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Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde måndagen den 
28 januari 2019  kl. 17:00  i Gjutaren för behandling av nedanstående ärenden.  
 
1.  Upprop 

2.  Val av protokollsjusterare 

3.  Budgetupptakt inför budget 2020 och plan 2021-2022 

4.  Arbetsordning för kommunfullmäktige 

5.  Reviderat arkivreglemente 

6.  Barn- och ungdomskulturplan för Töreboda kommun 

7.  Transport av avlidna 

8.  Delårsrapport 2018 Tolkförmedlingen Väst 

9.  Medborgarförslag om gränsvärden för buller och skuggor vid etablering av 
vindkraftsanläggningar 

10.  Medborgarförslag om städdag i och kring Göta kanal 

11.  Handlingar att anmäla  

12.  Eventuella motioner 

13.  Eventuella interpellationer 

14.  Eventuella frågor 

15.  Eventuella valärenden 
 



 

 

 

 

 

 

 

Karl-Johan Gustafson 
Ordförande 

 
 

 

 

Om ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra, var god kontakta kommunkansliet , tfn 0506-
180 55 eller 0506-180 12, e-post ola.blomberg@toreboda.se alternativt 
 kristina.roslund-ber@toreboda.se 

 

Ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret. 
Ärendeförteckningen finns också på kommunens hemsida www.toreboda.se. 

mailto:ola.blomberg@toreboda.se
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 Kommunfullmäktige 

Budgetupptakt inför budget 2020 och plan 2021-2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Per-Ola Hedberg informerar om övergripande förutsättningar 
för Töreboda kommun. 
Ekonomichef Anders Bernhall informerar om förutsättningarna för 
budgetprocessen inför budget 2020 och plan 2021-2022. Informationen 
innefattar bl.a.: 
 

- Tidplan för budgetprocessen – årshjul för budgetarbetet. 
 

- Bedömning av kommunens resultat år 2018. 
 

- Den ekonomiska situationen år 2019. 
 

- God ekonomisk hushållning och finansiella mål år 2019. 

Verksamhetsföreträdare informerar om kommunens olika verksamheter.                         

Beslutsunderlag 

Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg 2019-01-08, Budgetupptakt 
inför budget 2020 och plan 2021-2022. 
 
Tidplan för budgetprocess, budget 2020 och plan 2021-2022. 

 

Töreboda 2019-01-08 

Ola Blomberg  
Kanslichef 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Ekonomichef Anders Bernhall 
Kommunchef Per-Ola Hedberg             



 

 

 
 
 
Tidplan budgetprocess, budget 2020 och plan 2021-2022 
 
 

23 oktober Omvärldsanalyser öppnas i Stratsys 

På mötet: Genomgång av samarbete i omvärldsanalysen mellan gemensamma nämnder (MTG, MTGK, TG) och Törebodas 

egna verksamheter.  

Deltagare: Ledningsgrupp (stor).  

Gemensamma nämnder arbetar, tillsammans med verksamheterna, med omvärldsanalys inför 4 december. 

 

6 november 2018 – Dialogmöte med gemensamma verksamheter, interna stödfunktioner och Törebodas 

egna verksamheter, budget 2019 
På mötet: Dialogmöte/omvärldsanalys inför budget 2020 

Deltagare: Ledningsgrupp (stor). Gemensamma verksamheter och interna stödfunktioner kommer vid olika tidpunkter 

under dagen.  

Gemensamma nämnderna redovisar omvärldsanalys i respektive nämnd innan årsskiftet.  

 

4 december 2018 (eftermiddag) – Dialogmöte med Törebodas egna verksamheter inför budget 2020 
På mötet: Omvärldsanalys, nyckeltal, ekonomiska förutsättningar, investeringar och demografi.  

Deltagare: Ledningsgrupp (lilla), controller. 

 

17 januari - Möte med MTG kommunchefsgrupp - Budgetupptakt 2020 
På mötet: MTG KC grupps förslag till budget. 

Deltagare: Verksamhetschefer gemensamma nämnder, kommunchefer (Mariestad, Gullspång, Töreboda), 

Ekonomichefer, MTG-samordnare. 

 

24 januari 2019  - Budgetupptakt 2020 MTG-samverkan 
Syftet med den kommungemensamma budgetupptakten är att verksamheterna presenterar en gemensam 
omvärldsanalys ur ett MTG-perspektiv. 
Målet för dagen är att MTG-kommunerna tillsammans uppmärksammar möjligheter till ökat samarbete i syfte 
att klara av kommande behov och ekonomiska utmaningar, inklusive investeringar.  

28 januari 2019 (kl. 13:00 – 16:00) – Beredning LLS-budget 2019 
På mötet: Redovisning av LLS-budget 2019, plan 2020-2021. 

Deltagare: Ekonomiberedning, kommunchef, ekonomichef, socialchef samt controller.  

 

28 januari 2019 (kl. 18:00 – 19:30) – Budgetupptakt 2020 kommunfullmäktige 
På mötet: Tidplan budgetprocess, bedömning av kommunens resultat 2018, ekonomiska läget 2019 samt god ekonomisk 

hushållning/finansiella mål 2019. Presentation av verksamheterna. 

Deltagare: Kommunfullmäktige, kommunchef, ekonomichef, verksamhetschefer samt andra nyckelpersoner (kommunchef 

avgör).  

 

29 januari 2019 (eftermiddag) – Budgetupptakt ledningsgrupp 
På mötet: Förberedelser inför budgetberedning i februari. Se uppstartsmöte. 

Deltagare: Ledningsgrupp (stora) samt controllers.  

 

 

 

 



 

 

19-20 februari 2019 – Budgetupptakt ekonomiberedning/Analysdag/Investeringsberedning 
På mötet: Demografimodell, Omvärldsanalys, nyckeltal, budgetprocessen, ekonomiska förutsättningar 2020-2022. Analys 

med uppföljning av målpaket och styrmått samt investeringsberedning. 

Deltagare: Ekonomiberedningen, ledningsgrupp, controllers samt vissa nyckelpersoner (kommunchef avgör). 

 

6 mars 2019 – Budgetdirektiv kommunstyrelsen  
På mötet: Beslut om preliminära ramar, drift och investering. 

Deltagare: Kommunstyrelsen, kommunchef, ekonomichef samt controller. 

 

XX mars 2019 – Facklig samverkan budgetdirektiv 

 

Mars-april 2019 – Verksamheternas ramanalyser 
Verksamheterna arbetar med sina ramanalyser under mars/april, till ekonomikontoret 9 april. Genomgång av 

ramanalyserna görs i ledningsgruppen i april månad. 

 

15 april 2019 – Dialogdag 
På mötet: Diskussion av ramanalyser. Verksamhetscheferna föredrar sina ramanalyser med konsekvensbeskrivning. 

Deltagare: Ekonomiberedning, kommunchef, ekonomichef, verksamhetschefer samt controller. 

 

2 maj 2019 – Ekonomiberedningens förslag till budgetbeslut 
Deltagare: Ekonomiberedning, kommunchef, ekonomichef 

XX maj 2019– Facklig samverkan budgetförslag 

 

22 maj 2019 – Kommunstyrelsens förslag till beslut 
På mötet: Förslag till drift- och investeringsbudget. Internhyran fastställs. Taxor och avgifter 

Deltagare: Kommunstyrelsen, kommunchef, ekonomichef. 

17 juni 2019 – Kommunfullmäktige beslutar om preliminär budget 
På mötet: Beslut om drift- och investeringsbudget samt plan 2019-2020. Beslut om investeringsbudget och skattesats. 

Deltagare: Kommunfullmäktige, kommunchef, ekonomichef. 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige   
 

Kommunfullmäktiges beslut § XX/xx 
 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelsena i denna arbetsordning. 
 
ANTALET LEDAMÖTER  

1 §  
Fullmäktige har 31 ledamöter och 21 ersättare. 
 
PRESIDIUM 

2 § 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet väljer fullmäktige bland ledamöterna 
en ordförande, en förste samt en andre vice ordförande som tillsammans utgör 
fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före 
december månads utgång. 

Vid valet beslutar fullmäktige om tiden för uppdragen. 

De vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 

ÅLDERSPRESIDENT 

3 §  
Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident. 
 

FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET  

4 §  
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av 
tjänstgöringstiden. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget  fullgör 
ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 
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UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET 

5 §  
Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget 
vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige efter ansökan beslutar att den 
förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan 
ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälet för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska 
göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. 
Ansökan lämnas in till kommunkansliet. 
 
 
TID FÖR SAMMANTRÄDEN  

6 §  
Fullmäktige håller ordinarie sammanträden varje månad med undantag för juli och augusti. 
För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

De år då val till fullmäktige har ägt rum sammanträder det nyvalda fullmäktige första 
gången i oktober. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd 
med kommunstyrelsens presidium. 

 

EXTRA SAMMANTRÄDEN  

7 §  
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 
vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 
sammanträdet. 

 

ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN 

8 §  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens 
anslagstavla. 

 

PLATS FÖR SAMMANTRÄDEN  

9 §  
Fullmäktige sammanträder i Aulan i Gjutaren, järnvägsgatan 6. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett 
sammanträde. 
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DELTAGANDE PÅ DISTANS  

10 §  
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet anmäla detta 
till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

 

TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDEN 

11 §  

Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och 

uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på 

kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesagen. Varje ledamot och 

ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen 

tillkännages digitalt till ledamöter och ersättare i Ciceron Assistent. 

