda kunder! 

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

 

 

 

 

 

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

 

Visste du att… 
 

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

 
Mer information om Grönt kort  

på hemsidan 
www.avfallskaraborg.se 
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Medarbetare 

 

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

 
 

Mål och måluppfyllelse 

 

 

Händelser under året 
 

Medarbetarenkät 

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

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

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

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

 

 

 

Hjärt- och lungräddning 

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

 

 

 

 

Hälsoprofil 

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

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

 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Vara en attraktiv arbetsgivare.

Nyckelfråga
Mål 2017 Måluppfyllelse 
 
Nöjd medarbetarindex (NMI) 
ska vara minst 85. 

 
Målet är inte uppfyllt. Nöjd med-
arbetarindex uppgår till 58. 
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Personalredovisning 
 

Medarbetare  

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

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

Medelåldern bland AÖS medarbetare är 44 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukfrånvaro 

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

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

Det är viktigt att känna till att i en liten personal-
grupp kan enstaka sjukskrivningar eller återgång i 
arbete ge stora utslag i statistiken och speglar 
inte den generella bilden av läget. 
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Andel kvinnor och män i olika 
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Foto Thomas Harrysson 
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Ekonomi 

 

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

 
 

Mål och måluppfyllelse 

 

 

Ekonomiskt resultat år 2017 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Framtid 

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

Under 2018 genomförs upphandling av ny entre-
prenad för tömning av enskilda avlopp, vilket tro-
ligtvis kommer ge ökade kostnader för den verk-
samheten under 2019.  

Nya Grönt kort anläggningar planeras och 2018 är 
mål-året för införande av insamling av matavfall 
vilket innebär att en hel del flerbostadshus kom-
mer starta sortering under året. 

 

 

 

 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Ekonomi i balans.

Nyckelfråga
Mål 2017 Måluppfyllelse 
 
Soliditeten understiger inte  
35 %. 
 

 
Målet är uppfyllt.  
Soliditeten är 62,8 %. 
 

Visste du att… 
 

… det vanligaste abonnemanget för villahushåll i AÖS kostar 1 630 kr per år och riksgenomsnittet  
för motsvarande abonnemang är 2 084 kr per år. 

 
(Källa: Avfallweb) 
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Intäkter 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader 

Kostnaderna för 2017 uppgår till 117 mnkr vilket 
är 2,5 mnkr mer än budgeterat. Det är framför 
allt återvinningscentralerna som avviker från 
budget och det beror bland annat på ökade 
behandlingskostnader för olika materialslag. Även 
driftskostnaderna för fordon har ökat.   

I övriga verksamheter är det kostnader för 
fastighetsnära insamling samt mottagning av 
verksamhetsavfall som överstiger budget. 

 

Investeringar 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter/ 
verksamhet 

Utfall 
jan-dec 

Budget 
jan-dec 

Avvikelse 
budget 

Insamling 98 000 94 000 4 000 

ÅVC 7 400 5 200 2 200 

Övrigt 2 600 2 000 600 

Summa 108 000 101 200 6 800 

Kostnader/ 
verksamhet 

Utfall 
jan-dec 

Budget  
jan-dec 

Avvikelse 
budget 

Insamling 62 500 62 700 200 

ÅVC 33 000 30 700 -2 300 

Övrigt 21 200 20 800 -400 

Summa 116 700 114 200 -2 500 

91%

7% 2%

Fördelning intäkter 

Insamling

ÅVC

Övrigt
54%

28%

18%

Fördelning kostnader

Insamling

ÅVC

Övrigt
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Resultaträkning 

 
 
 

 
 Not 2017-12-31 Budget 2017 2016-12-31 

  
   

Intäkter 
 

   
Grund- och hämtningsavgifter 

 
97 543 93 750 95 444 

Övriga intäkter 1 24 539 26 440 22 730 
Summa intäkter 

 
122 082 120 190 118 174   

   
Kostnader 

 
   

Övriga externa kostnader  2 -94 980 -95 845 -92 527 
Personalkostnader 3 -30 663 -31 605 -30 004 
Avskrivningar 4 -5 275 -5 785 -4 239 
Summa kostnader 

 
-130 918 -133 235 -126 770   

   
Summa verksamhetens nettokostnader 

 
-8 836 -13 045 -8 596   

     
   

Finansnetto 
 

   
Ränteintäkter 

 
10  4 

Räntekostnader 
 

-1  -18   
   

ÅRETS RESULTAT 
 

-8 827 -13 045 -8 610 
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Balansräkning 
 

Not 2017-12-31 2016-12-31 
  

  
TILLGÅNGAR 

 
    
  

Anläggningstillgångar 
 

  
Fastigheter 5 5 425 6 066 
Maskiner 6 3 118 3 894 
Inventarier 7 1 352 1 116 
Bilar och andra transportmedel 8 10 925 10 257 
Summa anläggningstillgångar 

 
20 820 21 333   

  
Omsättningstillgångar 

 
  

Kundfordringar   32 738 28 994 
Övriga fordringar 

 
226 178 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

1 394 1 796 
Kassa och bank   32 215 40 368 
Summa omsättningstillgångar 

 
66 573 71 336   

  
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
87 393 92 669   

    
  

SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 

    
  

Eget kapital 
 

  
Eget kapital 

 
63 738 72 348 

Årets resultat 
 

-8 827 -8 610 
Summa eget kapital 

 
54 911 63 738   

  
Kortfristiga skulder 

 
  

Leverantörsskulder 
 

14 424 14 895 
Övriga skulder 9 5 547 4 246 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 12 511 9 790 
Summa kortfristiga skulder 

 
32 482 28 931   

  
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

 
87 393 92 669 
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Kassaflödesanalys 

  
2017-01-01 
2017-12-31 

2016-01-01 
2016-12-31  

  
Den löpande verksamheten    

  
Årets resultat -8 827 -8 610 
Justering för av- och nedskrivningar 5 275 4 239 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster   
Kapitaltillskott från nya medlemskommuner  21 311 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -3 552 16 940  

  
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -3 389 -8 132 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 3 550 11 453 
Medel från den löpande verksamheten -3 391 20 261  

   
  

Investeringsverksamheten    
  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 762 -17 705 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   
Medel från investeringsverksamheten -4 762 -17 705  

   
  

Finansieringsverksamheten    
  

Amortering av skuld   
Medel från finansieringsverksamheten 0 0  

   
  

ÅRETS KASSAFLÖDE -8 153 2 556  
  

Likvida medel vid årets början 40 368 37 811 
Likvida medel vid årets slut 32 215 40 367 
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Noter och tilläggsupplysningar 

 

Redovisningsprinciper 

Redovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag och med beaktande av uttalanden 
från Rådet för kommunal redovisning och god redovisningssed. Periodisering har skett efter bokförings-
mässiga grunder.  

 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

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

 

Avskrivning 

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

 

Avskrivningstider 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Vår bedömning är att komponent-
avskrivning inte är aktuellt för de tillgångar som för närvarande ingår AÖS verksamhet.  
 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

 

Byggnader/fastigheter  15-25 år 

Maskiner och bilar  5-10 år 

Övriga inventarier  5-10 år 

 

 

 

  



 

22 
 

 

Noter (tkr) 

 
 
Not 1 Övriga intäkter 2017-12-31 2016-12-31   

 
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC 7 039 6 739 
Intäkter kommersiell verksamhet (fastighetsnära insamling av förpack-
ningar FNI, verksamhetsavfall, sluttäckning) 

16 364 15 176 

Övriga intäkter 1 136 815 
Summa 24 539 22 730 

 

 

Not 2 Övriga externa kostnader 2017-12-31 2016-12-31   
 

Inköp av inventarier och material* 204 1 926 
Entreprenader 60 585 58 002 
Konsulttjänster 1 273 2 241 
Lokal- och markhyror 1 951 1 862 
Hyror/leasing av anläggningstillgångar 764 963 
Bränsle, energi och vatten 3 530 3 809 
Transporter 2 841 2 377 
Övriga verksamhetskostnader 23 832 21 348 
Summa 94 980 92 527,2 

*Tätnings- och dräneringsmatta till sluttäckning 
 

 

Not 3 Personalkostnader 2017-12-31 2016-12-31   
 

Arvoden 287 251 
Löner 21 241 21 092 
Kostnadsersättningar 104 65 
Sociala avgifter 7 047 6 698 
Pensionskostnader 1 364 1 280 
Personalsociala kostnader 621 618 
Summa 30 664 30 004 

 

 

Not 4 Avskrivningar  2017-12-31 2016-12-31   
 

Fastigheter 641 480 
Maskiner 1 055 798 
Inventarier 186 111 
Bilar och andra transportmedel 3 393 2 850 
Summa 5 275 4 239 
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Not 5 Fastigheter 2017-12-31 2016-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 6 584 354 
Årets investering 0 6 230 
Summa utgående anskaffningsvärden 6 584 6 584 
Ingående ackumulerade avskrivningar -518 -38 
Årets avskrivningar -641 -480 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -1 159 -518 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 5 425 6 066 

 

 

Not 6 Maskiner 2017-12-31 2016-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 9 745 6 275 
Årets investering 279 3 470 
Summa utgående anskaffningsvärden 10 024 9 745 
Ingående ackumulerade avskrivningar -5 852 -5 054 
Årets avskrivningar -1 055 -798 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -6 907 -5 852 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 3 117 3 893 

 
 

 

Not 7 Inventarier 2017-12-31 2016-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 2 726 2 107 
Årets investering 422 619 
Summa utgående anskaffningsvärden 3 148 2 726 
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 610 -1 499 
Årets avskrivningar -186 -111 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -1 796 -1 610 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 1 352 1 116 

 
 

 

Not 8 Bilar och andra transportmedel 2017-12-31 2016-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 23 834 16 448 
Årets investering 4 060 7 386 
Summa utgående anskaffningsvärden 27 894 23 834 
Ingående ackumulerade avskrivningar -13 577 -10 727 
Årets avskrivningar -3 393 -2 850 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -16 970 -13 577 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 10 924 10 257 
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Not 9 Övriga skulder 2017-12-31 2016-12-31   

 
Momsskuld 4 603 3 309 
Sociala avgifter 518 511 
Personalens källskatt  426 426 
Summa 5 547 4 246 

 

 

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017-12-31 2016-12-31  
 

Upplupna löner 259 166 
Upplupna semesterlöner 2 323 2 342 
Revision 47 47 
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 1 024 949 
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt 164 60 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 693 6 225 
Summa 12 510 9 789 

 

 

  



 

 

 

Ekonomisk översikt åren 2012 - 2017 

Resultaträkning 

 

(Tkr) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

       
Intäkter 122 082 118 1742) 83 382,6 80 194,51) 70 124,7 68 497,0 

       
Kostnader -130 918 -126 7702) -87 300,0 -86 415,51) -71 368,6 -66 046,9 

       
Ränteintäkter 10 4 42,2 308,4 529,0 828,7 
       
Räntekostnader -1 -18 -26,1 -2,0 -1,6 -3,5 
       
Årets resultat -8 827 -8 610 -3 901,4 -5 914,7 -716,5 3 275,3 
 

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

 

 

Balansräkning 

(Tkr) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

       
Anläggningstillgångar 20 820 21 333 7 867,0 7 048,1 6 069,9 3 010,5 
       
Omsättningstillgångar 66 573 71 336 60 647,2 66 071,1 59 934,7 62 999,3 
       
Eget kapital 54 911 63 738 51 036,7 54 938,1 52 703,2 53 419,7 
       
Långfristiga skulder 0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 
       
Kortfristiga skulder 32 482 28 931 17 477,6 18 181,2 13 301,4 12 567,5 
       
Ställda panter 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
       
Ansvarsförbindelser 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
 



 

 

 

Fem verksamhetsår i sammandrag 

 
 

(Tkr) 2017 2016 2015 2014 2013 
      
Verksamhetens nettokostnad -8 835,4 -8 596,9 -3 917,4 - 6 221,1 - 1 243,9 
      
Finansnetto  9,7 -13,4 16,0 306,4 527,4 
      
Årets resultat  -8 826,7 -8 610,3 -3 901,4 - 5 914,7 - 716,5 
      
Resultatutveckling -7,2% -7,3% -4,7% - 7,4% - 0,01% 
      
Likvida medel  32 214,7 40 368,3 37 810,8 42 934,2 44 404,6 
      
Kassalikviditet 204,9% 246,6% 347,0% 363,4% 450,6% 
      
Anläggningskapital  20 819,2 21 332,5 7 867,0 7 048,1 6 069,9 
      
Rörelsekapital  34 092,1 42 405,4 43 169,5 47 889,8 46 633,2 
      
Eget kapital  54 911,2 63 737,9 51 036,7 54 938,1 52 703,2 
      
Soliditet (%) 62,8 68,8% 74,5% 75,1% 79,8% 
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Bilaga 1 Avfallsstatistik  

 
Avfallsmängder inom Sverige och EU 

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

 

 

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

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

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

 



 

 

 

Avfallsstatistik inom AÖS för 2017 

I detta avsnitt redovisas statistik för insamlade och behandlade avfallsmängder inom AÖS. Samtlig statistik, 
förutom mängder som återvinns, redovisas i kg/invånare.  

Statistiken avser enbart AÖS verksamhet och ger därmed inte en total bild över hushållens sortering ef-
tersom deras sortering av förpackningar inte ingår. Inte heller ingår den omfattade handeln med second-
hand-produkter och likande utöver 
det som samlas in på AÖS anlägg-
ningar. 

Avfallstrappan till höger utgör EU:s 
vägledning kring hur produkter och 
avfall bör hanteras. Avfallstrappan 
verkar för att minska den totala 
mängden avfall och dess farlighet, 
öka återanvändningen och öka 
materialåtervinningen.  

 

Åtgärder för att öka återanvändningen 

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

Utöver ovanstående åtgärder för att öka återanvändningen bidrar AÖS med informationsinsatser och kost-
nadsfri mottagning av material som lämnas från secondhand verksamheter till ÅVC.  

 

Insamling av avfall 

Via sopbilar och återvinningscentraler hanterar AÖS totalt 490,5 kg avfall per invånare. Av totalt insamlad 
mängd avfall inom AÖS samlas mer avfall in via återvinningscentraler än via sopbil. Inom AÖS har den totalt 
insamlade mängden minskat jämfört med 2016.  