Annons om kommunfullmäktiges sammanträden införs i Mariestads Tidningen. I annonsen 

omnämns de viktigaste ärendena. I anonnsen omnämns också att fullständig 

ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och på 

hemsidan. 

I kommunallagen 15 kap. 14 och 15 § § finns undantagsbestämmelser för brådskande 

ärenden. 

 

FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE 

12 §  
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen 
kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 
beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka behöver någon kungörelse inte utfärdas. I 
ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är 
närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 
sammanträdet. 
 

ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDEN 

13 §  
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 
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14 §  
Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i 
de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före 
sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska 
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. 

Kallelse och övriga handlingar tillställs ledamöter och ersättare digitalt minst en vecka 
före sammanträdesdagen i Ciceron Assistent. 

Dagordning och handlingarna i varje ärende finns även tillgängliga för allmänheten på 
Töreboda kommuns hemsida minst en vecka före sammanträdesdagen 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 
 

ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

15 §  
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Sekreteraren låter kalla in den 
ersättare som står i tur att tjänstgöra. 
 

16 §  
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden 
in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 
 

17 §  
Det som sagts om ledamot i 15 och 16 § § gäller också för ersättare, som kallats till 
tjänstgöring. 
 

18 §  
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 
under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl kan inträde ske 
under pågående handläggning av ett ärende. 
 

UPPROP 

19 §  
En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 
under hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske 
i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden 
anser att det behövs. 
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PROTOKOLLSJUSTERARE  

20 §  
Ordföranden bestämmer tid och plats för justeringen av protokollet.  

Sedan upprop genomförts enligt 19 § väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet. De två personer som valts att justera protokollet ska även 
biträda ordföranden vid eventuella röstsammanräkningar. 
 

TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN 

21 §  
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte 
finns med i kungörelsen. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende för att återuppta det 
senare under sammanträdet. 
 

YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDEN 

22 §  
Rätt att delta i överläggningen, utöver ledamöter och tjänstgörande ersättare har: 

 kommunalråd och oppositionsråd 

 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid 
behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige 
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt. 

 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar 
en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret. 

 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 § § KL, när 
fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 
 

23 §  
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som 
berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle attt yttra sig vid fullmäktiges behandling av 
revisionsberättelsen. 
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24 §  
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, 
kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, 
revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid 
sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma nämnden samt 
anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 
 

25 §  
Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden.  

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om juridiska frågor avseende kommunfullmäktiges 
handläggning av ärenden samt lagligheten vi handläggningen av enskilda ärenden.  
 

TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDEN  

26 §  
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller 
hon har anmält sig och har blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till två korta inlägg 
på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse 
av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare 
under hans eller hennes anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 
tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet. 
 

YRKANDEN 

27 §  
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot eller den tjänstgörande ersättare 
som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 
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DELTAGANDE I BESLUT  

28 §  
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, 
innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
fullmäktige fattar det med acklamation. 
 

OMRÖSTNINGAR  

29 §  
När omröstningar genomförs biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts 
att justera protokollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 
Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter 
får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en 
avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 
genomföras omedelbart. 
 

30 § 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 
avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den: 

 upptar namnet på någon som inte är valbar, 

 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 

 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
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MOTIONER  

31 §  
En motion: 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. 

 får inte ta upp ämnen av olika slag. 

 väcks genom att den ges in till kommunkansliet, eller vid ett sammanträde med 
fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober. 
 

MEDBORGARFÖRSLAG  

32 §  
Den som är folkbokförd i kommunen får, genom medborgarförslag, väcka ärende i 
fullmäktige.  

Ett medborgarförslag: 

 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. 

 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer. 

 får inte ta upp ämnen av olika slag. 

 väcks genom att det lämnas in till kommunkansliet, eller vid ett sammanträde med 
fullmäktige. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde. 

Fullmäktige kan överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer 
att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte 
följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. 

Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i över-
läggningarna när fullmäktige behandlar ärendet. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 
och oktober. 
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FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT 

33 §  
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 § § KL får väcka ärenden i fullmäktige 
i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 
 

INTERPELLATIONER 

34 §  
En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till 
kommunkansliet senast fem dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att 
ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

En interpellation ska besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det 
då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer 
att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ 
KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av 
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ordföranden i kommunstyrelsen eller till ordföranden i en annan 
nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt 
uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på inter-
pellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 
 

FRÅGOR 

35 §  
En fråga ska: 

 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

 ges in till kommunkansliet senast tre arbetsdagar före det sammanträde vid vilket 
ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock 
inte vara skriftligt. 

En fråga ska besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 
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BEREDNING AV ÄRENDEN 

36 §  
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska behandla ska beredas. 

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 
remiss av sådana ärenden. 
 

ÅTERREDOVISNING  

37 §  
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för återredovisning av uppdrag som 
fullmäktige har lämnat. Närmare bestämmelser anges i respektive nämnds reglemente. 
 

PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING 

38 §  
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 
 

ALLMÄNT OM FULLMÄKTIGEBEREDNINGAR  

39 §  
En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt uppgiftsområde som fullmäktige 
ska avgöra. 

En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde. 
 

40 §  
En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till 
fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som 
fullmäktigeberedningen finner påkallade. 
 

41 §  
En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in de 
upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna 
fullgöra sina uppgifter. 
 

42 §  
För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är 
föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och 
protokoll. 
 

VALBEREDNING  

43 §  
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning 
för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av sju ledamöter och lika många ersättare. 
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Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med 
undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 
ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 
 

TILLFÄLLIGA BEREDNINGAR  

44 §  
Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för beredning av 
ett visst ärende eller behandling av en viss fråga. 

45 §  
Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en särskild 
beredning samt mandattiden för denna. När en tillfällig beredning väljs väljer fullmäktige 
vid samma tillfälle bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande för den tid 
som de har valts att vara ledamöter. 
 

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET 

46 §  
Kommunfullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. 
 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

47 §  
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 
justerar respektive ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 
förhandlingarna som han eller hon har ansvarat för. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 
 

RESERVATION 

48 §  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast när 
ordföranden avslutar mötet. 
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EXPEDIERING OCH PUBLICERING 
 

49 §  
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 
besluten i protokollet. 

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. 
Detta sker digitalt i Ciceron Assistent.  

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och 
övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 
 

50 §  
Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll ska i enlighet med vad som föreskrivs i 8 
kap 12 § KL tillkännages på kommunens anslagstavla. Härutöver ska hela protokollet 
publiceras på kommunens hemsida i den utsräckning hinder ej möter på grund av lag eller 
annan författning.  
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 Kommunfullmäktige 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till arbetsordning för 
kommunfullmäktige.                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Kommunkansliet har upprättat förslag till arbetsordning för 
kommunfullmäktige, förslaget är baserat på den befintliga arbetsordningen. 
Detta innebär att den text som återfinns i befintlig arbetsordning även 
återfinns i det upprättade förslaget, såvida befintlig text inte är felaktig. (t.ex. 
hänvisningar i kommunallagen.) Den text som återfinns i befintlig 
arbetsordning är markerad med blå text i förslaget. 

Utöver rent redaktionella förändringar har följande kompletteringar och 
revideringar genomförts i det upprättade förslaget: 

 Strukturen i dokumentet är förändrad i enlighet med förslag från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

 Dokumentet har kompletterats utifrån förslag från SKL. 

 Dokumentet har reviderats utifrån de beslut som 
kommunfullmäktige fattat sedan senaste revideringen av 
arbetsordningen. 

 Dokumentet har reviderats utifrån den nya kommunallagen 
(hänvisningar till kommunallagen). 

Beslutsunderlag  

Befintlig arbetsordning för kommunfullmäktige, senast reviderad av 
kommunfullmäktige 2015-12-10. 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. 

Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningssekreterare Kristina Roslund Berg 
2018-11-20, Arbetsordning för kommunfullmäktige. 

 

Töreboda 2018-11-20 

Kristina Roslund Berg 
förvaltningssekreterare 

Ola Blomberg 
Kanslichef 

 

Beslutet ska skickas till: 
Kommunchefen            
 







    

  
TÖREBODA KOMMUN 

 

 

Arkivreglemente 

Töreboda kommun 

 
 

 

 

 

 

Blå text = Text från befintligt reglemente 

Röd text = förslag till ny text 

Överstruken text = Förslag att stryka text från befintligt reglemente 

 

 

Antaget av kommunfullmäktige 
Töreboda 2019-XX-XX 

 

 



 

 
TÖREBODA KOMMUN 
 

Sida 1 av 5 
 

Innehållsförteckning  

1 §  Tillämpningsområde ................................................................. 2 

2 § Myndighetens arkivansvar ........................................................ 2 

3 § Arkivmyndigheten ..................................................................... 2  

4 §  Redovisning av arkiv ................................................................ 2  

5 §  Rensning ..................................................................................... 3 

6 §  Dokumenthanteringsplan ........................................................ 3  

7 §  Överlämnande ........................................................................... 3  

8 §  Bevarande och gallring ............................................................. 3  

9 §  Arkivbeständighet och arkivförvaring ................................... 3  

10 § Utlåning ..................................................................................... 4  

11 § Samråd ....................................................................................... 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
TÖREBODA KOMMUN 
 

Sida 2 av 5 
 

Arkivreglemente  
 
Kommunfullmäktiges beslut § XX/19 
 

Förutom de i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) 
intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom 
Töreboda kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § Arkivlagen.  