Det är främst insamlade mängder för vid ÅVC som har minskat. AÖS avfallsmängder innebär en minskning 
med 1,8 kg/invånare mot föregående år och minskningen motsvarar 0,7 % av den totala avfallsmängden. 
Minskningen har skett trots att ökningen av KPI var 1,8 % baserat på årsmedel. Detta tyder på att det tidi-
gare starka sambandet mellan avfallsmängder och köpkraft kan vara brutet. 

 



 

 

 

Insamlat avfall per metod 

Kg/inv 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Hämtat med sop-
bil, varav 

208,6 207,9 206,4 207,7 212,2 210,3 

Brännbart avfall 181,4 186,2 184,1 188,1 194,8 198,7 

Matavfall 27,2 21,7 22,3 19,6 17,4 11,6 

Lämnat på ÅVC* 281,9 286,2 281,8 266,7 262,9 270,8 

Summa 490,5 494,1 488,2 474,4 475,1 481,1 

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

Hushållsavfall hämtat med sopbil har ökat jämfört med tidigare år. Mängden hushållsavfall hämtat med 
sopbil, 209 kg/invånare, är trots detta lägre inom AÖS än riksgenomsnittet som var 224 kg/invånare år 
2016. Att mängden brännbart avfall insamlat med sopbil minskat per kommuninvånare samtidigt som 
mängden matavfall ökat per kommuninvånare visar på det arbete som pågår med att bygga ut insamling av 
matavfall inom kommunalförbundet.  

Insamlade mängder vid ÅVC har totalt sett minskat med -4,3 kg/invånare. Sett till de respektive avfallsslag 
har en del avfallsslag ökat i mängd medan andra minskat. Det som ökat mest är träavfall (+3,1 kg/inv) och 
sten, kakel, porslin etc. (+1,8 kg/inv). Det som minskat mest är avfall till deponi (-4,1 kg/invånare). 

 

Avfallsbehandling 

Samtidigt som mängderna avfall har ökat har även sättet att omhänderta avfallet förändras på ett bety-
dande sätt under de senaste 40 åren. Nedan redovisas hur behandlingen av hushållens avfall förändrats un-
der åren. 

Avfallsbehandling i Sverige 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

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

Mängden slam från enskilda avlopp under 2017 utgjordes av ca 267,1 kg per invånare. 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen i Sverige samlade under 2016 totalt in 66,03 kg/invånare. Insam-
lande mängder var fördelade på avfallsslag enligt nedan. 

 

 

 

 

 

 

Farligt avfall 

Den största andelen farligt avfall som samlas in på AÖS återvinningscentraler utgörs av elavfall och impreg-
nerat träavfall.  

Mängd elavfall och annat farligt avfall vid återvinningscentraler 

Kg/inv 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Elavfall1 14,5 15,3 17,3 18,1 17,9 16,7 

Impregnerat 
träavfall 

8,1 7,9 7,7 7,1 6,9 5,4 

Annat farligt av-
fall (FA)* 

2,6 2,5 2,3 2,5 2,7 2,9 

Summa 25,2 25,7 27,4 25,5 27,6 25,0 

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



 

 

 

Totala mängden farligt avfall är i lika stor som mängden för 2016, däremot har fördelningen mellan olika 
avfallsslag förändrats. Mängden elavfall har minskat samtidigt som mängden impregnerat träavfall har 
ökat. 

Minskningen av elavfall har fortgått sedan 2015 och skulle kunna vara en följd av den förändring i produ-
centansvaret som genomfördes i september 2014 (SFS 2014:1075). Förändringen innebär: 

-  att alla som säljer elutrustning ska ta emot elavfall gratis i samband med att ny utrustning säl-
jes/skänkes om elavfallet utgörs av elutrustning av samma typ eller motsvarande funktion som den 
nya utrustningen  

- Den som har en butikslokal ska gratis ta emot mindre elavfall (max 25 cm i endera riktningen) i buti-
ken eller i dess omedelbara närhet om försäljningsytan för elutrustning är 400 kvadratmeter eller 
större. 

Mängden impregnerat träavfall har ökat något varje år, detta kan vara ett tecken på att allt fler bygger om 
på sina fastigheter, kanske till följd av ökad köpkraft.  

Totalt behandlade mängder farligt avfall för 2016 i Sverige var 7,2 kg/invånare**. Motsvarande siffra för 
2017 i AÖS är 10,7 kg/invånare. Sannolikt innebär detta att AÖS samlar in något större mängder av farligt 
avfall än vad som samlas in i snitt i Sverige. 

**I mängden igår förutom farligt avfall i form av färg, olja mm även impregnerat träavfall och asbest. Elavfall ingår inte i uppgiften. 

 

Materialåtervinning 

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

Biologisk behandling  

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

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

 
 

Energiåtervinning 

Energiåtervinning innebär avfallsförbränning för att utvinna energin ur avfallet. Vid Värmekällan, Skövde 
värmeverks avfallsförbränning i Skövde, producerades under 2016 värme motsvarande 176 GWh samt el 
motsvarande 9,9 GWh. Under 2016 var anläggningens totalt behandlade mängd avfall 59 640 ton. Större 
delen av denna mängd levererades av AÖS. Till Värmekällan lämnades detta år 31 298 ton brännbart avfall 
hämtat via sopbil samt 8 834 ton brännbart avfall insamlat vid AÖS återvinningscentraler.  

Träavfall samt brännbart avfall från återvinningscentraler drivna av entreprenörer i Skara, Tibro och Töre-
boda energiåtervinns vid annan anläggning. Träavfall nyttiggörs vid fjärrvärmeanläggningar och ersätter 
därmed jungfruligt material från skogsavverkningar. Ökningen av inkommen mängd träavfall kan ha att 
göra med en ökad mängde renoveringar och byte av möbler och inredning av trä.  
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Fördelningen mellan avfallsslagen som energiåtervinns är den samma som för 2016. Mängden brännbart 
avfall per invånare som samlats in med sopbil har minskat jämfört med 2016. Mängden träavfall insamlat 
på ÅVC ökat något sedan 2016 medan mängden brännbart avfall vid ÅVC är kvar på samma nivå.  
 

Kg/inv 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Brännbart via  
soptunna 

181,4 186,2 184,1 188,1 194,8 198,7 

Brännbart på ÅVC 67,9 67,9 71,9 68,0 63,1 68,0 

Träavfall på ÅVC 85,3 82,2 76,8 76,2 84,6 94,7 

Summa 334,6 336,3 332,8 332,3 342,5 361,4 

 

Deponering  

Riksgenomsnittet för deponerade mängder från ÅVC år 2016 var 3,1 kg enligt Avfall Sveriges rapport 
”Svensk avfallshantering, 2017”. Mängden avfall till deponi inom AÖS område omräknat till helår är 1,4 kg 
per invånare vilket understiger riksgenomsnittet. Mängderna avfall som skickats till deponi har halverats 
jämfört med 2016. 

Minskningen beror på förändrad mottagning. Vid anläggningen i Skara har från och med 9 januari 2017 
mottagningen justerats så att kunderna inte sorterar avfallet som deponirest. Fraktionen har ersatts med 
fraktioner för gips, isolering och konstruktionsmaterial (dvs samma sortering som finns vid AÖS övriga an-
läggningar). Motsvarande justeringar skedde under 2016 vid Bångahagens ÅVC i Mariestad och Odenslunds 
ÅVC i Gullspång. Denna justering märks fullt ut först i 2017 års statistik. 

 

Mängd avfall till deponi 
 

Kg/inv 2017 2016** 2015 2014* 2013 2012 

Avfall till  
deponi 

1,4 5,5 4,4 4,3 0,7 0,7 

SUMMA 1,4 5,5 4,4 4,3 0,7 0,7 

 
* Från och med 2014 ingår även Skara kommuns mängder i siffrorna. 
** Från och med 2016 ingår även Gullspångs och Mariestads kommuns mängder i siffrorna. 
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Skrivelse - Revidering av förbundsordning för AÖS  
 
 
Bakgrund 
Från den 1 januari 2018 gäller ny Kommunallag (2017:725). Lagen innehåller nya 
bestämmelser som innebär att AÖS nuvarande förbundsordning behöver revideras. Det är 
särskilt nedanstående 18 punkter i lagens 9 kap. 6 § som reglerar vad som ska anges i den nya 
förbundsordningen. 

Förbundsordningen ska ange (2017:725 9 kap. 6 §): 
1. kommunalförbundets namn och den ort där förbundet ska ha sitt säte samt förbundets 

medlemmar och ändamål, 
2. förbundets organisation, organens uppgifter och inbördes förhållanden samt om 

interimsorgan får inrättas och om förbundsstyrelsen ska få vara ställföreträdare för 
förbundsfullmäktige, 

3. antalet ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen och hur 
förbundsmedlemmarna ska vara representerade samt mandattiden i de fall som anges i 4 
§,  

4. antalet revisorer och deras mandattid, 
5. i fråga om förbund med förbundsdirektion, på vilket sätt som revisorer ska utses, 
6. om en förbundsmedlem ska ha rätt att väcka ärenden i den beslutande församlingen, 
7. om det för beslut ska krävas kvalificerad majoritet i den beslutande församlingen och för 

vilka ärenden detta ska gälla, 
8. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot i den beslutande 

församlingen ska ha rätt att delta vid sammanträden enligt 5 kap. 40 §,  
9. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot eller ersättare i 

förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd ska ha sådan närvarorätt som anges i 4 kap. 
28 §,  

10. på vilken webbplats förbundets anslagstavla ska finnas, 
11. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder och fördelningen av 

förbundets kostnader mellan medlemmarna, 
12. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet,  
13. riktlinjer om förbundets budgetprocess, 
14. om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde och 

i så fall förutsättningarna för detta, 
15. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,  
16. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och upplösning samt 

grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när förbundet upplöses, 
17. ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess medlemmar, och 
18. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och ersättarna i den 

beslutande församlingen samt, i fråga om förbund med förbundsdirektion, till revisorerna. 
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Nedan återfinns förslag till ny förbundsordning att jämföra med den nuvarande 
förbundsordningen samt kommentarer. Förslaget bedöms i huvudsak vara anpassat till 
ovanstående punkter 1 - 5, 10 – 11 samt 13 – 18. 
 
Punkterna 6, 7, 8, 9 och 14 inleds med ordet ”om” och huruvida det ska tolkas i positiv eller 
negativ mening (dvs. om de överhuvudtaget måste regleras i förbundsordningen) har Skövde 
kommuns stadsjurist Tobias Carlgren yttrat följande;  
 
”Jag skulle säga att tittar man på den traditionella tolkningen så är det normalt så att detta 
får ses i positiv bemärkelse. Dvs. anger man inte t.ex. att vissa beslut ska fattas med 
kvalificerad majoritet så gäller enkel majoritet. Detta sagt så ska man komma ihåg att 
förbundsordningen i praktiken är ett avtal mellan de samverkande parterna och från det 
perspektivet så menar jag att det inte finns något fel i att vara tydlig i vad som 
överenskommits (tvärtom menar jag på att det är en fördel eftersom det visar att frågan 
diskuterats). Tittar man vidare på den nya p. 14 så skulle jag se det som så att det lämpligen 
anges vad som gäller, inte minst så att medlemmarna kan ta ställning till detta, och det blir 
åskådligt för allmänheten.   
Utöver detta och vad avser den nu aktuella revideringen skulle jag däremot råda Er till att 
ändra så lite som möjligt i befintlig överenskommelse utan snarare fokusera på de 
tillägg/ändringar som måste göras. Detta sett till vikten att få en förbundsordning som är 
uppdaterad utifrån den nya kommunallagen. När den sedan är på plats kan medlemmarna 
diskutera om de vill justera/ändra något annat/ytterligare i lugn och ro”. 
 
Beträffande punkterna 6, 7, 8, 9 och 14; 
 
Punkt 6, ”om en förbundsmedlem ska ha rätt att väcka ärenden i den beslutande 
församlingen”. I nuvarande förbundsordnings 11§ och i förslagets 10§ stadgas att ”Vid 
direktionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommunfullmäktige rätt att yttra 
sig”. 

Punkt 7, ”om det för beslut ska krävas kvalificerad majoritet i den beslutande församlingen 
och för vilka ärenden detta ska gälla”. Punkt 7 är oreglerad i nuvarande förbundsordning. 
Förslagets 5 § föreslås kompletteras med texten ” Beslut i direktionen fattas med enkel 
majoritet” eftersom det bedöms vara direktionens hittillsvarande sätt att fatta beslut. 

Punkt 8, ”om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot i den beslutande 
församlingen ska ha rätt att delta vid sammanträden enligt 5 kap. 40§”. Kommunallagens 5 
kap. 40§ säger att ”fullmäktige får bestämma att också andra än ledamöter och de som anges 
i 39§ ska ha rätt att delta i överläggningar men inte besluten”. 39§ anger att ”en 
förtroendevald som anges i 4 kap. 2§ första stycket och som inte är ledamot i fullmäktige har 
rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. Sådan förtroendevald får delta i 
överläggningar och framställa förslag men inte delta i besluten”. Sådan förtroendevald som 
anges i 4 kap. 2§ första stycket är den som inom kommunen eller landstinget fullgör ett 
förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Punkt 8 är oreglerad i såväl 
nuvarande förbundsordning som i förslaget till ny förbundsordning. 
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Punkt 9, om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot eller ersättare i 
förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd ska ha sådan närvarorätt som anges i 4 kap. 28 §. 
Kommunallagens 4 kap. 28 § stadgar att ”Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som 
inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden  
och delta i överläggningar men inte i besluten. Beslutet får även innefatta att den 
förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet”. Punkt 9 är oreglerad i 
såväl nuvarande förbundsordning som i förslaget till ny förbundsordning. 
 
Punkt 14, ”om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett 
sammanträde och i så fall förutsättningarna för detta”. Punkt 14 är oreglerad i såväl 
nuvarande förbundsordning som i förslaget till ny förbundsordning. 
 
Särskilt gällande punkt 12, ”förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets 
ekonomi och verksamhet”. Punkt 12 kan sägas återkomma under flera av paragraferna i den 
nuvarande förbundsordningen och i förslaget till ny förbundsordning. Miljösamverkan Östra 
Skaraborg har i sitt förslag till ny förbundsordning angett att ”information till 
medlemskommunerna ges i form av protokoll från direktionens sammanträden samt budget, 
verksamhetsplan, delårs- och årsredovisning. På begäran från en medlemskommun ska 
kommunalförbundet lämna annan information om verksamheten”. I praktiken lämnar AÖS 
likartad information utan att det omnämns i nuvarande förbundsordning eller i förslaget till ny 
förbundsordning. 
 