 

§ 1 Tillämpningsområde  

Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Detta 
reglemente gäller för alla myndigheter i Töreboda kommun. Med myndigheter menas 
kommunstyrelsen och övriga nämnder, gemensam nämnd (där Töreboda är 
värdkommun), kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med 
självständig ställning. Reglementet gäller även för Exempelvis aktiebolag, 
handelsbolag ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar eget 
rättsligt bestämmande inflytande, samt de samägda företag för vilka kommunen har 
arkivansvar enligt särskild överenskommelse.  

Övrig tillämpning 

Om kommunen i delägarskap med annan part inte utövar ett rättsligt bestämmande 
inflytande skall det framgå i bolagsordning, stiftelseurkund eller andra 
bolagshandlingar hur arkivreglementet skall tillämpas. 

Om kommunen bildar kommunalförbund med annan kommun skall beslut om egna 
arkivregler fattas i särskild ordning. 

Med myndighet avses i den fortsatta texten även juridiska personer för vilka detta 
reglemente gäller. 

§ 2 Myndighetens arkivansvar  

Varje myndighet ansvarar ska ansvara för att dess arkiv vårdas enligt Arkivlagen och 
på det sätt som framgår av § 4 – 9 § 4 – 10 av detta reglemente.  

Hos myndigheten ska finnas arkivansvarig och kontaktpersoner (arkivredogörare) för 
fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten.  

Innan myndighet ändrar organisation eller arbetssätt av betydelse för arkivvården 
ska myndigheten samråda med arkivmyndigheten. 

 

§ 3 Arkivmyndigheten  

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.  

Arkivmyndigheten utövar ska utöva tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör 
sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i 
kommunen.  

Arkivmyndigheten meddelar anvisningar för tillämpningen av detta reglemente. 

Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv.  



 

 
TÖREBODA KOMMUN 
 

Sida 3 av 5 
 

Kommunarkivet ska vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens 
tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning. 
Kommunarkivet ska ge myndigheterna råd i arkivvårdsfrågor.  

 

§ 4 Redovisning av arkiv  

Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka slag av 
handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning) dels 
samt i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens 
arkiv (arkivförteckning).  

Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer för upprättande av arkivbeskrivning och 
arkivförteckning.  

Arkivbeskrivning och arkivförteckning skall vara upprättade senast vid utgången av 
1995 och ska fortlöpande revideras. När det gäller juridiska personer där kommunen 
utövar rättsligt bestämmande inflytande skall arkivbeskrivningar och 
arkivförteckningar vara upprättade senast vid utgången av år 1998. I fråga om 
aktiebolag i vilka kommunen själv eller gemensamt med annan kommun utövar ett 
rättsligt bestämmande inflytande men innehar mindre än två tredjedelar av aktierna 
eller två tredjedelar av rösterna skall arkivbeskrivningar och arkivförteckningar vara 
upprättade senast vid utgången av år 2001. 

 

§ 5 Rensning  

Handlingar som inte skall tillhöra arkivet skall fortlöpande rensas eller på annat sätt 
avskiljas från arkivhandlingarna. 

Rensning skall genomföras senast i samband  med arkivläggningen 

Akter ska fortlöpande, eller senast i samband med arkivläggning, rensas så att till 
exempel onödiga dubbletter och kopior tas ut. Myndigheten ska även ta ställning till 
om exempelvis minnesanteckningar som finns i akten ska arkivläggas, i vilket fall de 
blir allmänna handlingar, eller rensas ut.  

 

§ 6 Dokumenthanteringsplan  

Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och 
hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan. 

Varje myndighet ska i samråd med kommunarkivet upprätta en plan som beskriver 
myndighetens handlingar och hur dessa hanteras oavsett media och rutiner. 

Dokumenthanteringsplan skall revideras vart annat år. 

Varje myndighet ansvarar för att dokumenthanteringsplanen fortlöpande revideras 
minst vart fjärde år och redovisas för kommunstyrelsen/myndigheten. 
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§ 7 Överlämnande  

När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten, kan de efter 
överenskommelse med arkivmyndigheten övertas av kommunarkivet för fortsatt 
vård. 

Annat överlämnande, t.ex. till myndighet utanför kommunen, kräver stöd av lag eller 
särskilt beslut av fullmäktige. 

Arkivhandlingar får inte överlämnas till privaträttsligt subjekt. 

Arkivmyndigheten ska ansvara för ett gemensamt arkiv för kommunen, 
centralarkivet.  

Av dokumenthanteringsplanen ska framgå när handlingar ska överlämnas till 
centralarkivet.  

 

§ 8 Bevarande och gallring  

Varje myndighet lämnar förslag om gallring av sina arkivhandlingar till 
arkivmyndigheten som beslutar, såvida ej annat följer av lag eller förordning. 

Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna ensam. 

Varje myndighet ska ansvara för att genomföra gallring av sina handlingar i enlighet 
med dokumenthanteringsplanen. För de handlingar som har överlämnats till 
arkivmyndigheten ska denna genomföra gallring efter samråd med överlämnande 
myndighet.  

ArkivHandlingar som gallras ska utan dröjsmål förstöras.  

 

§ 9 Arkivbeständighet och arkivförvaring  

ArkivHandlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som 
garanterar informationens beständighet.  

Som norm för den kommunala arkivvården, tjänar Riksarkivets utfärdade föreskrifter, 
råd och tekniska krav. 

Därvid ska av Riksarkivet till statlig myndighet utfärdade föreskrifter, allmänna råd 
och tekniska krav tjäna som norm.  

Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former.  

Arkivmyndigheten beslutar i dessa frågor efter samråd med myndigheten. 

Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av 
arkivmyndigheten.  

 

§ 10 Utlåning  

Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skador eller 
förluster inte uppkommer.  

Arkivhandlingar får lånas ut för tjänsteändamål till annan myndighet och för 
vetenskapligt ändamål till institutioner som beviljats inlåningsrätt av Riksarkivet.  



 

 
TÖREBODA KOMMUN 
 

Sida 5 av 5 
 

Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningen och 
offentlighet- och sekretesslagen.  

All utlåning av arkivhandlingar ska registreras.  

 

§ 11 Samråd  

Myndigheten ska samråda med kommunarkivet i viktigare frågor rörande 
arkivbildning och arkivvård. Med viktiga frågor avses t ex inrättande och inredning av 
arkivlokaler eller förändring i arbetssätt som bygger på införande av elektronisk 
informationshantering eller omorganisationer. 
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 Kommunfullmäktige 

Arkivreglemente för Töreboda kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat arkivreglemente för 
Töreboda kommun.                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

arkivlagen har kommunfullmäktige möjlighet att upprätta föreskrifter/ 
reglemente för arkivvården i kommunen. Kommunkansliet har upprättat 
förslag till reviderat arkivreglemente för Töreboda kommun. Befintligt 
arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige 1997-11-24. 
 
Samtliga verksamheter inom Töreboda kommun omfattas av reglementet och 
respektive verksamhet ansvarar för att arkivmaterial vårdas enligt arkivlagen 
och arkivreglementet. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ska utöva 
tillsyn över att kommunens verksamheter fullgör sina skyldigheter. 
 
Grunden för arkivvård är att: 
 

 Vid registreringen av allmänna handlingar ta vederbörlig hänsyn till dess 
betydelse för en ändamålsenlig arkivvård. 
 

 Vid framställningen av handlingar använda materiel och metoder som är 
lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. 

 
I arkivvården ingår att kommunstyrelsen ska: 
 

1. Organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna 
handlingar underlättas. 
 

2. Upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av 
handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är 
organiserat, dels en systematisk arkivförteckning. 

 

3. Skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. 
 

4. Avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara 
arkivhandlingar. 

 
5. Verkställa föreskriven gallring i arkivet. 

 
Kommunarkivet är organisatoriskt placerat på kommunkansliet och återfinns 
bland annat i kommunhuset. Kommunarkivet ska, utöver att vårda förvarat 
arkivbestånd, även främja arkivens tillgänglighet och deras användning i 
kulturell verksamhet och forskning. 
 
Utöver reglementet styrs den kommunala arkivvården av bestämmelserna i 
Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446)                         



Töreboda kommun 
Datum 
2018-11-16 
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Beslutsunderlag 

Befintligt arkivreglemente. 
 
Förslag till reviderat arkivreglemente. 
 
Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg 2018-11-16, Arkivreglemente 
för Töreboda kommun. 
 

 

Töreboda 2018-11-16 

Ola Blomberg  
Kanslichef 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Arkivassistent Anne-Marie Bystedt. 
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Äldreomsorgschef Ann-Sofi Eklund Karlsson 
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Bakgrund 

Vi vet att motion, matvanor och sömn påverkar individens hälsotillstånd. De senaste 
decenniernas forskning vid världens stora universitet, har klarlagt kulturens effekter på 
den mänskliga hjärnans utveckling. Det är viktigt att hela hjärnan används och stimuleras 
redan från tidig ålder, för att förbättra individens förmåga och hälsotillstånd.  
 
Kultur och den miljö vi vistas i, ökar människans livskvalitet, kan avleda smärta, 
påskyndar tillfrisknandet efter olyckor och stimulerar dess totala förmåga. Med andra ord 
är kultur en viktig kvalitetsfråga, samtidigt som det är en ekonomisk fråga. 
 