Jämförelse med nuvarande förbundsordning och förslag till ny förbundsordning med 
kommentarer 
 
Nuvarande 
förbundsordning 

Förslag till ny 
förbundsordning 
 

Kommentar 

 
§ 1 Medlemmar 

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

 
§ 1 Medlemmar, namn och 
säte 

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

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

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

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

 
§ 2 Ändamål 

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

 

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

 
§ 3 Namn och säte 

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

 

  

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

 
§ 4 Varaktighet 

Kommunalförbundet är 
bildat för obestämd tid. 

 
§ 3 Varaktighet 

Kommunalförbundet är 
bildat för obestämd tid. 
 

 

Förslaget har nytt 
paragrafnummer och 
oförändrad text. 

 
§ 5 Organisation 

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

 
§ 4 Organisation 

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

 

 

Förslaget har nytt 
paragrafnummer och 
oförändrad text. 
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§ 6 Direktion 

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

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

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

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

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

Beslut i direktionen fattas 
med enkel majoritet. 

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

 

 
Obs, förändrat antal 
ledamöter. 

Förslaget har nytt 
paragrafnummer samt nytt 
tredje stycke och nya 
hänvisningar i fjärde 
stycket som anpassning till 
den nya Kommunallagen.  
 

 

 

 

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

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. 

 
§ 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. 

 
 
 
 
 
Förslaget har nytt 
paragrafnummer och 
oförändrad text. 

 
§ 8 Kungörelser och 
tillkännagivanden 

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

 
§ 7 Kungörelser och 
tillkännagivanden 

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

 

 

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

 
§ 9 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. 

 
§ 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. 

 
 
 
Förslaget har nytt 
paragrafnummer och 
oförändrad text. 
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§ 10 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. 

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

 
§ 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. 

 

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

 
§ 11 Budget 

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

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

Förbundets räkenskapsår skall 
vara 1 januari till 31 
december. 

 
§ 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. 

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

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

 
§ 11 Revisorer 

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

 

 

Förslaget har nytt 
paragrafnummer och 
oförändrad text. 

 
§ 13 Kostnadsfördelning 

Kostnaderna för förbundets 
verksamhet skall vara helt 
avgiftsfinansierade. 

Kommunerna har det 
ekonomiska ansvaret för 
verksamheten i förbundet. 
Ansvaret är delat och 
fördelas mellan 
medlemmarna med antalet 
invånare, den 31 dec. året 
innan, som grund. 

Nu angivna grunder skall 
även tillämpas vid skifte av 
förbundets tillgångar och 
skulder vid upplösning. 

 
§ 12 Kostnads- och 
intäktsfördelning 
 
Kostnaderna för förbundets 
verksamhet är gemensamma 
och skall vara helt 
avgiftsfinansierade. 

En gemensam avfallstaxa 
bereds av direktionen och 
antas av förbunds-
medlemmarnas 
kommunfullmäktige. 
 

 

 

 

Förslaget har nytt 
paragrafnummer och ny 
paragrafbenämning och ett 
nytt andra stycke mot 
bakgrund av Högsta 
Förvaltningsdomstolens 
avgörande samt med syfte att 
förtydliga att kostnader och 
intäkter avser förbundet som 
helhet.  

Andra och tredje stycket i 
nuvarande förbundsordning 
förslås bortfalla då frågan 
kan anses reglerad i 
nuvarande §10 som föreslås 
vara oförändrad i ny §9.  
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§ 14 Utträde 

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

 
§ 13 Utträde 

En medlem har rätt att utträda 
ur förbundet enligt 9 kap. 18 
§ i kommunallagen. 
Uppsägning ska ske senast 
den 1 juli och 
uppsägningstiden är tre 
kalenderår räknat från 
årsskiftet efter uppsägningen. 

Vid utträde ska de 
kvarvarande medlemmarna 
förhandla om de ändringar i 
förbundsordningen som 
utträdet leder till. Om de inte 
kan enas ska förbundet 
upplösas. 

Vid utträde ska regleringen av 
de ekonomiska 
mellanhavandena mellan 
förbundets och den 
utträdande medlemmen 
bestämmas utifrån vad som 
anges i förbundsordningens § 
9. 

 

 
Förslaget har nytt 
paragrafnummer och har 
anpassats till den nya 
Kommunallagen samt 
förtydligats vad avser 
utträde. 
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§ 14 Likvidation  

Om samtliga medlemskommuner 
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. 

 

 

 

 

 

 
Förslaget har ny 
paragraf enligt den 
nya Kommunallagen. 
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Till berättelsen ska även bifogas 
redovisningshandlingar för hela 
likvidationen. Till 
slutredovisningen ska bifogas 
direktionens beslut om vilken av 
förbundets medlemskommuner 
som ska överta och vårda de 
handlingar som hör till 
förbundets arkiv. 

Redovisningen ska granskas av 
förbundets revisorer som ska 
lämna en revisionsberättelse 
över granskningen av såväl den 
tid av budgetåret som föregått 
likvidationen som 
likvidationsfasen. När 
förvaltningsberättelsen, 
redovisningshandlingarna och 
revisionsberättelsen har delgetts 
samtliga förbundets 
medlemskommuner är förbundet 
upplöst. 

 
§ 15 Ändring av 
förbundsordning 

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

 
§ 15 Ändring av 
förbundsordning 

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

 
 
 
 
Förslaget har 
oförändrad text. 

 
§ 16 Ny medlem i förbundet 

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

 
§ 16 Ny medlem i förbundet 

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

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

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

 
§ 17 Tvist mellan 
kommunalförbundet och dess 
medlemmar 

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

 
 
 
 
 
Förslaget har 
oförändrad text. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVFALLSHANTERING ÖSTRA SKARABORG 
 
 
 
 
Lars Persson 
förbundschef 



 

 
 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 

 
 
Förbundsordning 
 
 

§ 1 Medlemmar, namn och säte 

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

 

§ 2 Ändamål 

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

En gemensam renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter bereds av direkt-
ionen och antas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 
 

 
§ 3 Varaktighet 

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. 

 

§ 4 Organisation 

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

 

  



 

 

 

§ 5 Direktion 

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

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

Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

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

 

§ 6 Arvode och ersättningar till ledamöter och ersättare 

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

Fast arvode för ordföranden fastställs av direktionen. 

 

§ 7 Kungörelser och tillkännagivanden 

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

 

§ 8 Lån, borgen m.m. 

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något till-
fälle överstiga 20 miljoner kr utan godkännande av kommunfullmäktige i varje medlemskom-
mun. 

 

§ 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 anslags-
tavla. 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 kommu-
nerna i bokstavsordning (Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, 
Tibro och Töreboda) väljer en vardera. 

 

§ 12 Kostnads- och intäktsfördelning 

Kostnaderna för förbundets verksamhet är gemensamma och skall vara helt avgiftsfinansi-
erade. 

En gemensam avfallstaxa bereds av direktionen och antas av förbundsmedlemmarnas kom-
munfullmäktige. 
 

 
§ 13 Utträde 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap. 18 § i kommunallagen. Uppsägning 
ska ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter 
uppsägningen. 

Vid utträde ska de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i förbundsordningen 
som utträdet leder till. Om de inte kan enas ska förbundet upplösas. 

Vid utträde ska regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den 
utträdande medlemmen bestämmas utifrån vad som anges i förbundsordningens § 9. 

 

 

 



 

 

 

§ 14  Likvidation  

Om samtliga medlemskommuner är överens om detta ska förbundet träda i likvidation. För-
bundet 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 för-
bundet. 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 likvidat-
ionen i sin helhet och den tid av budgetår som föregått likvidationen med redovisning av skif-
tet av kommunalförbundets tillgångar. 

Till berättelsen ska även bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredo-
visningen 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 likvidations-
fasen. När förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har del-
getts samtliga förbundets medlemskommuner är förbundet upplöst. 

 

§ 15 Ändring av förbundsordning 

Ändring och tillägg till förbundsordningen skall beredas av direktionen och antas av för-
bundsmedlemmarnas 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 medlem-
marna. Ny medlem har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsord-
ning undertecknats av medlemmarna. 

 

§ 17 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar 

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

 



 

 

 

Medlemskommunernas godkännande och undertecknande. 

 

Falköping__________________  Gullspång_________________ 
FALKÖPINGS KOMMUN  GULLSPÅNGS KOMMUN 
 
 
 
__________________________  _________________________ 
Ks-ordförande   Ks-ordförande 
 
 
 
__________________________  _________________________ 
Kommunchef eller motsvarande  Kommunchef eller motsvarande 
 
 
 
 
 
 
 

Hjo_______________________  Karlsborg_________________ 
HJO KOMMUN   KARLSBORGS KOMMUN 
 
 
 
__________________________  _________________________ 
Ks-ordförande   Ks-ordförande 
 
 
 
__________________________  _________________________ 
Kommunchef eller motsvarande  Kommunchef eller motsvarande 
 
 

 

  



 

 

 
Mariestad__________________  Skara____________________ 
MARIESTADS KOMMUN  SKARA KOMMUN 
 
 
 
__________________________  _________________________ 
Ks-ordförande   Ks-ordförande 
 
 
 
__________________________  _________________________ 
Kommunchef eller motsvarande  Kommunchef eller motsvarande 
 

 

 
Skövde____________________  Tibro______________________ 
SKÖVDE KOMMUN   TIBRO KOMMUN 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Ks-ordförande   Ks-ordförande 
   
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Kommunchef eller motsvarande  Kommunchef eller motsvarande 
 

 

 

Töreboda__________________ 
TÖREBODA KOMMUN   
 
 
 
__________________________   
Ks-ordförande   
 
 
 
__________________________   
Kommunchef eller motsvarande   









 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-03-13 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 46                                                   Dnr 2017/00559  

Remiss - Kretsloppsavlopp i Töreboda och Gullspångs 
kommuner 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Töreboda kommun att besluta 
att:  

1. Uppdra åt tekniska nämnden att överta drift och underhåll av 
hygieniseringsanläggningen från och med 1 november 2018 under förutsättning att 
tekniska och ekonomiska oklarheter är utredda.  

2. Finansieringen av underhåll och drift av anläggningen sker genom skattemedel via 
årligt ramtillskott till tekniska nämnden motsvarande den kostnad som underhåll och 
drift av anläggningen kommer att ge upphov till.  

Bakgrund 

Töreboda kommun utför ett pilotprojekt där klosettvatten från slutna tankar samlas in för 
att sedan hygieniseras och sprids på åkermark. Även Gullspångs kommun har visat intresse 
av att ordna med liknande avloppshantering i framtiden.  

Systemet består i att klosettvatten transporteras från slutna tankar till en anpassad 
gödselbrunn som hyrs av kommunen. Transporten sker av Avfallshantering Östra 
Skaraborg (AÖS). Avtal finns mellan kommunen och AÖS gällande transporten av 
klosettvattnet. För att kunna sprida materialet på åkermark behöver det först hygieniseras, 
detta sker genom att urea tillsätts i gödselbrunnen. Provtagning av materialet visar på när 
det är redo att spridas på åkermark. Kommunen har tecknat avtal med Sötåsens 
Naturbruksskola för tillsättning av urea, tillsyn och spridning på åkermark. 
Överenskommelse finns även med lantbrukare som ger kommunen möjlighet att sprida det 
hygieniserade materialet på dennes åkermark. Vilken ersättning markägaren ska ges för att 
kommunen sprider materialet på dennes mark är ännu inte beslutat.  

Insamling av klosettvatten till hygieniseringsanläggningen (gödselbrunnen) har påbörjats, 
men tillsatsen av urea och provtagning har inte påbörjats ännu. Projektet bör utvärderas 
färdigt och en hygienisering och spridning av materialet på åkermark bör ha genomförts 
innan projektet avslutas och tekniska tar över skötseln och driften av anläggningen. Under 
denna tid bör kostnaderna som är förknippade med skötsel och drift av anläggningen 
tydliggöras så att tekniska nämndens ram kan ökas med motsvarande summa vid tillfället 
för övertagandet av drift och skötsel av anläggningen.  

I och med övertagandet tar tekniska nämnden på sig ansvaret för att hålla avtalen 
uppdaterade och för administrationen i kontakt med olika parter samt utbetalningar och 
fakturahantering. Uppskattade kostnader och intäkter för drift och underhåll av 
anläggningen är listade nedan med undantag för ersättning till ägare av åkermark där 
materialet är tänkt att spridas. Detta då ersättningen ännu inte är beslutat.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-03-13 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 46 (forts.)                                                  Dnr 2017/00559  

 

Tabell 1. Årliga uppskattade kostnaderna för drift och underhåll av 
kretsloppssystemet baserat på att 170 kubikmeter klosettvatten behandlas per år. 

 

Aktivitet pris enhet Årlig 
kostnad/intäkt 

Mottagande av 
slam från slutna 
tankar från AÖS 

-60 kr/m3 170 m3 -10200 

Hyra av brunn   10 000 kr 

Inköp urea 35 kr/m3 170 m3 6000 kr 

Analyser   9000 kr 

Spridning  30 kr/m3 170 m3 5100 kr 

Arbetskostnad 
Sötåsen för 
provtagning och 
ureatillsats 

500 kr/h 4 dagar 16 000 kr 

Administration 500 kr/h 16 timmar 8000 kr 

Summering   43900 kr 

 

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till 
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Remiss – kretsavlopp i Töreboda och Gullspångs kommuner.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Remissvar - Kretsloppsavlopp i Töreboda och Gullspångs kommuner”.  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda 
Kommunchef Per-Ola Hedberg 
Plan- och exploateringschef Dan Harryzon  

 



Delbeslut
2017-12-13

Diarienummer
501-1562-2015

Sida
1(1)

Besöksadress:
Ekelundsgatan 1

Telefon
010-224 40 00 (vxl)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Vattenavdelningen
            Roger Rudolfsson
             010-224 48 59

Töreboda kommun
info@toreboda.se

Beslut om förlängning av LOVA-projekt gällande kretsloppsanläggning 
Töreboda

På begäran av Töreboda kommun beslutar länsstyrelsen att förlänga 
rubricerat projekt fram till 2018-05-31. Slutrapportering skall därmed ha 
inkommit till länsstyrelsen senast 2018-08-31.

Motivering till begäran om förlängningen är att projektets slutfas, med 
invigning, seminarium och utställning, skjutits fram till i maj 2018.

I övrigt gäller villkoren i tidigare fattat beslut.

Länsstyrelsens ärendehantering är digital och detta beslut saknar därför 
underskrift.

Med vänlig hälsning 
Roger Rudolfsson



 

 
 

TÖREBODA KOMMUN 
Dan Harryzon 
Plan- och exploateringschef 

                    0506 180 88 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 1 

Datum 
2018-05-15 

Referens 
2015/00077 

 

 
 

  

 Kommunfullmäktige 

Kretsloppsavlopp i Töreboda och Gullspångs kommuner 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutrapportering av projektet och lägger det 
till handlingarna, samt uppdrar åt Tekniska nämnden att överta drift och 
underhåll av hygieniseringsanläggningen.                  

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Hygieniseringsanläggningen är nu i funktion och avtal finns med de olika 
aktörerna. Bidrag har sökts och slutrapportering har skett av LOVA bidrag, 
lokalt omhändertagande av avloppsvatten, för anläggningen och dess 
funktioner från hämtning, hygienisering och spridning. 

 

Töreboda 2018-05-15 

Dan Harryzon 
Plan- och exploateringschef  
 

 

Bilagor: 

Utförlig slutrapportering, uppföljning samt slutrapport av bidrag.                            
1 november 2017 

 

Beslutet ska skickas till: 

Plan- och exploateringschefen 

Kommunchefen 

Tekniska nämnden             



Behandlingsanläggning för klosettvatten från enskilda avlopp i Töreboda och Gullspångs kommuner 

Uppföljning och utvärdering av projektet samt spridning av resultaten 

Uppföljning och utvärdering 
Provtagning utförs av naturbruksskolan Sötåsen. Klosettvattnet provtas och analyseras varannan 

vecka på tre nivåer i gödselbrunnen – i botten, i mitten samt i ytan. Proverna analyseras med 

avseende på enterokocker, e-coli och salmonella. Kemiska analyser görs för totalkväve, 

ammoniumkväve, fosfor, kalium och pH. Med en temperaturlogger mäts temperaturen kontinuerligt 

på de tre nivåerna. Analysresultaten sammanställs och utvärderas av forskare vid enheten för 

kretsloppsteknik vid SLU. 

Hygieniseringsanläggningen är belägen några km från naturbruksskolan Sötåsen och är tänkt att ingå 

som en del i den praktiska undervisningen på skolan. Eleverna kan förutom att hjälpa till med 

provtagning inom anläggningens kontrollprogram, även bistå med tillsyn och utföra fältanalyser och 

jämföra med analysresultat. 

Kvalitetssäkring 
Ska det hygieniserade klosettvattnet från kommunens hygieniseringsanläggning spridas på åkermark 

för livsmedelsproduktion bör produkten kvalitetssäkras enligt det frivilliga kvalitetssystemet SPCR 

1781 för avloppsfraktioner från små avlopp. I kvalitetssäkringssystemet ingår flera delar som är bra 

att tillämpa oavsett kvalitetssäkring eller inte, såsom provtagning, spårbarhet, rutiner, information 

till hushåll osv. Certifiering kommer dock att ske först när anläggningen och hela kretsloppssystemet 

har varit i gång några år. 

Spridning av resultaten 
 Till våren 2018 genomförs ett seminarium för att informera om projektet och demonstrera 

anläggningen för berörda parter såsom handläggare på miljökontor, avfallsansvariga, brukare, elever 

på Sötåsen m fl. 

Information om projektets resultat kommer också att ske till tjänstemän på berörda och 

grannkommuner, till regionala myndigheter som länsstyrelsen, till stugföreningar, villaföreningar i 

Töreboda och Gullspång, genom avloppsnätverk som Avloppsguiden, och i projektgruppens egna 

nätverk via web, mail etc 

Naturbruksgymnasiet Sötåsen har i uppdrag att arbeta som ett kompetenscentrum för de gröna 

näringarna och verka för ett miljövänligt och kretsloppsanpassat samhälle. Detta innebär att det för 

skolans del är viktigt att skaffa kompetens om kretsloppsanpassade behandlingsanläggningar. Skolan 

är intresserad av att genomföra externa utbildningar och seminarier om kretsloppsanpassade avlopp, 

och Törebodas kretsloppssystem är tänkt att utgöra en viktig del i dessa utbildningar. Målgrupperna 

för utbildningarna är lantbrukare, politiker, och tjänstemän som är berörda av dessa frågor. 

Kretsloppssystemet är också tänkt att ingå i undervisning för skolans elever, både praktiskt och som 

en grund för beräkningar och diskussioner kring näringsåtervinning och kretslopp. 

                                                           
1
 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. 2012. SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av 

fraktioner från små avlopp. 
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Utförlig slutrapportering av projektet och hur det har genomförts  

Behandlingsanläggning för klosettvatten från enskilda avlopp i 

Töreboda och Gullspångs kommuner 
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Bakgrund 
Töreboda och Gullspång är landsbygdskommuner med många enskilda avlopp. I kommunernas äldre 

sommarstugeområden, såväl som i spridd bebyggelse, finns ett behov av bättre avloppslösningar för 

att minska utsläppen av näringsämnen och andra föroreningar till recipienterna, och i en förlängning 

till Östersjön. Den lösning som Töreboda och Gullspång vill förorda i känsliga områden är 

klosettvatten till sluten tank, då endast bad-, disk- och tvättvatten behöver omhändertas och behandlas 

lokalt. Avloppen ska åtgärdas av fastighetsägarna efter påpekande från miljökontoret. Klosettvattnet 

ska samlas upp av kommunen och transporteras till lantbruk för hygienisering och spridning på 

åkermark, för att sluta kretsloppet av växtnäringsämnen i avloppet.  

 

Under 2014 genomförde en projektgrupp bestående av representanter för Plan- och 

exploateringskontoret i Töreboda kommun, Sötåsens naturbruksskola, Avfallshantering Östra 

Skaraborg, LRF, Miljö och Bygg i Mariestad, samt plansidan i Gullspångs kommun tillsammans med 

konsulterna WRS Uppsala AB, en förstudie om hur en behandlingsanläggning för klosettvatten från 

enskilda avlopp kan utformas. En ansökan om LOVA-bidrag för att bygga en 

hygieniseringsanläggning skickades in 2015.  

 

Syfte och mål  
Syftet med projektet var att få till ett system för återföring av näringsämnen från toalettvatten som 

omfattade delarna tömning, lagring/behandling och spridning. En central del i detta är att planera, 

bygga och idriftta en pilotanläggning som kan omhänderta och behandla klosettvatten från Töreboda 

och Gullspångs kommuner.  

 

Projektets mål är att kunna sluta kretsloppet av växtnäringsämnen på ett hygieniskt säkert sätt, och 

därmed minska behovet av handelsgödsel på de aktuella åkrarna, samtidigt som utsläppen av 

växtnäringsämnen från de enskilda avloppen till sjöar och vattendrag minskas. Ett mål är också att 

kunna öka kunskapen om kretsloppsystem både bland allmänhet, elever på lantbruksskolan Sötåsen, 

inom Töreboda och Gullspångs kommuner, och andra kommuner, länsstyrelser m fl i regionen. 

Miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer 
De huvudsakliga miljömålen som berörs av projektet är målen Ingen övergödning och Grundvatten av 

god kvalitet. Målet God bebyggd miljö innehöll tidigare ett delmål för återföring av 60 % av fosfor i 

avlopp till produktiv mark. Det finns ett förslag på nytt delmål från Naturvårdsverket på återföring till 

åkermark av minst 40 % av fosforn och 10% av kvävet i avlopp, men det är inget som är beslutat om 

ännu.  

 

Projektet bidrar till miljömålen Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet genom att det går 

ut på att samla upp WC-avlopp i slutna tankar och transportera bort det från stugområdet Halna Åsen i 

Töreboda, och andra liknande områden. Klosettvattnet innehåller merparten av föroreningarna i 

avloppet i form av näringsämnen och smittämnen, vilka därför inte riskerar att nå vare sig grundvattnet 

eller ytvattenrecipienter. Genom att återföra näringsämnen från avlopp till jordbruksmark bidrar man 

till resursbesparing vilket faller under miljömålet God bebyggd miljö. 

 

Recipienten som berörs av området Halna Åsen är sjön Viken. Den ekologiska statusen i sjön Viken 

bedöms som måttlig enligt VISS. Övergödning (syrgas) och hydromorfologin (vandringshinder) har 

avgjort bedömningen. Bedömningen baseras på syrgashalterna som visar på Måttlig status för såväl 

sommar- som vintersituationen. Orsaken till de låga syrgashalterna är troligen näringsbelastning eller 

belastning med organiskt material. Totalfosforhalterna är dock inte höga vilket gör den sammanvägda 

bedömningen av sjöns ekologiska status och eventuella övergödningsproblem osäker. Genom att 

samla upp klosettvatten och rena BDT-vatten (bad-, disk-, tvätt), undviker man att släppa ut ytterligare 

näring och organiskt material till sjön, och bidrar därmed till en förbättring av sjöns ekologiska status.  
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Genomförande av projektet 
Projektet planerades omfatta följande delar, där huvuddelen av arbetet skulle utföras av 

projektgruppen. Det mesta är genomfört, se kommentarer efter respektive aktivitet. 

 

Moment 
/komponent 

Ansvarig för 
moment 
/komponent 

Aktivitet Kommentar 

Hämtning av 
klosettvatten 
från slutna 
tankar 

Avfall Östra 
Skaraborg (AÖS) 

Föreslå vilka 
brunnar/områden som ska 
köras till anläggningen. 
Se över möjligheter till 
schemalagd hämtning. 

Klart. 
Möjligheten att erbjuda 
schemalagd tömning finns i 
renhållningsordningen.  Sker 
ej idag.  

Transport till 
hygieniserings-
anläggning 

Avfall Östra 
Skaraborg 

Regler, avtal avseende 
hämtning och transport 
mellan kund och 
hygieniseringsanläggning 

ÖK med slamentreprenören 
att testa först för att sedan 
justera ev avtal. AÖS är nu i 
processen med ny upp-
handling och anläggningen 
kommer då ingå som en 
mottagningsanläggning. 

Komplettering i avtal mellan 
AÖS och Töreboda kommun 
ang hämtning och transport 

 Inte aktuellt.  

Avtal mellan AÖS och 
Törebodakommun ang 
leverans till 
hygieniseringsanläggning 

Klart. 

Ev transport 
från Gullspång 
till 
hygieniserings-
anläggning 

Gullspång Avtal mellan Gullspång och 
Töreboda ang leverans till 
hygieniseringsanläggning 

Gullspång ingår numera i 
AÖS vilket förenklar. Dock 
annan slamentreprenör. 
Ingen transport har ännu 
skett men möjlighet finns. 

Hygieniserings-
anläggning 

Töreboda 
kommun 

Lokalisering av anläggning – 
identifiera intresserad 
markägare 

Klart. 

Avtal, tillstånd osv Klart.  

Planering/projektering av 
anläggning.  

Klart. 

Byggnation/ombyggnation av 
anläggning. Inköp av material. 

Klart. 

Drift av 
hygieniserings-
anläggning 

Sötåsen Rutiner för drift Klart. För provtagning följs 
rekommendationer från SLU. 

Mark för 
spridning 

Töreboda 
kommun, LRF 

Lokalisera mark för spridning Klart.  

Spridning av 
hygieniserat 
klosettvatten 

Sötåsen Rutiner för spridning Klart 

Kunskaps-
spridning 

Töreboda 
kommun, 
Sötåsen 

Seminarium, visning av 
anläggning, rapportering 

Invigning och visning av 
anläggningen är planerat till 
våren 2018. 
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Resultat 
Projektet har resulterat i att Töreboda nu har en hygieniseringsanläggning på plats, och att 

renhållningsentreprenören har börjat köra innehåll från slutna tankar till anläggningen. Det finns ett 

driftsavtal med Sötåsens Naturbruksskola, och en areal för spridning av hygieniserat klosettvatten. I 

pilotområdet Halna Åsen byggs som ett resultat av projektet de flesta nya avlopp med vakuumtoalett 

till sluten tank och lokal BDT-rening.  

Pilotanläggningen består en befintlig gödselbrunn som har modifierats för att passa för ändamålet. Till 

att börja med är det en brunn, men målet på några års sikt är att ha behandling i minst två brunnar, 

gärna en i Töreboda och en i Gullspång, för att klara behandlings- och lagringstid. Efter hygienisering 

kommer det hygieniserade klosettvattnet spridas som gödselmedel på åkermark.  

Avtal, tillstånd mm 

En ansökan om miljötillstånd för anläggningen har gjorts enligt miljöprövningsförordningen till miljö- 

och byggnadsnämnden i Mariestad. Beslut fattades 170512. 

Avtal har upprättats mellan Töreboda kommun och brunnens ägare för arrende av brunnen, mellan 

Töreboda kommun och AÖS för mottagande av klosettvatten till brunnen, och mellan kommunen och 

Sötåsen för drift och spridning.  

Ett informationsbrev har gått ut till de närmaste grannarna, som beskriver anläggningen och 

kommunens pilotprojekt (se bilaga 1). 

I och med att LOVA-projektet redovisas, och projektet över går till ordinarie verksamhet, så kommer 

ansvaret för behandlingsanläggningen övergå från exploateringskontoret till VA-förvaltningen.  

Beskrivning av anläggningen 

Ingående komponenter i Törebodas hygieniseringsanläggning (figur 1) är följande:  

• Befintlig gödselbehållare i gott skick med en volym på 170 m
3
. Diametern på brunnen är ca 9,3 

m och djupet är ca 2,5 m. Anslutningen för slambilar är 4 tum .  

• Täckning. Kommunen har inom LOVA-projektet investerat i ett spänntak, anpassat för den specifika 

gödselbrunnen. Brunnen är täckt för att minimera kväveavgång, vilket är speciellt viktigt när urea 

blandats in och kvävehalterna blir högre. Täckningen motverkar också eventuell lukt. Det finns två 

luckor för omrörning, provtagning m.m., där den ena är på 2x3m och den andra är på 1x2m. 