Töreboda kommun vill strukturera och kvalitetssäkra det kulturutbud som erbjuds barn 
och ungdomar i förskolan och grundskolan. Syftet är att få barn och ungdomar 
intresserade av olika kulturyttringar så att kultur blir ett naturligt inslag i vardagen, såväl 
under förskole- och skoltiden som på fritiden. 
 
Den som i tidig ålder grundlägger vanor och behov av kulturell verksamhet. Kommer 
oftast att vara en flitig kulturkonsument resten av livet. Barn och ungdomars tillgång till 
och medskapande av kultur är en viktig faktor för att skapa förståelse för sin omvärld och 
sitt kulturarv, vilket skapar känsla av sammanhang. 
 
Det egna medskapandet i kulturella aktiviteter övar fantasin och den egna skapande 
förmågan ökar möjligheten till kreativitet och stärker självkänslan. 
 
Det finns en rad internationella, nationella och lokala dokument som styr och vägleder 
arbetet med barn- och ungdomskultur. 
 

FN:s konvention om barns rättigheter 

I artikel 4 står angivet att  
”Konventionsstaterna ska sträva efter att till det yttersta av sina tillgängliga resurser 
söka förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter.”  

I artikel 31 står att läsa att 
”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 

anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga 

livet. 

Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det 

kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av 

lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för 

rekreations- och fritidsverksamhet.” 
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På nationell nivå är Läroplan för förskolan, Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet och Bibliotekslagen styrande för verksamheten. 
 

I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Reviderad 2010), står bland annat följande under 
rubriken ”Förskolans uppdrag” 
”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör 
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.” 
 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2015) 
står bland annat följande under rubriken ”Skolans uppdrag” 
”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande 
och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 
utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 
eleverna ska tillägna sig.” 
 
I Bibliotekslagen (2013:801) fastslås allas rätt till bibliotek i sin kommun och rätten 
till fria lån och att folk- och skolbiblioteken ska ”ägna särskild uppmärksamhet åt barn 
och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland 
annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.” 
 

I Västra Götalandsregionen är barn- och ungdomars kultur en prioriterad verksamhet. 

Tankarna formuleras i dokumentet Rätt att vara med: handlingsprogram för barn och 
ungdomars kultur, vilket ingår i regionens övergripande vision Det goda livet. Även i 
Västra Götalandsregionens regionala kulturplan 2016-2019 har barn och ungas rätt till 
kultur en framträdande roll. 

Töreboda kommun lyfter fram vikten av att barnomsorg och skola ska stimulera barnens 
kreativa förmåga och fantasi genom kulturella aktiviteter och eget skapande. 

Denna barn- och ungdomskulturplan har tidigare tagits fram i samarbete mellan personal 
från kommunens förskolor, skolor, bibliotek, kulturskolan och biblioteks- och 
kulturchefen. För att få en aktuell plan som stämmer överens med gällande dokument och 
organisationen inom kultur och fritid i Töreboda kommun görs denna revidering. 

Mål 

Barn och ungdomar i Töreboda kommun ska, under sin tid i kommunens förskola och 
grundskola, ges möjlighet till att få uppleva och pröva många olika kulturformer (se 
nedan). 
 
Töreboda kommuns kulturskola bör erbjuda barn och ungdomar undervisning på 
musikinstrument, solosång, körsång, drama och dans. Kulturskolan har också en mängd 
olika ensembler som man kan var med och spela i. 
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Organisation och ansvar 

I Töreboda kommun samordnas scenkonst för förskolorna av kommunens 
barnomsorgshandläggare, annars står varje enhet själva för planering och genomförande 
av kulturaktiviteterna för barnen i förskolorna. De kulturaktiviteter som genomförs inom 
grundskolan planeras och beslutas av rektor och personal på varje enhet. Vid behov finns 
stöd att få från Kultur i Västs konsulenter för barn och unga genom kommunens 
samordnare tillika den som ansöker om arrangörsstöd. 
 
I dagsläget ansvarar en av skoladministratörerna för ansökan av arrangörsstöd från 
Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen. 

Ekonomi 

För genomförandet av barn- och ungdomskulturplanen anslås medel i de olika 
verksamheternas budget. Arrangörsstödet finns att söka från Västra Götalandsregionen. 

Kulturyttringar som omfattas av barn- och ungdomskulturplanen 

De kulturaktiviteter som alla barn och ungdomar i Töreboda kommun ska få ta del av är: 
Musik, dans, film, konst, litteratur, scenkonst, vårt kulturarv samt teknik och multimedia. 

Musik och dans 

Alla barn och ungdomar ska få ta del av musik av god kvalitet. Musiken stimulerar hjärnan 
och utvecklar bland annat känslor, fantasi, rytmik och rörelse. 
 

För att nå detta mål: 

 Ska barnen redan på förskolan, dagligen utöva sång och musik. 
 Ska Töreboda ha en aktiv Kulturskola, som årligen genomför 

samverkansprojekt med förskolans och skolans barn i åldrarna 3-11 år. 
 Ska kulturskolans elever medverka vid ett kulturevenemang (med ev. 

handledning) någon gång under utbildningstiden. 
 Ska en danspedagog genomföra en dansdag med alla elever i årskurs 9, med 

inriktning på svenska pardanser. 
 Ska alla elever i årskurs 9 få en professionell musikupplevelse. 

Film 

Alla barn och ungdomar ska erbjudas film av god kvalitet, som ger erfarenheter och 
upplevelser av bland annat spänning, humor, sorg och glädje. Film kan träna 
empatiförmågan ge motbilder till rasism och förtryck. 
 

För att nå detta mål: 

 Ska film vara en naturlig del av undervisningen och erbjudas samtliga elever 
flera gånger under skoltiden. Förskolan och skolans lärare ansvarar för att 
detta genomförs. Eftersträvansvärt är att någon gång under skoltiden besöka 
en riktig biograf. 
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Konst 

Alla barn och ungdomar ska få ta del av konst. Att uppleva konst väcker nyfikenhet, 
utvecklar fantasin och ger lust till eget skapande. 
 

För att nå detta mål: 

 Ska alla femåringar på förskolan få undervisning av en konstpedagog. 
Alternativt kan förskollärarna få utbildning av en konstpedagog så att de i sin 
tur kan arbeta med barnen. 

 Ska alla elever i årskurs 2 få ta del av konst. De ska också få möjlighet till eget 
skapande tillsammans i klassrummet.  

 Ska eleverna i respektive klass i årskurs 5 få skapa ett gemensamt konstverk 
tillsammans med skolans pedagoger. 

Litteratur 

Alla barn och ungdomar ska ha god tillgång till böcker och få inspiration till läsning. Tidig 
kontakt med böcker hjälper till att utveckla språket. Det stimulerar barnen språk-, läs- och 
skrivutveckling och förebygger eventuella läs- och skrivsvårigheter. Barnen ska tidigt få 
lära känna biblioteket, som gratis tillhandahåller litteratur och läsupplevelser. 
 

För att nå detta mål: 

 Ska biblioteket erbjuda nyblivna föräldrar muntlig och skriftlig information om 
vikten av att tidigt läsa för sina barn, för att stärka språkutvecklingen. 

 Ska biblioteket dela ut De små barnens bok gratis till alla nyfödda barn. 
 Ska boklådor erbjudas till förskolor och skolor. 
 Ska alla förskoleklasser komma till biblioteket. Barnen får sitt första lånekort 

och en biblioteksintroduktion. 
 Ska bokprat av barnbibliotekarien erbjudas varje läsår i årskurserna 3 och 4. 
 Ska författarbesök erbjudas eleverna i årskurs 4. 

Scenkonst 

Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att uppleva scenkonst av olika slag. Dans och 
teater är viktiga redskap för att stimulera och utveckla bland annat fantasi, kreativitet och 
känslor. 

 
För att nå detta mål: 

 Ska barn och ungdomar erbjudas möten med scenkonst av olika slag. 
 Ska alla elever i årskurs 7 få uppleva en professionell teaterföreställning. 
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Vårt kulturarv 

Alla barn och ungdomar ska få kunskap om det lokala och regionala kulturarvet, vilket 
skapar förståelse och sammanhang i tillvaron. 
 

För att nå detta mål: 

 Ska eleverna besöka de unika kulturarvsplatser som finns i Töreboda kommun 
och i vissa fall även angränsande kommuner . 

 Ska eleverna i årskurs 9 besöka Stockholm och Sveriges Riksdag samt besök i 
gamla staden. 

Genomförande 

Stora delar av kulturaktiviteterna genomförs kontinuerligt av de pedagoger, som arbetar 
med barnen i vardagen. Några aktiviteter sker i samarbete med externa aktörer. 
 

 Konst  
 

Musikprojekt 
Tillsammans 
med 
Kulturskolan 

Bok- 
Lådor 

Bok- 
Prat 

Författar- 
Besök 

Dans Teater/ 
Konsert 

Kultur-
arv 

0-1 år  X X      

1-3 år  X X      

4-5 år X X X    X  

F-klass (X) X X      

Åk 1  X X     X 

Åk 2 X X X      

Åk 3  X X X    X 

Åk 4  X X X X    

Åk 5 X X X     X 

Åk 6  X     X  

Åk 7       X X 

Åk 8       X X 

Åk 9      X  X 

 

Film ska visas flera gånger under skoltiden. 