• Omrörning. Urean löser sig ganska bra utan omrörning, men det går fortare om man rör om vid 

tillsättning av urean. Även innan spridning är det bra att kunna röra om för att få med eventuellt 

sedimenterat material. Detta kommer att utföras med en traktoromrörare. 

• Ingen rensfunktion, filter eller liknande för att fånga upp ovidkommande föremål, t ex bindor eller 

tops, finns i första läget. Eventuellt kan materialet bearbetas innan spridning om det krävs. Om behov 

finns kan anläggningen kompletteras med en grovrens eller liknande.  
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Figur 1. Törebodas hygieniseringsanläggning för klosettvatten.  

Innan brunnen togs i bruk tömdes den och inspekterades så att det inte fanns några sprickor eller andra 

skador. Det gjordes också en uppgrusning runt om för att underlätta för slambilarna backa till. 

Lokalisering 

Hygieniseringsanläggningen ligger strax utanför Töreboda samhälle, knappt 15 km från området 

Halna-Åsen där merparten av de slutna tankarna finns. Den ligger bara 2-3 km från Sötåsens 

Naturbruksskola vilket underlättar den skötsel som ska utföras av Sötåsen och också att använda 

anläggningen i skolans undervisning. 

 

Spridningsareal på ca 1,5 ha finns ca 1,5 km norr om hygieniseringsanläggningen. På skiftet odlas idag 

vall till foder för köttdjur eller hästar. En infart till åkern har byggts för att kunna komma in med 

slamspridningsutrustning. 
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Figur 2. Karta över viktiga delar i Törebodas kretsloppsystem. 1) pilotområdet Halna Åsen,  

2) hygieniseringsanläggningen och 3) Sötåsens Naturbruksskola 

Skötsel och drift 

Anläggningen färdigställdes under sommaren 2017, och den 30 augusti kördes första transporten dit. 

Tömning har skett från 10 st olika fastigheter under hösten, där några har tömts flera gånger. Totalt är 

det nu 38 m
3
 klosettvatten i brunnen (okt 2017) vilket innebär att anläggningen har stor kapacitet för 

ytterligare tankar ännu. Tankarna som tömts ligger i området kring Halna och runt sjön Viken. 

Transport av klosettvatten till anläggningen kommer att ske året om, med undantag för 

hygieniseringsperioder, då inget nytt material får tillföras. Hygieniseringsperiod kommer främst att 

vara under februari - mars, men även möjligt under juli - augusti om behov och möjlighet finns för två 

spridningstillfällen per år. 

Slamentreprenören upplever det mycket smidigt att tömma i brunnen. Lätt att backa intill och lättare 

än på reningsverket. En nackdel är att han måste åka med tom bil och kan ej ta med BDT-brunnarna, 

vilket ger extrakörningar. Schemalagd tömning skulle ge större möjlighet att få fulla slambilar, men är 

inget som tillämpas idag. 

Tillsyn och skötsel av anläggningen sköts av Sötåsens naturbruksskola på uppdrag av Töreboda 

kommun, se rutiner för drift och spridning i bilaga 2. Provtagning på det hygieniserade klosettvatten 

kommer att ske innan spridning på åkermark, enligt rekommendationer från SLU. 

 1 

2 

3 
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Slambilschaufförerna har information om anläggningen och kan rapportera till Töreboda kommun om 

någon störning uppstår i samband med leverans av insamlat klosettvatten. 

Avvikelser i resultat 

Det mesta som planerades i projektbeskrivningen har genomförts. Erfarenheten från projektet är att 

arbetet med att få en hygieniseringsanläggning på plats tar sin tid, då att det är många inblandade som 

gör detta för första gången. Detta är också något som ligger lite utanför de ordinarie arbetsuppgifterna 

vilket gör att det ibland hamnar lägre i prioritet. Arbetet med att hitta outnyttjad gödselbrunn, och 

lämplig mark för spridning har varit mest tidskrävande.  

 

Det som inte hunnits med inom projekttiden är en invigning av anläggningen. Det har heller inte ännu 

skett någon ureabehandling och spridning, då relativt små mängder klosettvatten ännu kommit till 

brunnen. 

Miljöeffekter av åtgärden 
De förväntade miljöeffekterna är primärt att miljöpåverkan från kommunernas enskilda avlopp 

minskas, då näringen samlas upp i tankar och transporteras till lantbruk istället för att släppas ut i sjöar 

och vattendrag eller lagras upp i marken. Samtidigt minskar behovet av handelsgödsel i motsvarande 

grad på de åkrar där näringen sprids. En långsiktig miljöeffekt är att tekniken för hygienisering av 

klosettvatten utvecklas, och kunskapen om kretsloppssystem i regionen och landet ökar, och kan leda 

till att fler liknande anläggningar byggs. 

 

Under projekttiden har 28 avloppsanläggningar med vakuumtoalett till tank tillkommit i Töreboda och 

5 st i Gullspång. Flera av dessa anläggningar har ersatt gamla dåliga anläggningar. Hittills (okt 2017) 

har tio av dessa slutna tankar tömts och körts till hygieniseringsanläggningen.  

 

Tabellen nedan visar hur stor mängd näring som kan samlas upp från de enskilda avloppen i 

pilotområdet Halna-Åsen respektive hela Töreboda kommun. På sikt är även Gullspång tänkt att ingå, 

som redan idag har ett antal slutna tankar. Den mängd näring som samlas upp, riskerar inte att hamna i 

sjöar och vattendrag, utan kommer till nytta inom växtodling på åkermark. 

 

Mängd näring per år från klosettvatten från Halna-Åsen respektive hela Töreboda kommun, idag och 

i en uppskattad framtid (ca 10 år).  

 Antal slutna 

tankar* 

Fosfor (kg/år) Kväve (kg/år) 

Idag    

Halna-Åsen 28 25 200 

Hela Töreboda kommun 59 45 375 

Gullspångs kommun 125 95 805 

Framtid    

Halna-Åsen 70 30 250 

Hela Töreboda kommun 150 105 870 

Gullspångs kommun 175 130 1100 

*både fritidshus och permanentbebodda hus 

 

Förutom minskning av kväve och fosfor till recipient från enskilda avlopp så minskar även utsläpp av 

smittämnen till grundvatten och ytvatten. Mer än 99,99 % av smittämnen från hushåll finns i 

klosettvattnet, och samlas upp i sluten tank för borttransport och hygienisering istället för att riskera att 

förorena dricksvattenbrunnar och badplatser. 

Energi förbrukas framförallt vid transporter. De nytillkomna avloppsanläggningarna med 

vakuumtoalett till sluten tank behöver tömmas mer sällan än avlopp med vanlig WC till sluten tank. 
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Tömning av tank från vakuumsystem sker vanligen 1-2 ggr per år, vilket är jämförbart med andra 

typer av avloppsanläggningar, t.ex. minireningsverk eller konventionell trekammarbrunn.  

Beräkning av miljöeffekter 

I tabellen ovan redovisas mängden näring som kan samlas upp från slutna tankar, efter hur stort antal 

slutna tankar finns i pilotområdet Halna-Åsen respektive hela kommunen och Gullspångs kommun, 

samt en uppskattning av ett möjligt antal i framtiden. Utöver det som samlas upp i slutna tanken finns 

också ett bad-, disk- och tvättvatten, vilket motsvarar ca 10% av det totala utsläppet och som renas i 

mark på platsen. 

 

I beräkningen i ansökan har antagits att hälften av de fastigheter som tillkommit under projekttiden 

hade före åtgärden undermåliga avlopp med direktutsläpp, och övriga hade en äldre markbaserad 

anläggning. Då beräknas utsläppen till recipient innan åtgärd vara 26 kg fosfor respektive 218 kg 

kväve inkluderat hela avloppet (klosettvatten plus bad-, disk och tvättvatten). Reduktionen av utsläpp 

till recipient blir den mängd näring som samlas upp i de slutna tankarna och som renas i BDT-

anläggningen på tomten. Schablonsiffror enligt SMED har använts.  

 

Vid beräkning av utsläpp till havet har antagits en retention på 20 %. 

Samhällsnytta 
Den samhällsnytta som projektet bidragit till är framförallt en kompetenshöjning hos projektdeltagarna 

och hos deltagande institutioner. För naturbruksskolan Sötåsen innebär projektet ett nytt 

verksamhetsområde, i form av ett nytt gödselmedel och en ny form av entreprenad. När anläggningen 

invigs våren 2018 kommer också allmänheten att få en ökad kunskap och insikt om avlopp och 

kretslopp via möjligheten till studiebesök eller via lokalpress. Hittills har ett informationsblad gått ut 

till närboende till anläggningen (bilaga 1). 

Spridning av resultat 
Information om projektets resultat kommer att ske till tjänstemän på berörda och grannkommuner, till 

regionala myndigheter som länsstyrelsen, till stugföreningar, villaföreningar i Töreboda och 

Gullspång. Information kommer spridas genom avloppsnätverk som Avloppsguiden och Avfall 

Sveriges slamnätverk, och i projektgruppens egna nätverk via web, e-post etc. Detta görs i samband 

med invigningen av anläggningen till våren, då även lokalpress och radio bjuds in. Kretsloppssystemet 

är också tänkt att ingå i undervisning för naturbruksskolan Sötåsens elever, både praktiskt och som en 

grund för beräkningar och diskussioner kring näringsåtervinning och kretslopp. 

 

Töreboda, 14 november 2017 

 

 



Kontaktuppgifter 

Töreboda kommun Dan Harryzon 0506 - 180 88 

MTG Verksamhet Teknik  Va avd Amanda Haglind 0501 75 61 49  

MTG Verksamhet Miljö och bygg  Jan Svensson 0501 75 60 39 

AÖS  Jessica Rytter 0500  49 76 98 

Sötåsen Naturbruksgymnasium Hans Nilsson 0700 85 25 00 

LRF Håkan Persson 0733 55 28  81 
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BAKGRUND 

Töreboda är en landsbygdskommun med många enskilda avlopp. I 

kommunens äldre sommarstugeområden, såväl som i spridd bebyggelse, 

finns ett behov av bättre avloppslösningar för att minska utsläppen av 

näringsämnen och andra föroreningar till sjöar och vattendrag. Den 

lösning som Töreboda vill förorda i känsliga områden är toalettvatten till 

sluten tank, då endast vatten från dusch, disk mm behöver omhändertas 

och behandlas på tomten. Särskilt i sommarstugeområden har många 

redan idag sluten tank. Toalettvattnet samlas sen upp av renhållningen 

och transporteras till lantbruk för lagring och behandling. När 

toalettvattnet är behandlat kan det spridas som gödsel på åkermark, och 

näringen kommer tillbaka till åkern.  

 

PILOTPROJEKT 

Töreboda kommun i samarbete med Avfall Östra Skaraborg (AÖS), LRF 

och Sötåsens naturbruksgymnasium genomför under 2016-17 ett 

pilotprojekt där toalettvatten från slutna tankar i bostadsområdet Halna 

Åsen samlas in och körs med slambil till Jonsgården i Borreboda.  

Där lagras toalettvattnet i en befintlig gödselbrunn, som har försetts med 

ett tak för att förhindra lukt och utsläpp av kväve. För att det inte ska vara 

några hygieniska risker med att sprida toalettvattnet på åkermark, tillsätts 

urea som gör att bakterier och virus dör. Spridning av toalettvattnet på 

åkermark planeras att ske i samband med höstsådd.  

 

 

Genom att samla upp toalettvatten från hushåll, lagra och behandla på 

gemensam plats och sedan sprida som gödsel på åkermark, så kan näringen 

återföras till åkern.  

FRÅGOR 

Kommer det att lukta från gödselbrunnen?  

Taket kommer effektivt att hindra såväl lukt som förluster av kväve till 

luften. Taket sluter tätt kring kanterna på gödselbrunnen.  

Hur ofta kommer slambilarna att komma till Jonsgården Borreboda? 

Under pilotprojektet kommer toalettvatten i första hand hämtas från 

bostadsområdet vid Halna Åsen. Under behandlingsperioden (ungefär 

mars-april) ska inget nytt material tillföras, och då kör slambilarna till 

reningsverket som tidigare. 

Hur vet man att det inte är någon risk för smitta från gödselbrunnen? 

Toalettvattnet kommer att lagras och behandlas.  Innan spridning på 

åkermark tas ett slutprov som analyseras på lab.   

Vad händer efter pilotprojektet? 

Pilotprojektet kommer att utvärderas i slutet av 2017. Tanken är att detta 

system ska kunna användas på flera ställen i kommunen, och även i 

Gullspång kommun. 
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Behandlingsanläggning för klosettvatten från enskilda avlopp i Töreboda och Gullspångs 
kommuner 

Rutiner för drift av hygienisering och spridning av klosettvatten från 

slutna tankar 
Töreboda kommun har organiserat ett system för hantering och hygienisering av klosettvatten från 

slutna tankar, där klosettvatten samlas in separat från andra avloppsfraktioner och körs till en 

hygieniseringsanläggning, för att sedan användas som gödselmedel på åkermark. Planering och 

investering har finansierats med hjälp av LOVA-bidrag, och arbetsgruppen har bestått av 

representanter från Sötåsens Naturbruksskola, Avfall Östra Skaraborg, LRFs kommungrupp i 

Töreboda samt Gullspångs kommun. Anläggningen drivs till en början som en pilotanläggning för att 

samla erfarenheter. Fungerar systemet bra, och man får fler avlopp med sluten tank i kommunen kan 

fler liknande anläggningar byggas i Töreboda eller i Gullspångs kommuner.  

Drift av anläggningen 

Drift av anläggningen innebär tillsättning av urea, provtagning och ev omrörning, och utförs av elever 

och lärare på Naturbruksskolan Sötåsen. I pilotanläggningen tillsätts urean till en början manuellt till 

gödselbrunnen. Om behov finns kan man lösa tillsatsen av urea på ett mer automatiserat sätt. 

Urea levereras vanligen i storsäck, 600 kg. Urean beställs hem av Sötåsen lagom till att den ska 

tillsättas, för att inte behöva förvara kemikalien en längre tid. Detta görs efter att kommunen (eller 

Avfall Östra Skaraborg, AÖS) givit klartecken att brunnen börjar bli full, och att hygienisering kan 

påbörjas. Hygieniseringen behöver dock påbörjas ca 2-3 månader före spridning, varefter ytterligare 

klosettvatten ej får tillföras anläggningen. En återkoppling bör därför ske från Sötåsen till AÖS att 

hygieniseringen är igång. 

Tidsåtgången för hygieniseringen beror på mängden tillsatt urea. Högre ureakoncentration ger 

kortare behandlingstid och högre kväveinnehåll i slutprodukten, men innebär också en högre 

kostnad. Till att börja med tillsätts 10 kg urea per ton (m3) klosettvatten, vilket motsvarar 1 %.  

Urean tillsätts manuellt med hjälp av lastare. I samband med tillsättningen görs omrörning, t ex med 
traktoromrörare. 
 
Provtagning ska ske i god tid innan spridning enligt rekommendationer från SLU1(bilaga 1). Sötåsen 
har rätt att utnyttja anläggningen i pedagogiskt syfte, och ytterligare provtagning kan ske t.ex. som 
ett skolarbete. 
 
Dokumentation av driften beskrivs i särskilt avsnitt nedan. 
 

Spridning   

Sötåsen ansvarar för att spridning av hygieniserat material sker på mark som tillhandahålls av 

kommunen. Då Sötåsen är ansluten till KRAV, och därmed inte får sprida detta på egen mark, 
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kommer sannolikt en underentreprenör anlitas för att utföra själva spridningen. Spridningen sker i 

samråd med arrendatorn som brukar åkern. Dokumentation av spridning beskrivs nedan.  

 

Dokumentation och redovisning 

Skriftlig redovisning ska ges till Töreboda kommun årligen rörande  

- Datum för tillsättning av urea 

- Tillsatt mängd urea 

- Analysprotokoll från provtagning av hygieniserat klosettvatten 

- Spridningsdatum 

- Giva 

- Vilket skifte spridningen skett på 

- Ev  erfarenheter  

Ekonomisk redovisning ska ske till kommunen minst en gång per år, t ex i december. Sötåsen får 

ersättning mot faktura för kostnader för inköp av urea och analyser inklusive provtagningsmaterial. 

Ersättning för arbete med hygienisering och spridning sker löpande i samråd med beställaren.  

 

Kontaktpersoner 

Kontaktperson Töreboda kommun: Dan Harryzon, 0506 180 88, dh@toreboda.se     

Kontaktperson AÖS: Jenny Pilkvist,  0500- 49 85 67, jenny.pilkvist@avfallskaraborg.se  

Kontaktperson Sötåsen: Hans Nilsson, 070-085 25 00, Hans.nilsson@vgregion.se 

Arrendator spridningsmark:  Håkan Persson, 0733-552881, hakan.persson@spannfod.se  
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Gårdsbaserad ammoniakhygienisering av 
klosettvatten – utförande, provtagningar och analyser 

 

Bakgrund 

Detta dokument innehåller rekommendationer kring vilka parametrar som är 
relevanta att mäta vid ammoniakhygienisering av klosettvatten, både för den 
hygieniska kvalitén och för att säkerställa behandlingsprocessen. Dessa parametrar 
bör omvärderas om förordning gällande användningen av avloppsfraktioner som 
gödselmedel träder i kraft. 

Utförande 

Olika kommuner har olika strategier för tillsats av urea och omblandning, där urea i 
vissa fall tillsatts redan under fyllningen av brunnarna. I detta fall finns ingen 
möjlighet till startprov utan första provet som tas blir efter att brunnen är fylld och 
ureadosen justerad till den avsedda slutkoncentrationen. Vid fyllning av brunn och 
tillsats av urea är det viktigt att logga datum och volymer för att kunna kolla av 
uppmätta koncentrationer mot tillsatta mängder för att uppskatta eventuella 
förluster. Olika kommuner har olika utformning av brunnarna samt olika metoder 
för omrörning och hur tillsats av urea eller ammoniak sker. Det vanligaste är att 
materialet rörs om vid inblandning av urea och vid slutprovtagning medan det 
under hygieniseringstiden står orört. Om materialet inte rörs om vid provtagningen 
rekommenderas att prover tas från tre djup: från ytan, botten (dvs. ca 30 cm från 
botten och ytan för att inte få för mycket bottensediment och ”yt-flyt” i burkarna) 
och ungefär på mittdjup. Frekvensen på provtagningen beror till stor del på vilken 
temperatur klosettvattnet håller och vilken ureatillsats som använts. E. coli och 
Salmonella är känsliga för ammoniak oavsett temperatur och bör vara inaktiverade 
efter ca två veckors ureabehandling medan enterokocker är tåligare, speciellt vid 
låga temperaturer och ureatillsatser och en frekvens på ett prov per månad bör vara 
tillräckligt för att följa inaktiveringen av enterokocker. 

Provtagning 

Prover tas ofta på olika djup, där strategin för provtagning behöver anpassas till 
respektive brunn och provtagningsmaterial. Ett alternativ är att provta med stor 
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spruta (50 mL) som fäst på en stång (tillgängligt material används, t.ex. rör, planka 
eller pinne). Ett annat alternativ är att fästa provtagningsflaskan direkt vid stången 
och provflaskan pluggas med gummikork som vid rätt djup dras ut med hjälp av 
snöre. Ett tredje alternativ kan vara att använda plaströr ca 15 mm i diameter (t.ex. 
VP-rör för eldragning) och använda kapillärkraften genom att hålla för röret med 
tumme och vid rätt djup suga upp en del material, sedan hålla för rör-änden igen 
tills provet släpps ut i provflaska. Utrustning som används fler gånger såsom 
gummiplugg eller rör behöver saneras mellan provtagningstillfällena med etanol 
70 %. Om materialet tillåter kan ett alternativ vara att bränna av utrustningen med 
gasolflamma. Under samma provtagningstillfälle kan utrustningen användas utan 
rengöring mellan proven men ytprovet tas då först, sedan mittprov och sist 
bottenprovet. Provet försluts direkt och skickas tillsammans med kylklampar i 
vadderat kuvert eller kylförpacking till det laboratorium som skall analysera 
provet. Om möjligt skickas proverna samma dag, annars kylförvaras de över natt. 
Provtagning sker förslagsvis i början av veckan för att minimera tid mellan 
provtagning och analys. 

Rekommenderade analysparametrar vid provtagning 

Startprov  

Vid avslutad fyllning av brunnen tas startprover från blandat material. För att få ett 
representativt prov tas fem delprover (3 från mittendjup spritt över brunnens area 
och 1 prov vardera från botten och yta) som slås ihop till ett blandprov. Finns inte 
möjlighet till omrörning tas 3 prover, ett vardera från olika djup (ytan, mitten och 
botten). Startprovet/proverna analyseras för: 

 Totalkväve (N-tot) 

 ammoniak/ammonium-kväve (NH-N) 

 pH 

 torrsubstans (TS) och glödgningsförlust (VS) 

 Escherichia coli (E. coli) 

 Enterococcus spp. 

 Salmonella spp. (om startprovet är utan urea) 

Fortlöpande provtagning  

1-2 veckor efter tillsats av urea tas prov på 3 djup (ytan, mitten botten; alternativt 
ett blandprov om materialet rörts om). E. coli och Salmonella spp. som är känsliga 
mot ammoniak bör vara inaktiverade efter ca två veckors ureabehandling och 
koncentrationer följs till bakterierna inte är detekterbara och sedan vid slutprov. 
Enterokocker är tåligare och en frekvens på ett prov per månad bör vara tillräckligt 
för att följa inaktiveringen. Koncentrationen ammoniak/ammoniumkväve kommer 
att öka i takt med att urean bryts ned, och följs förslagsvis tills man påvisat 
nedbrytning tex. 1 gång i månaden i samband med analys enterokocker. 
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Slutprov  

Representativa slutprov tas ut då materialet är färdigbehandlat. Enligt SNSF 1994:2 
skall fysiska och kemiska parametrar analyseras för det behandlade materialet. Då 
ureahygienisering sker satsvis rekommenderas att slutprov tas vid varje behandlad 
sats av material, detta prov skall för parametrar enligt SNSF 1998:4 vara ett 
blandprov (1liter) sammansatt av fem stickprover från väl omblandat material. 
Föreslagsvis tas 3 prov från mittendjup spritt över brunnens area och 1 prov 
vardera från botten och yta. Oavsett om salmonella analyserats eller inte (och 
detekterats eller inte) under hygieniseringen rekommenderas att slutprovet fastställs 
vara salmonellafritt och analysen skall ske i minst 25 g men helst 50 g prov. För 
analys av parametrarna kan kommunernas VA-laboratorier eller kommersiella 
laboratorier anlitas. Från slutprovtagningen skickas även ett representativt prov på 
ca 10 ml till SLU för analys av bakteriofager. Ett krav för att SLU skall ha 
möjlighet att genomföra analysen krävs det att laboratoriet förvarnas en vecka i 
förväg innan provet skickas. SNSF 1994:2 och 1998:4 anger referensmetoder för 
analyserna och anger att alternativa metoder skall vara likvärdiga avseende 
resultatnivå och repeterbarhet. 

Tabell 1. Sammanfattning av föreslagna provtagningsintervall och parametrar 
Fas Prover Analyser 

Startprov Prov före ureatillsats eller 
när brunnen haft sin sista 
tillsats av klosettvatten och 
urea. Om möjligt blandprov 
från omrört material, annars 
3 separata prover från olika 
djup. 
 

N-tot, NH-N, pH, TS och VS.  
 

E. coli, Enterococcus spp. och om 
startprovet är utan urea även 
Salmonella spp. 

Hygienisering 3 separata prover från olika 
djup, om materialet rörts om 
tas prov från mittendjup. 

Varannan vecka tills ej detekterbar: 
E. coli och Salmonella 
 

Var fjärde vecka: Enterococcus spp  
 

Slutprov Blandprov sammansatt av 5 
delprover från omrört 
material 
 

N-tot, NH-N, pH, totalfosfor, bly, 
kadmium, koppar, krom, kvicksilver, 
nickel och zink (SNSF 1994:2).  
 

E  coli, Salmonella spp. och 
Enterococcus spp.  
 

Bakteriofager (prov till SLU) 
 

 

 

 

 

Annika Nordin Uppsala 2016-12-15  







 
 

TÖREBODA KOMMUN 

 
TILLGÄNGLIGHETSRÅDET 

PROTOKOLL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats och tid: 

 

 

Blå rummet, Kommunhuset, 2018-04-30 

Kl. 13.00 – 14.40 

 

Närvarande: 

 

Karl-Johan Gustafson, ordförande 

Hans Thorsell, KF 

Sten Sjösvall, HRF 

Ingela Olsson, FUB 

Siv Grönlind, RBU 

Marlene Näslin, KF 

Anita Andersson, SRF 

Lars-Åke Andersson, FUB 

Börje Carlsson, PSO 

Marie Djupfeldt, trafikhandläggare 

Peter Andersson, sekreterare 

 

§ 1 Mötet öppnas 

 

Ordförande Karl-Johan Gustafson hälsar deltagarna välkomna och 

förklarar mötet öppnat. 

 

 

§ 2 Val av justerare 

 

Siv Grönlind väljs till protokolljusterare. 

 

 

§ 3 Genomgång av dagordningen 

 

Dagordningen godkänns. 
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§ 4 Revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet för 

Skaraborg 

 

Information från trafikhandläggare Marie Djupfeldt. 

Mötet går igenom förslag till revidering av gemensamt 

färdtjänstreglemente. 

Synpunkt 8 Individuella behov: bilbarnstolar/bilkudde ska 

tillhandahållas av resenären. Det är önskvärt att kunna beställa 

resa med bilbarnstol i rätt storlek för barnet. Det kan kommunen 

bevilja redan idag. Formuleringen ”vid behov av 

bilbarnstol/bilbarnkudde ska den tillhandahållas av resenären” får 

inte uppfattas försämring gentemot hur avtalet ser ut idag. Avsteg 

ska kunna göras till resenärens fördel enligt § 18. 

 

Synpunkt 9 Barn: med ny text kan man få färdtjänst för barn, 

enligt förslaget. 

 

Synpunkt 10 Avgift: avgift införs för färdtjänstberättigat barn. 

Nattaxan tas bort. Nytt med arbets- och utbildningsresor. 

 

Synpunkt 12 Arbets- och utbildningsresor: nytt är att arbets- och 

utbildningstillståndet berättigar maximalt till två enkelresor per 

dag. Man kan bara åka de dagar man arbetar/utbildar sig. Det 

finns önskemål om att man även bör beviljas Västtrafiks 

periodkort för resor utöver arbets- och utbildningsresor. 

 

Synpunkt 18 Övrigt: ändring av PUL på grund av GDPR. 

 

Enligt Marie Djupfeldt kommer möten att hållas regelbundet 

angående den fortlöpande dialogen via kundgrupp Skaraborg. 

 

 

§ 5 Övriga frågor 

Sten Sjösvall påpekar att 70-skylten vid Gastorp inte bör stå där 

den står. Kontakt tas med plan- och exploateringschef Dan 

Harryzon. 
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§ 6 Nästa möte 

 

Nästa möte planeras till den 21 maj 2018 klockan 14:30-16:30 i 

kommunhuset, Blå rummet. 

 

 

§ 7 Mötet avslutas 

 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Peter Andersson 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

Karl-Johan Gustafson  Siv Grönlind 

Ordförande   RBU 

 

 

 









 
 

Till  

Skaraborgs kommunalförbund 

Alla kommunfullmäktige i Skaraborg 

 

Varför räknas inte vi och våra synpunkter? 

 

Synpunkter på förslaget från Skaraborgs kommunalförbund, 2017-12-08 § 98, rörande ändringar i 

kommunens färdtjänstreglemente. 

 

Vi vill först påpeka att det är oacceptabelt att vi som brukarorganisation med ett stort antal 

färdtjänstresenärer som medlemmar fått veta att det är förändringar på gång endast av en slump. 

Förslaget ger tyvärr intrycket att flera önskemål från handikapporganisationerna har tillgodosetts. 

Sanningen är att ingen av organisationerna ens fått veta att revideringen skulle ske, än mindre har 

det varit något samråd om den.  

Sedan vi fått kännedom om förslaget till revidering har vi försökt få till en dialog. 

Vi har inte fått någon respons från Skaraborgs kommunalförbund över huvud taget och ytterst 

sparsamma reaktioner från kommunerna! 