Uppföljning 

Barn- och utbildningschefen ansvarar tillsammans med rektorsgruppen för att planen 
årligen utvärderas och vid behov revideras. 
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Bakgrund 

Vi vet att motion, matvanor och sömn påverkar individens hälsotillstånd. De senaste 
decenniernas forskning vid världens stora universitet, har klarlagt kulturens effekter på 
den mänskliga hjärnans utveckling. Det är viktigt att hela hjärnan används och stimuleras 
redan från tidig ålder, för att förbättra individens förmåga och hälsotillstånd.  
 
Kultur och den miljö vi vistas i, ökar människans livskvalitet, kan avleda smärta, 
påskyndar tillfrisknandet efter olyckor och stimulerar dess totala förmåga. Med andra ord 
är kultur en viktig kvalitetsfråga, samtidigt som det är en ekonomisk fråga. 
 
Töreboda kommun vill strukturera och kvalitetssäkra det kulturutbud som erbjuds barn 
och ungdomar i förskolan och grundskolan. Syftet är att få barn och ungdomar 
intresserade av olika kulturyttringar så att kultur blir ett naturligt inslag i vardagen, såväl 
under förskole- och skoltiden som på fritiden. 
 
Den som i tidig ålder grundlägger vanor och behov av kulturell verksamhet. Kommer 
oftast att vara en flitig kulturkonsument resten av livet. Barn och ungdomars tillgång till 
och medskapande av kultur är en viktig faktor för att skapa förståelse för sin omvärld och 
sitt kulturarv, vilket skapar känsla av sammanhang. 
 
Det egna medskapandet i kulturella aktiviteter övar fantasin och den egna skapande 
förmågan ökar möjligheten till kreativitet och stärker självkänslan. 
 
Det finns en rad internationella, nationella och lokala dokument som styr och vägleder 
arbetet med barn- och ungdomskultur. 
 

FN:s konvention om barns rättigheter 

I artikel 4 står angivet att  
”Konventionsstaterna ska sträva efter att till det yttersta av sina tillgängliga resurser 
söka förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter.”  

I artikel 31 står att läsa att 
”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 

anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga 

livet. 

Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det 

kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av 

lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för 

rekreations- och fritidsverksamhet.” 
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På nationell nivå är Läroplan för förskolan, Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet och Bibliotekslagen styrande för verksamheten. 
 

I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Reviderad 2010), står bland annat följande under 
rubriken ”Förskolans uppdrag” 
”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör 
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.” 
 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2015) 
står bland annat följande under rubriken ”Skolans uppdrag” 
”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande 
och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 
utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 
eleverna ska tillägna sig.” 
 
I Bibliotekslagen (2013:801) fastslås allas rätt till bibliotek i sin kommun och rätten 
till fria lån och att folk- och skolbiblioteken ska ”ägna särskild uppmärksamhet åt barn 
och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland 
annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.” 
 

I Västra Götalandsregionen är barn- och ungdomars kultur en prioriterad verksamhet. 

Tankarna formuleras i dokumentet Rätt att vara med: handlingsprogram för barn och 
ungdomars kultur, vilket ingår i regionens övergripande vision Det goda livet. Även i 
Västra Götalandsregionens regionala kulturplan 2016-2019 har barn och ungas rätt till 
kultur en framträdande roll. 

(Visionen i)Töreboda kommun(s utbildningsplan) lyfter fram vikten av att barnomsorg och 
skola ska stimulera barnens kreativa förmåga och fantasi genom kulturella aktiviteter och 
eget skapande. 

Denna barn- och ungdomskulturplan har tidigare tagits fram i samarbete mellan personal 
från kommunens förskolor, skolor, bibliotek, kulturskolan och biblioteks- och 
kulturchefen. För att få en aktuell plan som stämmer överens med gällande dokument och 
organisationen inom kultur och fritid i Töreboda kommun görs denna revidering. 

Mål 

Barn och ungdomar i Töreboda kommun ska, under sin tid i kommunens förskola och 
grundskola, ges möjlighet till att få uppleva och pröva många olika kulturformer (se 
nedan). 
 
Töreboda kommuns kulturskola bör erbjuda barn och ungdomar undervisning på 
musikinstrument, solosång, körsång, drama och dans. Kulturskolan har också en mängd 
olika ensembler som man kan var med och spela i. 
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Organisation och ansvar 

I Töreboda kommun samordnas scenkonst för förskolorna av kommunens 
barnomsorgshandläggare, annars står varje enhet själva för planering och genomförande 
av kulturaktiviteterna för barnen i förskolorna. De kulturaktiviteter som genomförs inom 
grundskolan planeras och beslutas av rektor och personal på varje enhet. Vid behov finns 
stöd att få från Kultur i Västs konsulenter för barn och unga genom kommunens 
samordnare tillika den som ansöker om arrangörsstöd. 
 
I dagsläget ansvarar en av skoladministratörerna för ansökan av arrangörsstöd från 
Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen. 

Ekonomi 

För genomförandet av barn- och ungdomskulturplanen anslås medel i de olika 
verksamheternas budget. Arrangörsstödet finns att söka från Västra Götalandsregionen. 

Kulturyttringar som omfattas av barn- och ungdomskulturplanen 

De kulturaktiviteter som alla barn och ungdomar i Töreboda kommun ska få ta del av är: 
Musik, dans, film, konst, litteratur, scenkonst, vårt kulturarv samt teknik och multimedia. 

Musik och dans 

Alla barn och ungdomar ska få ta del av musik av god kvalitet. Musiken stimulerar hjärnan 
och utvecklar bland annat känslor, fantasi, rytmik och rörelse. 
 

För att nå detta mål: 

 Ska barnen redan på förskolan, dagligen utöva sång och musik. 
 Ska Töreboda ha en aktiv Kulturskola, som årligen genomför 

samverkansprojekt med förskolans och skolans barn i åldrarna 3-11 år. 
 Ska kulturskolans elever medverka vid ett kulturevenemang (med ev. 

handledning) någon gång under utbildningstiden. 
 Ska en danspedagog genomföra en dansdag med alla elever i årskurs 9, med 

inriktning på svenska pardanser. 
 Ska alla elever i årskurs 9 få en professionell musikupplevelse. 

Film 

Alla barn och ungdomar ska erbjudas film av god kvalitet, som ger erfarenheter och 
upplevelser av bland annat spänning, humor, sorg och glädje. Film kan träna 
empatiförmågan ge motbilder till rasism och förtryck. 
 

För att nå detta mål: 

 Ska film vara en naturlig del av undervisningen och erbjudas samtliga elever 
flera gånger under skoltiden. Förskolan och skolans lärare ansvarar för att 
detta genomförs. Eftersträvansvärt är att någon gång under skoltiden besöka 
en riktig biograf. 
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Konst 

Alla barn och ungdomar ska få ta del av konst. Att uppleva konst väcker nyfikenhet, 
utvecklar fantasin och ger lust till eget skapande. 
 

För att nå detta mål: 

 Ska alla femåringar på förskolan få undervisning av en konstpedagog. 
Alternativt kan förskollärarna få utbildning av en konstpedagog så att de i sin 
tur kan arbeta med barnen. 

 Ska alla elever i årskurs 2 (besöka konsthallen i Skövde) få ta del av konst. (Där ska 

de)De ska också få möjlighet till eget skapande tillsammans (med konsthallens 
konstpedagog. Projektet följs sedan upp genom att skolans pedagog vid ett senare tillfälle, 

handleder eleverna vidare hemma)i klassrummet.  
 Ska eleverna i respektive klass i årskurs 5 få skapa ett gemensamt konstverk 

tillsammans med (en professionell konstnär/konstpedagog) skolans pedagoger. 

Litteratur 

Alla barn och ungdomar ska ha god tillgång till böcker och få inspiration till läsning. Tidig 
kontakt med böcker hjälper till att utveckla språket. Det stimulerar barnen språk-, läs- och 
skrivutveckling och förebygger eventuella läs- och skrivsvårigheter. Barnen ska tidigt få 
lära känna biblioteket, som gratis tillhandahåller litteratur och läsupplevelser. 
 

För att nå detta mål: 

 Ska biblioteket erbjuda nyblivna föräldrar muntlig och skriftlig information om 
vikten av att tidigt läsa för sina barn, för att stärka språkutvecklingen. 

 Ska biblioteket dela ut De små barnens bok gratis till alla nyfödda barn. 
 Ska boklådor erbjudas till förskolor och skolor. 
 Ska alla förskoleklasser komma till biblioteket. Barnen får sitt första lånekort 

och en biblioteksintroduktion. 
 Ska bokprat av barnbibliotekarien erbjudas varje läsår i årskurserna 3 och 4. 
 Ska författarbesök erbjudas eleverna i årskurs 4. 

Scenkonst 

Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att uppleva scenkonst av olika slag. Dans och 
teater är viktiga redskap för att stimulera och utveckla bland annat fantasi, kreativitet och 
känslor. 

 
För att nå detta mål: 

 Ska barn och ungdomar erbjudas möten med scenkonst av olika slag. 
 Ska alla elever i årskurs 7 få uppleva en professionell teaterföreställning. 

  



Sida  
 TÖREBODA KOMMUN 
 Utbildning och kultur 
 

 

 Barn- och ungdomskulturplan 

Sida 7 av 7 

 
Vårt kulturarv 

Alla barn och ungdomar ska få kunskap om det lokala och regionala kulturarvet, vilket 
skapar förståelse och sammanhang i tillvaron. 
 

För att nå detta mål: 

 Ska eleverna besöka de unika kulturarvsplatser som finns i Töreboda kommun 
och i vissa fall även angränsande kommuner (exempel: Ymseborg, Göta Kanal, 
hembygdsgårdarna. 