 

Redan i inledningen av Konventionen för personer med funktionsnedsättning kan den som tar sig tid 

läsa, 

o) anser att personer med funktionsnedsättning bör ha möjlighet att aktivt medverka i 

beslutsfattande om riktlinjer och program, däribland sådana som direkt berör dem, 

 

Kommunerna i Skaraborg handlägger ändring av färdtjänstreglerna först i Handläggargruppen för 

särskild kollektivtrafik, sedan i Kollektivtrafikråd Skaraborg och i Skaraborgs kommunalförbunds 

styrelse och slutligen beslutas de i respektive kommun. Vi i funktionshindersorganisationerna får 

sällan insyn i denna process förrän, i bästa fall, om någon av kommunerna är vänlig nog att ta upp 

ärendet med oss. Vi har härigenom mycket små möjligheter att koordinera vårt agerande ute i 

kommunerna och dessutom små möjligheter att påverka, eftersom besluten i praktiken då redan är 

tagna. 

Anser Skaraborgs kommunalförbund och Skaraborgs kommuner att de har uppfyllt konventionens 

intensioner eller Tycker man att man helt kan ignorera konventionen för personer med 

funktionsnedsättning och de skyldigheter den medför? 



 

Denna gång visar sig bristen på samråd särskilt tydligt, eftersom förslaget är så dåligt att det rimligen 

måste backas, något som lätt kunde ha upptäckts i ett tidigare steg om de organisationer som har 

medlemmar som berörs varit involverade.  

 

Vi har följande synpunkter på förslaget. 

8. Individuella behov 

I sammanfattningen sägs: 

”Enligt 9 § lag om färdtjänst får endast de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans 

genomförande tas med, det vill säga de hjälpmedel som krävs under färd.” 

Detta är totalt fel, färdtjänstlagen säger ingenting om hjälpmedel. 

Den nya meningen: 

”Endast de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande får tas med d.v.s. de 

hjälpmedel som krävs under färd.” 

Eftersom detta är ett reglemente så måste texten kunna tolkas bokstavligen. Texten betyder då att 

den som är beroende av t.ex. en rullator, som hen ju inte behöver under själva färden, måste ställa 

ifrån sig den vid påstigningen och se till att det står en annan rullator redo vid avstigningen.  

Naturligtvis kan inte denna mening godkännas utan hela ärendet och besluten måste backas. 

 

9. Barn 

”Vid behov av bilbarnstol eller bilkudde ska denna tillhandahållas av resenären”. Denna text återfinns 
under punkt 8. 
Att en person med funktionsnedsättning skall tvingas bära med sig en barnstol samtidigt som man 
har hand om ett barn och uträttar ärende faller på sin egen orimlighet. Vi har förståelse för att man 
kan tycka att andra föräldrar själva får stå för barnstol till sina barn. Skillnaden är att dessa föräldrar 
lämnar barnstolen i bilen då de uträttar sitt ärende medan färdtjänstresenären tvingas bära med sig 
den samma. 
 

10. Avgift 

Meningen: 

”Vid resa som enligt beställning påbörjas mellan kl.24.00–02.00, tillkommer utöver ordinarie avgift 

ett tillägg om 75 % av baspriset.” 

Denna mening står kvar, trots att i sammanfattningen sägs att nattaxan skall tas bort. 

”För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalender-månad motsvarande 

kostnaden för Västtrafiks Periodkort 30 dagar (för antingen tätort, kommun eller flerkommun 

beroende på res sträcka) eller betalning enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa.” 

Oklart hur det blir med nuvarande två avgiftsfria månader, det handlar om tusenlappar per år.  



Att själva kortet inte längre ingår betyder att man inte kan åka de resor i allmänna kollektivtrafiken 

som man eventuellt skulle klara att göra. Det strider mot strävandet att färdtjänstresenärer skall 

uppmuntras att åka i allmänna kollektivtrafiken. 

 

12. Arbets/utbildningsresor 

”Tillståndet berättigar maximalt till två enkelresor per dag mellan folkbokföringsadress och arbete 

eller utbildning.” 

”Arbetsresor får endast gå till ordinarie arbetsplats.” 

Maximalt 2 resor är nytt. Situationen blir Besvärlig för anställda med delade turer eller med flera 

ordinarie arbetsställen eller boenden. 

 

 

Antaget vid  

Synskadades riksförbund SRF Skaraborgs årsmöte 2018-04-15 

 

Kontaktperson 

Ombudsman 

Britt Artursson 

Skaraborgsgatan 34 D 

532 30 Skara 

Tel.0511-34 79 70 

E-post: skaraborg@srf.nu 
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 Kommunfullmäktige  

Revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet för 
Skaraborg. 

Förslag till beslut 

Töreboda kommun beslutar att godkänna föreslagna revideringar av det 
gemensamma färdtjänstreglementet för Skaraborg. 

Det reviderade färdtjänstreglementet föreslås gälla från och med 1 maj 2018.                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Handläggargruppen för allmän kollektivtrafik föreslår revidering av 
färdtjänstreglementet med utgångspunkt från fokusområdena i 
Trafikförsörjningsprogrammet 2016-2019 för färdtjänst och riksfärdtjänst i 
Skaraborg. 

2017-10-20 togs beslut av Skaraborgs Kollektivtrafikråd (DKR) att 
rekommendera Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse att besluta 
rekommendera respektive kommun att besluta om föreslagna revideringar av 
färdtjänstreglementet 

2017-12-08 togs beslut av Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse att 
rekommendera medlemskommunerna anta föreslagna revideringar i det 
gemensamma färdtjänstreglementet.                        

Ärendet 

Var kommun för sig beslutar själva om färdtjänstreglementet. Kommunerna i 
Skaraborg har tidigare beslutat om att ha ett gemensamt regelverk gällande 
färdtjänst vilket ger många fördelar. 

Föreslagen revidering är föranledd av bland annat rättspraxis. Under vissa 
punkter har det också behövts förtydligats av vad som ska gälla vilket även 
underlättar handläggningen. 

Nedan följer en sammanfattning av föreslagna förändringar: 

Punkt 8 individuella behov 
En specificering av vilka hjälpmedel som får tas med under resan samt hur 
ärenden där resenären har särskilda behov ska hanteras. 
Enligt § 9 lag om färdtjänst får endast de förflyttningshjälpmedel som behövs 
för resans genomförande tas med, exempelvis rollator eller rullstol. 

Punkt 9 Barn 
Förtydligande gällande färdtjänsttillstånd för barn, till exempel obligatorisk 
ledsagare för barn under 6 år. 
I den allmänna kollektivtrafiken får barn under 6 år inte resa utan sällskap av 
en vuxen eller ungdom. Detsamma bör gälla för barn i färdtjänsten. 



Töreboda kommun 
Datum 
2018-01-23 

 
KS 2018-00013 Sida 2 av 2 

 

 

Punkt 10 Avgift 
Egenavgiften för skolungdom 7-19 år innefattar nu även färdtjänstberättigade 
barn. Tidigare har barn 0-6 år inte beviljats färdtjänst på grund av hänvisning 
till föräldraansvar. Rättspraxis har på senare år ändrats varpå även mindre 
barn kan beviljas färdtjänst utifrån sin funktionsnedsättning. 

Medresenär betalar utifrån sin egen ålder, undantaget barn 0-6 år som åker 
kostnadsfritt. I kollektivtrafiken betalar resenären utifrån sin egen ålder. 

Nattaxan i färdtjänsten tas bort då det inte finns någon nattaxa i 
kollektivtrafiken. Revideringen tillmötesgår också önskemål från olika 
organisationer.  
Avgiften för arbets- och utbildningsresor i färdtjänsten för Skaraborgs 
kommuner har sedan lång tid varit kopplad till Västtrafiks system för 
autogirobetalning via periodkort i den allmänna kollektivtrafiken, vilket 
tillämpats men inte varit specificerat i reglementet. Förslaget är att 
egenavgiften för arbets- och utbildningsresor inte längre knyts till autogiro för 
periodkort inom Västtrafik, eftersom denna tjänst inte längre är tillgänglig för 
nya resenärer i den allmänna kollektivtrafiken. Idag är det enbart gamla 
kunder som servas samt arbetsresenärer i färdtjänsten för Skaraborgs 
kommuner. Förslaget är att kommunen debiterar en egenavgift per 
kalendermånad som motsvarar kostnaden för Västtrafiks periodkort 30 dagar 
(inom tätort, kommun eller flerkommun beroende på ressträcka). Arbets- och 
utbildningsresor kan även betalas för varje resa enligt avgiften för färdtjänst. 
 
Egenavgift för regionfärdtjänst föreslås följa avgiften för färdtjänst, vilken 
tillämpats men inte varit specificerad i reglementet. 

Punkt 12 arbets- och utbildningsresor 
Förtydligande gällande antal resor per dag och att medresenär inte får 
medfölja. 

Punkt 18 Övrigt 
Med anledning att personuppgiftslagen (PUL) upphör den 25 maj 2018 har 
texten som berör behandling av personuppgifter ändrats. 

 

Töreboda 2018-01-31 

Marie Djupfeldt 
Trafikhandläggare 

 
 

 

Bilaga: 
Förslag till revidering av gemensamt färdtjänstreglemente. 
Reviderat gemensamt färdtjänstreglemente. 
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Gemensamt färdtjänstreglemente  
inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde 
Gäller fr o m 2018-05-01 
 
 

1. Allmänt 

 

”Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast 

är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 

kommunikationsmedel. Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning 

bekostas av det allmänna” (7§ i Lagen (1997:736) om färdtjänst). 

 

En resa som kan ske med allmänna kommunikationer ska ske med den allmänna 

kollektivtrafiken. Att inte kunna anlita den allmänna kollektivtrafiken innebär att man 

exempelvis har svårigheter att stiga av och på bussen, göra sig förstådd med mera. 

 

Är den allmänna kollektivtrafiken så utformad att en funktionshindrad person kan använda den 

föreligger ingen rätt till färdtjänstresa. 

 

 

2. Vad är en färdtjänstresa? 

 

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken, som beviljas efter individuell prövning. 

 

Färdtjänst omfattar alla typer av resor med undantag av sådana som skall bekostas av annan, 

exempelvis landsting/region, försäkringskassa, försäkringsbolag, organisationer eller företag. 

 

Färdtjänst får ej nyttjas vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utanför regionen. 

 

Färdtjänstresor sker med olika fordon och på olika sätt beroende av resenärens 

funktionshinder. Färdtjänstresorna samordnas ofta så att flera personer kan komma att åka i 

samma fordon och hämtas och lämnas vid olika adresser. 

 

Färdtjänstberättigad skall vid resa kunna uppvisa giltig ID-handling. 

 

Fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas. 
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3. Tillstånd 

 

Färdtjänst kan beviljas till folkbokförda personer i respektive kommun i enlighet med 

bestämmelserna i §§ 6–9, Lagen (1997:736) om färdtjänst. Funktionshindret skall vara av mer 

varaktig karaktär och bedömas omfatta minst tre månader.  

 

Hög ålder i sig är inte ett kriterium för att färdtjänst skall erhållas, utan det är funktionshindret 

och dess konsekvenser för att kunna nyttja allmänna kommunikationer som avgör. 

 

Avsaknad av allmänna kommunikationer är inte något skäl för att bevilja tillstånd till färdtjänst. 

Om en sökande inte har väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer, om 

sådana hade funnits eller om det finns annan anpassad trafik på orten, kan en ansökan avslås. 

 

Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad gäller gångförmåga och 

resmöjligheter: att åka låggolvsbuss, åka buss med ledsagare, åka närtrafik och/eller flextrafik, 

åka tåg, genomföra byten, aktuella hjälpmedel m.m. Färdtjänstresenären ska därefter vid 

beställningen hänvisas till allmän kollektivtrafik på hela eller delar av resan, när den enskildes 

funktionshinder så tillåter. Detta bedöms av kommunens handläggare och innebär att man 

måste ta hänsyn till exempel till ett varierat hälsotillstånd. 

 

Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas ej vid bedömningen. 

”Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig omfattning 
förenas med föreskrifter om 

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

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast 

om det finns synnerliga skäl. 

 

Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt förenas med villkor”. (9§ i Lagen om 

färdtjänst)  

 

För funktionshindrade som behöver färdtjänst endast under vinterhalvåret tidsbegränsas 

tillståndet till att gälla mellan den 15 oktober och 15 april. 

 

Om man har blivit beviljad bilstöd för en handikappanpassad bil, som den handikappade själv 

kör, har man bara möjlighet till färdtjänst när bilen är trasig eller om den av andra orsaker är 

obrukbar. 

 

Vid flytt från kommunen återkallas färdtjänsten. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid 

ansökningstillfället eller om man använder sitt färdtjänsttillstånd i strid med angivna villkor har 

kommunen rätt att återkalla färdtjänsttillståndet.  
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”En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita färdtjänst, om förutsättningarna för 

tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig 

till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för 

färdtjänsten. Föreskrifter och villkor får ändras, om ändrade förhållanden föranleder det.” (12§ i 

Lagen om färdtjänst) 

 

 

4. Medresenär 

 

Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en medresenär på resan. Medresenär måste stiga på 

och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. 

 

 

5. Ledsagare 

 

Tillstånd till ledsagare beviljas endast då den enskilde behöver hjälp under färden förutom den 

hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är således knutet till själva resan och inte det 

behov av hjälp man eventuellt behöver vid resmålet. 

 

Ledsagaren åker avgiftsfritt och måste stiga på och av på samma plats som den 

färdtjänstberättigade. Ledsagaren får ej vara färdtjänstberättigad. 

 

Om en färdtjänstberättigad har beviljats tillstånd till ledsagare, innebär det inte någon 

skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare. 

 

 

6. Husdjur 

 

Ledarhund och assistanshund får utan kostnad medfölja den färdtjänstberättigade. Något annat 

husdjur får inte tas med vid färdtjänstresa. 

 

 

7. Personaltillstånd 

 

Personer som har färdtjänsttillstånd och som bor i någon särskild boendeform, gruppbostad 

eller har insats från Socialtjänstlagen eller LSS i annat eget boende kan, vid behov, få ta med sig 

tjänstgörande personal som ledsagare även om de inte har blivit beviljade detta i sitt 

färdtjänsttillstånd. 

 

Resan ska då beställas av personal, som uppger till Beställningscentralen att den 

färdtjänstberättigade personen kommer att åtföljas av personal (från berört kostnadsställe). 

Med personal räknas anställda inom kommunen eller hos entreprenörer och kooperativ som 

kommunen anlitat att utföra motsvarande uppgift, dock ej arvoderade medhjälpare, t ex 

kontaktpersoner. 
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8. Individuella behov 

 

Allmän service ingår i avtalet med transportföretaget. Detta omfattar: 

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

 

Endast bagage motsvarande vad man vanligen har med på bussen, det vill säga en kasse i varje 

hand, eller en resväska kan medtagas. 

 

Om resenären behöver särskild service t.ex. hämtas och lämnas inne, ska detta uppdrag vara 

inskrivet i kundtillståndet av färdtjänsthandläggaren.  

 

Endast de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande får tas med, exempelvis 

rollator eller rullstol. Vid behov av bilbarnstol eller bilkudde ska denna tillhandahållas av 

resenären.     

  

Det finns fall där resenären till följd av funktionsnedsättning är i behov av exempelvis särskild 

placering i fordonet eller undantag av samplanerade resor. Detta kallas särskilda behov och 

dessa behöver personen ansöka om specifikt. Handläggaren kan behöva begära in 

kompletterande medicinskt underlag i samband med en sådan prövning. Som särskilda behov 

räknas inte sådana individanpassade behov som att resor endast ska utföras av en bestämd 

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

 

 

9. Barn 

 

”Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder 

utan funktionshinder.” (7§ 2 st i Lagen om färdtjänst) 

 

Utgångspunkten är att barnets förflyttning ska kunna ske självständigt. Föreligger sådana 

väsentliga svårigheter som avses i färdtjänstlagen och som i huvudsak beror på funktionshinder, 

ska barnet beviljas färdtjänst, oavsett det faktum att barnet i vuxens sällskap skulle kunna 

förflytta sig eller skulle kunna resa utan väsentliga svårigheter. Om barnets svårigheter däremot 

i huvudsak beror på den för åldern typiska utvecklingsnivån och mognaden, faller barnets 

möjligheter att förflytta sig under föräldraansvaret. Barnet är i detta fall inte berättigad 

färdtjänst.   

 

I den allmänna kollektivtrafiken får barn under 6 år inte resa utan sällskap av en vuxen eller 

ungdom. Detsamma gäller för barn i färdtjänsten, vilket innebär att ledsagare är obligatorisk 

under hela resan. För barn 6 år och äldre kan det finnas skäl att vid prövning av tillstånd skilja 

mellan lokala och regionala resor. Lokala resor i känd omgivning klarar barn normalt av utan 

vuxens sällskap vid lägre ålder än vid längre resor. Dock kan barnets funktionshinder vara av 

den arten att barnet inte kan resa med allmänna kommunikationer även om det åtföljs av en 

vuxen eller ungdom. 
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10. Avgift 

 

Färdtjänstens egenavgift för vuxen bygger på Västtrafiks baspris multiplicerat med 1,15. Taxan 

följer samma zonindelning som Västtrafik, d.v.s. varje kommun är en zon. Antalet zoner 

beräknas enligt principen om fågelväg. Zontillägget är 75 % av baspriset multiplicerat med 1,15. 

Högsta avgift betalas för sju zoner eller fler och denna avgift är baspriset multiplicerat med 5 

multiplicerat med 1,15.  

 

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

egenavgift för vuxna.  

 

Medresenären betalar enligt färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin egen ålder, undantaget 

barn 0-6 år som åker kostnadsfritt.   

 

För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad motsvarande 

kostnaden för Västtrafiks Periodkort 30 dagar (för antingen tätort, kommun eller flerkommun 

beroende på ressträcka) eller betalning enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa.  

  

Egenavgiften för regionfärdtjänst är densamma som för färdtjänst. Samtliga egenavgifter och 

tillägg avrundas till närmsta hela krontal.  

 

Vid förändringar av baspriset förändras egenavgifter och tillägg enligt ovan på motsvarande sätt. 

Förändringen sker fr.o.m. det datum som förändringen gäller i den allmänna kollektivtrafiken. 

 

 

11. Avgift vid utebliven färdtjänstresa 

 

Skulle färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte avbeställer 
sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att, efter särskild prövning, ta ut en ersättning 
av resenären om 200 kr per tillfälle. 
 
 
12. Arbets- och utbildningsresor 

 
För arbetsresor (anställningsbevis, registrering som egen företagare eller motsvarande krävs 

vid ansökan) och utbildningsresor (gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning eller liknande 

utbildning som inte ersätts av annan) krävs ett speciellt tillstånd som beviljas individuellt. 

 

Tillståndet berättigar maximalt till två enkelresor per dag mellan folkbokföringsadress och 

arbete eller utbildning. Den som är beviljad resa kan på väg till och från resmålet hämta eller 

lämna barn i barnomsorg.   

 

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

arbetsgivaren.  

 

Vid arbets- och utbildningsresor tillåts inte medresenär.    
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13. Kommunfärdtjänst 

 
Den färdtjänstberättigade får resa obegränsat inom färdtjänstområdet: Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, 
Tidaholm, Töreboda, Vara samt till färdtjänstområdet angränsande kommunerna Alingsås, 
Askersund, Habo, Herrljunga, Kristinehamn, Laxå, Mullsjö, Trollhättan, Ulricehamn, Vänersborg 
samt Vårgårda. 
Den enskilda kommunen har möjlighet att fatta beslut om ett generösare färdtjänstområde. 
Detta för att kunna göra kommuner tillgängliga, som man idag har ett betydande resmönster till, 
men som ligger utanför Västtrafik Skaraborgs affärsområde. 
 
 
14. Regionfärdtjänst 

 
Den färdtjänstberättigade får efter registrering resa även till och från andra samt inom 
kommuner inom Västra Götalandsregionen än de som nämns under punkt 13, 
Kommunfärdtjänst. En sådan resa kallas regionfärdtjänstresa. Under ett år har den 
färdtjänstberättigade rätt att göra upp till tio enkla regionfärdtjänstresor. Registrering måste ske 
årligen och görs genom att den enskilde tar kontakt med kommunens handläggare. 
 
 
15. Resa i annan kommun 

 
För att få tillstånd till resa i annan kommun utanför färdtjänstområdet krävs en särskild 
prövning av den färdtjänstberättigades kommun. 
 
För resa inom en kommun som ligger i området för regionfärdtjänst (Västra Götalandsregionen), 
men utanför färdtjänstområdet, utförs resorna av Västtrafik. Resorna beställs av resenären hos 
Västtrafiks beställningscentral. Avgiften motsvarar egenavgiften för kommunfärdtjänst inom en 
kommun (endast vuxentaxa tillämpas). 
 
För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i färdtjänstområdet och som ligger 
utanför Västra Götalandsregionen, lämnas ersättning för 70% av taxameterbeloppet. Resenären 
beställer en taxiresa hos valfritt taxibolag och inkommer i efterhand med kvitto till kommunens 
handläggare. 
 
 
16. När får resan ske? 

 

Omfattar tider på dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna 
kommunikationer i Västtrafik Skaraborg. 
 
Alla dagar:  
Klockan 05.00-02.00 
 
 
17. Beställning av resa 

 

Beställning av resan skall ske till Beställningscentralen under ordinarie öppethållandetid. 
 
Resan skall beställas senast 60 minuter före önskad restid. Beställning av återresa kan göras vid 
beställning av framresan. Det går också att beställa flera resor samtidigt. Avbeställningar och 
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ändringar av beställd resa kan göras dygnet runt och senast 60 minuter innan överenskommen 
tid för hämtning. 
 
Beställningscentralen 
För beställning av resa: 
Telefon:   020-91 90 90 
Fax   0500-65 98 23   
 
Öppettider 
Vardagar:   06.00-22.00 
Lör-, sön- och helgdagar:  08.00-22.00 
 
 
18. Övrigt 

 
Kommunen har rätt att göra avsteg i enskilda tillstånd från detta reglemente om särskilda skäl 
föreligger. 
 
Särskilda skäl kan antigen vara hänförliga till respektive sökandes funktionshinder som får 
bedömas i varje enskilt fall eller införandet av transportlösningar som helt eller till viss del gör 
att den enskilde utan väsentliga svårigheter kan resa med allmänna kommunikationsmedel. 
 
Färdtjänst kan tidtabelläggas för ökad integrering mellan den särskilda och allmänna 
kollektivtrafiken. 
 
Vid handläggning av färdtjänsttillstånd samt planering och samordning av färdtjänstresor 
används datorstöd. Personuppgifter som hanteras i detta sammanhang omfattas av gällande 
lagstiftning för behandling av personuppgifter. 
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Bilaga 1: Förslag till revidering av gemensamt färdtjänstreglemente 
 
 

Text i nu gällande reglemente 
 

Föreslagen ändring 

8. Individuella behov  
 

Allmän service ingår i avtalet med 
transportföretaget. Detta omfattar: 
 

 Hjälp in och ut ur bilen. 

 Hjälp till och från porten. 

 Hjälp med säkerhetsbältet. 

 Hjälp med nödvändiga 
förflyttningshjälpmedel. 

 Utfärda kvitto på erlagd 
egenavgift, utan resenärens 
begäran. 

 
Endast bagage motsvarande vad man 
vanligen har med på bussen, det vill 
säga en kasse i varje hand, eller en 
resväska kan medtagas. 
 
Om resenären behöver särskild service 
t.ex. hämtas och lämnas inne, skall detta 
uppdrag vara inskrivet i kundtillståndet 
av färdtjänsthandläggaren. 
 
 

8. Individuella behov  
 

Allmän service ingår i avtalet med 
transportföretaget. Detta omfattar: 
 

 Hjälp in och ut ur bilen. 

 Hjälp till och från porten. 

 Hjälp med säkerhetsbältet. 

 Hjälp med nödvändiga 
förflyttningshjälpmedel. 

 Utfärda kvitto på erlagd 
egenavgift, utan resenärens 
begäran. 

 
Endast bagage motsvarande vad man 
vanligen har med på bussen, det vill 
säga en kasse i varje hand, eller en 
resväska kan medtagas.  
 
Om resenären behöver särskild service 
t.ex. hämtas och lämnas inne, ska detta 
uppdrag vara inskrivet i kundtillståndet 
av färdtjänsthandläggaren. 
 
Endast de förflyttningshjälpmedel som 
behövs för resans genomförande får tas 
med, exempelvis rollator eller rullstol. Vid 
behov av bilbarnstol eller bilkudde ska 
denna tillhandahållas av resenären.    
 
Det finns fall där resenären till följd av 
funktionsnedsättning är i behov av 
exempelvis särskild placering i fordonet 
eller undantag av samplanerade resor. 
Detta kallas särskilda behov och dessa 
behöver personen ansöka om specifikt. 
Handläggaren kan behöva begära in 
kompletterande medicinskt underlag i 
samband med en sådan prövning. Som 
särskilda behov räknas inte sådana 
individanpassade behov som att resor 
endast ska utföras av en bestämd förare 
eller att resa ska ske med bårtransport. 
Dessa resor utförs inte inom ramen av  
färdtjänst.  
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Text i nu gällande reglemente 
 

Föreslagen ändring 

9. Barn  

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

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

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

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

Föreslagen ändring 

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

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

Vid resa som enligt beställning påbörjas 
mellan kl. 24.00-02.00, tillkommer utöver 
ordinarie avgift ett tillägg om 75 % av 
baspriset. 

Samtliga avgifter och tillägg avrundas till 
närmsta hela krontal. 

Vid förändringar av baspriset förändras 
avgifter och tillägg enligt ovan på 
motsvarande sätt. Förändringen sker 
fr.o.m. det datum som förändringen 
gäller i den allmänna kollektivtrafiken. 

 

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

Färdtjänstens egenavgift för barn och 

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

Vid resa som enligt beställning påbörjas 
mellan kl. 24.00-02.00, tillkommer utöver 
ordinarie avgift ett tillägg om 75 % av 
baspriset. 

Medresenären betalar enligt 
färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin 
egen ålder, undantaget barn 0-6 år som 
åker kostnadsfritt.  
 
För arbets- och utbildningsresor 
debiteras en egenavgift per kalender-
månad motsvarande kostnaden för 
Västtrafiks Periodkort 30 dagar (för 
antingen tätort, kommun eller 
flerkommun beroende på ressträcka) 
eller betalning enligt färdtjänstens 
egenavgift för varje resa. 
 
Egenavgiften för regionfärdtjänst är 
densamma som för färdtjänst. 

Samtliga egenavgifter och tillägg 
avrundas till närmsta hela krontal. 

Vid förändringar av baspriset förändras 
egenavgifter och tillägg enligt ovan på 
motsvarande sätt. Förändringen sker 
fr.o.m. det datum som förändringen 
gäller i den allmänna kollektivtrafiken. 
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Text i nu gällande reglemente 
 

Föreslagen ändring 

12. Arbetsresor/Utbildningsresor  
 
För arbetsresor (anställningsbevis, 
registrering som egen företagare eller 
motsvarande krävs vid ansökan) och 
utbildningsresor (gymnasieskola, 
högskola, vuxenutbildning eller liknande 
utbildning som ej ersätts av annan), 
krävs ett speciellt tillstånd som beviljas 
individuellt. 
 
Resan är endast tillåten mellan 
folkbokföringsadress och arbetet. Den 
som är beviljad resa kan på väg till och 
från resmålet hämta eller lämna barn i 
barnomsorg. 
 
Arbetsresor får endast gå till ordinarie 
arbetsplats. Övriga resor i tjänsten ska 
bekostas av arbetsgivaren. 
 
 

12. Arbets- och utbildningsresor  
 

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

Tillståndet berättigar maximalt till två 
enkelresor per dag mellan 
folkbokföringsadress och arbete eller 
utbildning. Den som är beviljad resa kan 
på väg till och från resmålet hämta eller 
lämna barn i barnomsorg.  
 
Arbetsresor får endast gå till ordinarie 
arbetsplats. Övriga resor i tjänsten ska 
bekostas av arbetsgivaren. 
 
Vid arbets- och utbildningsresor tillåts 
inte medresenär.   
 

18. Övrigt 
 
Personuppgifter som hanteras i detta 
sammanhang omfattas av 
Personuppgiftslagen (PUL). 

 

18. Övrigt 
 
Personuppgifter som hanteras i detta 
sammanhang omfattas av gällande 
lagstiftning för behandling av 
personuppgifter. 

 

 
 