 Ska alla elever i årskurs 1 få göra ett studiebesök på Sötåsen. 
 Ska eleverna i årskurs 3 ges tillfälle att besöka Ekehagens forntidsby. 
 Ska eleverna i årskurs 3-4 göra en historisk vandring i Töreboda kommun. 
 Ska eleverna i årskurs 5 delta i en Hantverksdag, där de får prova på några gamla hantverk. 
 Ska eleverna i årskurs 7 besöka Ymseborg. 
 Ska eleverna i årskurs 8 få delta i en studieresa till Kinnekulle, med besök ibland annat Husaby.) 

 Ska eleverna i årskurs 9 besöka Stockholm och Sveriges Riksdag samt besök i 
gamla staden. 

(Övrigt 

Alla elever i årskurs 2 ska göra ett studiebesök på Balthazar, Sinnenas verkstad i Skövde.) 

Genomförande 

Stora delar av kulturaktiviteterna genomförs kontinuerligt av de pedagoger, som arbetar 
med barnen i vardagen. Några aktiviteter sker i samarbete med externa aktörer. 
 

 (Konsthall) 
Hela 
kolumnen 
tas bort 

Konst  
(tillsammans 
med 
konstnär) 

Musikprojekt 
Tillsammans 
med 
Kulturskolan 

Bok- 
Lådor 

Bok- 
Prat 

Författar- 
Besök 

Dans Teater/ 
Konsert 

Konsert 
Hela 
kolumnen 
tas bort 

Kultur-
arv 

0-1 
år 

  X X       

1-3 
år 

  X X       

4-5 
år 

 X X X    X   

F-
klass 

 (X) X X       

Åk 1   X X      X 

Åk 2 X X X X       

Åk 3   X X X     X 

Åk 4   X X X X     

Åk 5  X X X      X 

Åk 6   X     X   

Åk 7        X  X 

Åk 8        X  X 

Åk 9       X  X X 

 

Film ska visas flera gånger under skoltiden. 

Uppföljning 

Barn- och utbildningschefen ansvarar tillsammans med rektorsgruppen för att planen 
årligen utvärderas och vid behov revideras. 
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 Kommunstyrelsen  

Barn- och ungdomskulturplan för Töreboda kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad Barn- och ungdomskulturplan. 
Verksamheten utvärderar årligen planen och tar vid behov upp planen för 
revidering.                    

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa att olika kulturyttringar blir tillgängliga för alla har 
kommunen tagit fram en Barn- och ungdomskulturplan. Planen är framtagen 
för åldrarna 0-6 år. Planen antogs av kommunfullmäktige 2016-06-23. En 
revidering av planen föreslås nu.  

I Barn- och ungdomskulturplanen beskrivs vilka kulturyttringar som 
kommunens barn och unga ska möta i sin utbildning.   Att få ta del av olika 
kulturyttringar ska vara en naturlig del av utbildningen och lärandet. 
Kulturupplevelser kan kopplas till olika samhällsfrågor och gemensamma 
utmaningar och bidra till att stärka individens förmåga till kritiskt tänkande. 
Med hjälp av kultur tränas barn och unga att bli demokratiska aktiva 
medborgare.  

Stora delar av det som barn och unga ska möta i sin utbildning i form av olika 
kulturyttringar genomförs kontinuerligt av de pedagoger som arbetar med 
barnen och ungdomarna i vardagen. Några aktiviteter sker i samarbete med 
externa aktörer.  

I den revidering av planen som nu föreslås har namngivna besöksmål tagits 
bort. Anledningen till detta är att verksamheten ska kunna avgöra vad som är 
aktuellt och passande för utbildningen just för stunden.           

I planen beskrivs inom vilka konstformer och för vilka årskurser aktiviteter 
ska genomföras.                 

 

 

 

Töreboda 2018-11-22 

Fredrik Lindström 
Utredningsansvarig  

Marita Friborg  
Barn- och utbildningschef 
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Bilaga: Reviderad Barn-och ungdomskulturplan 
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Rektorer  
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 Kommunfullmäktige 

Transport av avlidna 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en avgift för transport av avlidna. 
Avgiften ska tas ut av dödsboet i de fall kommunen ansvarar för transporten. 
Avgiftens storlek ska vara densamma som den faktiska kostnaden för 
transporten.  
 

Avgiften gäller från 2019-04-01. 
 

Vid de tillfällen kommunen ansvarar för transporten ska Bloms 
begravningsbyrå anlitas. Kostnaden för transporten under år 2019 är enligt 
följande: 
 

Dagtid  8:00-17:00        1 735 kr 
Kvällstid 17:00-8:00 2 615 kr 
Helgtid fredag 17:00 till söndag 00:00 3 495 kr        

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och Landsting har upprättat en redogörelse för hur 
lagstiftningen ska tolkas avseende transport av avlidna. Där kommunen har ett 
hälso- och sjukvårdsansvar, i kommunens särskilda boende och i 
hemsjukvården, ansvarar kommunen för att den avlidne transporteras till och 
förvaras i bårhus till dess stoftet kan överlämnas till de anhöriga för 
kistläggning. Kommunens ansvar upphör då detta har skett. 
 
Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan välja att 
själva ta över ansvaret och beställa transport till bårhus. I detta fall uppstår ett 
avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och 
transportören utan att kommunen berörs. Kommunens ansvar för transporten 
upphör när kroppen, på de anhörigas uppdrag, lämnas ut till transportören. 
 
Det vanligaste är att närstående beställer och betalar för transporten av den 
avlidne till bårhuset utan att kommunen berörs.  
 
Om kommunen ordnar med transporten av den avlidne har kommunen rätt att 
ta ut avgiften för transporten från dödsboet. Avgiften ska fastställas av 
kommunfullmäktige och får inte överskrida kommunens självkostnader. 
Avgiften ingår inte i den kommunala maxtaxan för äldreomsorg och dödsboet 
debiteras den faktiska transportkostnaden.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-03 att återremittera ärendet till vård- 
och omsorgsutskottet för komplettering av taxan med belopp grundat på vad 
tjänsten kostar och förslag till indexuppräkning samt information om hur 
självkostnaden räknats ut. 
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Äldreomsorgschefen har kontaktat två begravningsbyråer i närområdet för en 
specifikation av kostnaden för transport av avlidna. Bloms begravningsbyrå 
med verksamhet i Töreboda, Mariestad och Hova har lägst kostnad. Bloms 
begravningsbyrå har följande priser för hämtning och transport. 
 

Dagtid  8:00-17:00        1 735 kr 
Kvällstid 17:00-8:00 2 615 kr 
Helgtid fredag 17:00 till söndag 00:00 3 495 kr 

Då det är en extern part som beslutar om den faktiska kostnaden för 
transporten är det inte möjligt för kommunen att indexuppräkna avgiften då 
den faktiska kostnaden och avgiften ska vara densamma.              

Beslutsunderlag 

Skrivelse upprättad av äldreomsorgschef Ann-Sofie Eklund Karlsson samt 
medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jonsson 2018-08-23, Transport av 
avlidna. 
 
Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg 2018-11-22, Avgift för 
transport av avlidna. 
 

Töreboda 2018-11-23 

Ola Blomberg  
Kanslichef 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 

Bilaga: 

 

Beslutet ska skickas till: 

Socialchef Sandra Säljö 
Äldreomsorgschef Ann-Sofi Eklund Karlsson 
Medicinsk ansvarig sjuksköterska Annika Jonsson 
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Direktionen för Tolkförmedling Väst, organisationsnummer 222000-2972, avger delårsrapport 

för perioden 1 januari – 31 augusti 2018. 
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 

Tillhandahållandet av tolk regleras i Förvaltningslagen § 8: När en myndighet har att göra med någon 

som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad ska myndigheten vid behov anlita tolk. 

Detta område berörs även i Regeringsformens bestämmelser om likabehandling, saklighet och 

opartiskhet. 

 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov 

av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalandsregionen och 

kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, 

Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, 

Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje 

medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i kommunalförbundet. 

 

Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina 

medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt 

ansvar för verksamheten. 

 

En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda 

revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Tolkförmedling Västs verksamhet har varit 

i drift sedan 1 april 2013. Förbundet har kontor på fem olika orter samt ett kansli med säte i 

Göteborg. 

 

Vision 

Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 

en ökad integration i samhället. 

 

Ledord 

Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av 

förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra 

verksamheten. 

 

Omvärldsanalys 

UNHCRs årliga rapport vittnar om att konflikter och förtryck runt om i världen fortsätter tvinga 

människor på flykt. Under 2017 har andelen människor som tvingats lämna sina hem ökat till 

68,5 miljoner jämfört med 65,6 miljoner människor under 2016. Av dessa 68,5 miljoner 

människor är 25,4 miljoner flyktingar vilket är en ökning med 2,9 miljoner människor under 

2017. Mellan 2015 och 2016 ökade antalet flyktingar med 1,2 miljoner människor1.  

 

                                                 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2017 
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Figur 1: Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2018-08-31 

Enligt migrationsverkets senaste prognos 

beräknas antalet asylsökande ligga kvar på ca 

23 000 för 2018 och ca 29 000 för 2019. 

Prognoserna utgår från att gränskontroller och 

andra gränshinder i Europa kommer att 

kvarstå samt att EUs överenskommelse med 

Turkiet består. Planeringsantagandet för 2019 

är något högre då Migrationsverket utgår från 

att riksdagens beslut om att den tillfälliga 

lagen om gränskontroll upphör under 2019 

och därmed beräknas fler söka asyl i Sverige2. 

 

Nuläge 

Under januari – augusti 2018 har förbundet utfört drygt 215 000 språktolkuppdrag, jämfört med 

ca 217 000 uppdrag motsvarande period 

föregående år. De mest efterfrågade 

språken är arabiska och somaliska som 

tillsammans står för mer än hälften av 

antalet uppdrag. Persiska, dari, BKS 

(bosniska, kroatiska och serbiska), 

tigrinja och sorani följer därefter. De tio 

största språken utgör över 84 % av 

samtliga tolkuppdrag. Dari har minskat 

med en tredjedel jämfört med samma 

period föregående år. Troligtvis beror 

detta på att antalet daritalande personer i 

mindre omfattning söker asyl i Sverige 

samt att de som tidigare behövde tolk nu 

lärt sig svenska. 

 

Övergripande verksamhetsmål 

Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det 

självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska i alla led genomsyras av 

professionalitet, tillgänglighet och trygghet.  

 

Tolkförmedling Väst 

 har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder. 

 hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring. 

 har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt. 

 arbetar miljömedvetet.  

 bidrar till ökad kunskap om behovet av professionella språktolkar och översättare i 

samhället. 

 

                                                 
2 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos, juli 2018 

Arabiska
37%

Somaliska
17%

Persiska 7%

Dari 6%

BKS 4%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Polska 2%

Albanska 2%

Turkiska 2%
Övriga 16%

Figur 2 Språkfördelning 
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Verksamhetsmål 2018 

Målen för 2018 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 

 Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. 

 Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 

sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 

 Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.  

 Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.  

 Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  

1 %.  

 

Ekonomiskt mål 

 Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster. 

 

Miljömål 

 Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.  

 

Arbetsmiljömål 

 Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året. 

 

Måluppfyllelse  

Förbundet arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra servicen till kund. Detta sker bland annat 

genom utbildning av tolkar och uppföljning av kund- och tolksynpunkter. Förbundets 

tolkaspiranter genomgår grundutbildning som innefattar ämneskurser, terminologi, handledning 

och god tolksed. Aktiva tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 

fortbildning och handledning i förbundets regi. Förbundets förmedlingspersonal jobbar alltid 

medvetet för att tillsätta den mest lämpade och kompetenta tolken för uppdraget. 

 

Förbundet har under året haft en god tillgänglighet på tolkar och arbetar ständigt med att 

ytterligare förbättra tillgång och tillgänglighet vid beställning. 

Verksamhet 

Tolkförmedling Väst har genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling i uppdrag att 

tillgodose behovet av språktolkning samt erbjuda översättning till dess medlemmar. 

Förmedlingsarbetet innefattas av plats- och distanstolkning samt meddelandeservice och 

översättning av text.  

 

För bokning av förbundets tjänster kan såväl telefon som webb användas. Förmedlingskontoren 

har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider administreras bokningen av Västra 

Götalandsregionens regionservice. 

 

Tolkförmedling Väst har haft god tillgänglighet vid beställningar av språktolktjänster. Under 

perioden januari – augusti 2018 har förbundet tillsatt 99,1% av inkomna beställningar. Under 

perioden har tjänster förmedlats på 105 språk. 
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Tolkar och översättare 

I Sverige talas ca 200 språk3. Kammarkollegiet erbjuder auktorisation i ca 40 språk för tolkar och i 

ca 30 språk för översättare. Tillgången på auktoriserade och utbildade uppdragstagare är därmed 

begränsad, varför stor del av framför allt tolkuppdragen utförs av tolkar som inte är 

auktoriserade. Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att rekrytera och utbilda såväl nya 

som befintliga tolkar för att säkerställa tillgång och kvalitet på de tjänster som erbjuds.  

 

Den 31 augusti 2018 hade förbundet 1 050 aktiva tolkar vilket är en ökning från föregående 

period. Som ett resultat av den fortsatta registergenomgången har antalet aktiva uppdragstagare 

minskat. Minskningen har skett i gruppen översättare, vilka gått från 155 till 84 aktiva. En ökning 

har däremot skett av antalet aktiva auktoriserade tolkar och aktiva auktoriserade tolkar med 

sjukvårdskompetens. 

 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har huvudansvaret för utbildning av språktolkar i 

Sverige. Utbildningsplatserna täcker inte fullt ut det behov som finns i samhället. Därför 

anordnar och bekostar även Tolkförmedling Väst grundutbildning och kompetensutveckling för 

sina språktolkar. Under vårterminen 2018 genomgick 52 kursdeltagare en eller flera av 

grundutbildningens delkurser; sjukvård, migration, juridik och samhällskunskap. Hälften så 

många har utbildats jämfört med föregående period. Detta kan förklaras av att en stor andel av 

förbundets aktiva tolkar redan har genomgått grundutbildningens delkurser. I samarbete med 

Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen erbjuds förbundets tolkar 

utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Under vårterminen 2018 har 

45 personer genomgått denna utbildning, vilket är 9 personer fler än föregående period. 

Ambitionen är att alla förbundets tolkar ska genomgå utbildningen.  

 

Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter tilldelas en mentor och förbundets aktiva tolkar erbjuds 

språkhandledning. Nytt för i år är att språkhandledning även erbjudits på distans via Skype. Totalt 

har 23 tolkar deltagit i språkhandledning. Utöver detta erbjuds aktiva tolkar även handledning 

under ledning av en legitimerad psykolog tillika psykoterapeut.  

 

Under våren har samtliga uppdragstagare bjudits in till informationsträffar på respektive kontor. I 

april uppmärksammades även förbundets 5-årsjubileum. Såväl uppdragstagare som personal 

firade gemensamt på respektive kontor. 

 

Kunder 

Den 31 augusti 2018 hade förbundet 4 871 registrerade medlemskunder. Varje månad förmedlas 

uppdrag till ca 1 900 kunder. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,9 % av 

medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för 72 % av inköpen. 

                                                 
3 www.sprakochfolkminnen.se 

År 
Aktiva 
tolkar 

Aktiva 
översättare 

Aktiva tolkar/ 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvårds-
kompetens 

2018 1 050 84 24 249 56 

2017 987 155 41 270 53 

2016 969 138 38 261 52 

2015 1 000 - - 259 41 
Tabell 1: Tolk- och översättarkompetens 
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Organisation 

 

 

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft tre 

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2018. 

 

Tolkförmedling Västs direktion utgjordes 2018-08-31 av: 

 
Göteborgs Stad   Västra Götalandsregionen 

Aslan Akbas (S), ordförande  Björn Thodenius (M), vice ordförande 

Rustan Hälleby (M), ersättare  Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 

 

Alingsås kommun   Borås Stad 

Per- Gordon Tranberg (M), ledamot  Lars-Åke Johansson (S), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare   Birgitta Bergman (M), ersättare 

 

Essunga kommun   Falköpings kommun 

Daniel Andersson (M), ledamot  Hans Johansson (C), ledamot 

Gunilla Hermansson (KD), ersättare  Pia Ragnar (M), ersättare 

 

Grästorps kommun   Gullspångs kommun 

Tobias Leverin (C), ledamot  Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Jens Persson (S), ersättare   Eric Mellberg (M), ersättare 

 

Götene kommun   Hjo kommun 

Anders Månsson (GF), ledamot  Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot 

Lars Holmberg (FP), ersättare  Bodil Hedin (S), ersättare 

 

Karlsborgs kommun   Lerums kommun 

Vakant, ledamot   Eva Andersson (C), ledamot 

Kjell Sjölund (C), ersättare   Ulf Utgård (M), ersättare 

 

 

 

Figur 3: Organisationsschema 
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Lidköpings kommun   Lilla Edets kommun 

Lena O Jenemark (S), ledamot  Ingemar Ottosson (S), ledamot 

Rasmus Möller (M), ersättare  Julia Färjhage (C), ersättare 

 

Mariestads kommun   Mölndals stad 

Björn Fagerlund (M), ledamot  Shahla Alamshahi (S), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare   Merjem Maslo (M), ersättare 

 

Munkedals kommun   Orust kommun 

Hans-Joachim Isenheim (MP)  Vakant, ledamot 

Malin Corner (M), ersättare   Ulf Sjölinder (FP), ersättare 

 

Skara kommun   Skövde kommun 

Michael Karlsson (S), ledamot  Birgitta Johansson (C), ledamot 

Ewa Karlsson (M), ersättare   Anita Löfgren (S), ersättare 

 

Tibro kommun   Tidaholms kommun 

Rasmus Hägg (S), ledamot   Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare   Gunilla Dverstorp (M), ersättare 

   

Trollhättans Stad   Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot  Mikael Faleke (M), ledamot 

Michael Meijer (M), ersättare  Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

 

Uddevalla kommun   Ulricehamns kommun 

Stefan Skoglund (S), ledamot  Inga-Kersti Skarland (S), ledamot 

Elving Andersson (C), ersättare  Sebastian Gustavsson (M), ersättare 

 

Vara kommun   Öckerö kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot   Kent Lagrell (M), ledamot 

Agneta Edvardsson (M), ersättare  Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

Personal  

På uppdrag av direktionen leds verksamheten av förbundsdirektör. Underställd 

förbundsdirektören finns kansli samt verksamhetschefer. På orterna; Göteborg, Borås, Mariestad, 

Trollhättan och Uddevalla finns lokala förmedlingskontor och respektive kontor leds av en 

verksamhetschef. Sedan mitten av 2018 är förbundets översättningsförmedling geografiskt 

placerad i Uddevalla. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av 

Mariestads kommun. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps 

separat. 

 

I februari tillträdde en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Den tidigare verksamhetschefen 

för Boråskontoret gick i pension i maj och arbetade under mellanperioden med det 

förbundsövergripande kvalitetsarbetet FR2000.  
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Under året har befintligt verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att processer kopplade till 

förmedlingsarbetet har digitaliserats. I kombination med pensionsavgångar och annan naturlig 

personalavgång har bemanningens arbetsfördelning och arbetssätt anpassats utifrån förbundets 

förändrade förutsättningar och behov.  

  

Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med avtalet. Samtliga löner är utvärderade i relation till 

uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. 

 

Tillsvidare- och visstidsanställda  

Som ett led i förbundets kvalitetsutveckling har ett medvetet arbete pågått de senaste två åren för 

att stabilisera och effektivisera bemanningen. Målet har varit att minska antalet visstidsanställda 

till förmån för tillsvidareanställd personal.  

 

Per den 31 augusti 2018 hade Tolkförmedling Väst 57 tillsvidareanställda vilket är detsamma som 

föregående år. Visstidsanställda har minskat med ytterligare en årsarbetare jämfört med 

föregående år. Likaså har timavlönade minskat med knappt en årsarbetare. 

 

År Tillsvidareanställda (åa) Visstidsanställda (åa) Timavlönade (åa) Totalt (åa) 

2018 57 7 1,0 65 

2017 57 8 1,9 66,9 

2016 52 9 5,7 66,7 
Figur 4: Antal årsarbetare 

Av de tillsvidare- och visstidsanställda är 79 % kvinnor och 21 % är män vilket innebär att antalet 

kvinnor har ökat något jämfört med föregående period. Per den 31 augusti har förbundet fyra 

studielediga och två föräldraledig medarbetare. 

 

Sysselsättningsgrad  

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 96,8 %.  

88,9 % av förbundets tillsvidareanställda kvinnor, respektive 91,7 % män arbetar heltid. 

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron visar på en fortsatt nedgång. Genomsnittlig sjukfrånvaro för perioden är nu 5,3 % 

jämfört med 7,5 % föregående 

period. Framförallt är det 

långtidsfrånvaron som sjunkit. 

Genomsnittlig korttidsfrånvaro 

är för perioden 4,8 % vilket 

även det är en liten minskning 

från föregående period. 

 

 
 

 

 Figur 5: Sjukfrånvaro i procent 2016-2018 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Ny verksamhetschef 

I februari tillträdde en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Den tidigare verksamhetschefen 

för Boråskontoret gick i pension i maj. 

 

Uppdaterat verksamhetssystem 

Under året har befintligt verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att flera processer 

digitaliserats och förenklats samt att en mobilapp för uppdragstagare har införts.  De tidigare 

pappersblanketterna har därmed avvecklats. 

 

Upphandlingar 

I början av året dömde Kammarrätten till förbundets nackdel i målet avseende upphandling av 

nytt verksamhetssystem. Förbundet valde att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen vilka ej 

tilldelade förbundet prövningstillstånd. Under sommaren påbörjades därför en ny 

upphandlingsprocess tillsammans med externt upphandlingsstöd.  

 

EuroPride 2018 

Förbundet har under sommaren i samarbete med VGR deltagit på EuroPride 2018. Syftet var i 

första hand att sprida kunskap om förbundet och dess verksamhet.  

 

5-årsjubileum 

I april 2018 hade förbundet varit i drift i fem år. Detta uppmärksammades genom att 

uppdragstagare bjöds in att fira med personalen på respektive kontor. Jubileet firades även på 

direktionsmötet i april.  

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 

Efterfrågan av förbundets tjänster har minskat något jämfört med föregående år. Fram till 31 

augusti har 2 000 färre uppdrag utförts. Minskningen följer såväl förbundets prognos avseende 

uppdrag som migrationsverkets prognos om antalet asylsökande. 

 

Antalet uppdrag har årliga säsongsvariationer. Generellt minskar beställningarna ca 10 – 20 %  i 

samband med skollov. Vid planering och bemanning av verksamheten beaktas denna variation. 

 

Förbundet tillsatte 99,1 % av inkomna beställningar under perioden. I de fall förbundet inte kan 

tillsätta beställningar med egna tolkar sker ett samarbete med andra tolkförmedlingar. 

Målsättningen är dock att så kallade lånetolkar endast ska anlitas i undantagsfall. Detta då 

kvaliteten är svår att säkerställa och kostnaden generellt är högre än intäkten. Under perioden har 

1,7 % av förbundets uppdrag utförts av inlånade tolkar vilket är en minskning på drygt 60 % 

sedan augusti 2016.  

 

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta de 

förväntade behoven av språktolk- och översättningstjänster. Förbundet har en ständig utmaning i 

att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till yrket och förbundet. Senaste halvåret har dock 

fler redan etablerade och utbildade tolkar sökt sig till förbundet vilket är mycket positivt för såväl 

kvaliteten som förmågan att tillgodose medlemmarnas behov av tolktjänster.  
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Då förbundet tidigare under året dömdes att göra om upphandlingen av nytt verksamhetssystem 

har inte implementering införlivats enligt plan. Ny upphandling är påbörjad och systemet 

förväntas vara i drift under 2019. 

 

Intensivt arbete pågår med verksamhetsledningssystemet FR2000 och certifiering förväntas ske 

under 2019. Som ett led i kvalitetsutvecklingsarbetet implementeras också under året förbundets 

ledord vilket förväntas skapa en högre kvalitet i verksamheten.  

Förbundets investeringsverksamhet 

Under 2018 har ingen investeringsverksamhet skett. 

Ekonomi 

Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets 

intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. 

Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är 

arvoden till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och totala 

intäkter är beroende av hur mycket tolktjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera 

medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

 

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr.  

 

Helårprognos i förhållande till budget 

Budget 2018 är lagd utifrån 335 000 uppdrag och prognosen för helår 2018 baseras på ca 330 000 

uppdrag. Främst återfinns budgetavvikelse mot helårsprognosen på posterna kopplade till 

tolkuppdragen. Såväl intäkterna som tolkkostnaderna är högre än budgeterat. Detta är kopplat till 

att förbundet har fler utbildade tolkar som genererar såväl högre intäkter som ökade kostnader. 

Kostnader kopplat till ny upphandling prognostiseras också bli högre än budget. Utfallet för 

delåret 2018 är 4 mkr och prognosen för helåret är drygt 1 mkr. 

INTÄKTER 

Utfall jan-aug 
2018 

Budget 
aug 

Prognos 
helår 

Budget 
2018 

Förmedlingstjänster 129 067 127 747 198 000 191 620 

Övriga Intäkter 141 0 0 0 

Summering 129 209 127 747 198 000 191 620 

KOSTNADER     

Personalkostnader 19 698 19 487 29 290 29 230 

Arvoden och ersättningar tolkar 97 644 99 227 154 836 148 840 

Direktionskostnader 485 467 700 700 

Tolkutbildning 815 1 467 1 500 2 200 

Lokalkostnader 1 922 1 933 3 000 2 900 

Data/IT/Telefoni/Post 1 926 2 000 3 000 3 000 

Inventarier, förbrukningsmaterial 269 373 560 560 

Administrativa och konsulttjänster 2 278 2 267 3 700 3 400 

Finansiella kostnader 141 527 300 790 

Summering 125 178 127 747 196 886 191 620 

RESULTAT 4 031 0 1 114 0 

        Tabell 2: Utfall, budget och prognos 
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Mål för god ekonomisk hushållning 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 

vilket ska genomsyra verksamheten både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Kännetecken 

för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att 

resultatet, sett över en längre period, är positivt.  

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål för 2018:  

 

• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas. 

 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och checkkrediten har ej nyttjats.  

 

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 

Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Delårsresultatet 2018 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för 

2018 beräknas uppnås.  

 
Resultaträkning 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 

för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska 

finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna procentuellt i relation till värdet av 

nyttjade tjänster under året. 

 

Resultaträkning 

Belopp i tkr     

 Not 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 

  2018-08-31 2017-08-31 2017-12-31 

     

Verksamhetens intäkter 1 129 208  119 026  186 901  

Verksamhetens kostnader 2 -125 035  -120 091  -186 538  

     

Resultat före avskrivningar  4 173  -1 065  363  

     

Avskrivningar 3 -103  -165  -248  

     

Resultat efter avskrivningar  4 070  -1 230  115  

     

Finansiella intäkter 4 0  2  3  

Finansiella kostnader 5 -38  -28  -39  

     

Redovisat resultat  4 032  -1 256  79  
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Balansräkning 

Belopp i tkr     

 Not 2018-08-31 2017-08-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR     

     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier 6 0 186 104 

Summa anläggningstillgångar  0 186 104 

     

Omsättningstillgångar     

Fordringar 7 33 033 30 197 42 967 

Likvida medel 8 19 698 16 298 12 565 

Summa omsättningstillgångar  52 731 46 495 55 532 

     

Summa tillgångar  52 731 46 681 55 636 

     
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER     

     

Eget kapital     

Eget kapital 9 21 381 21 303 21 302 

Andelskapital, medlemskommuner 9 2 779 2 779 2 779 

Årets/periodens resultat 9 4 032  -1 256  79  

Summa eget kapital  28 192 22 826 24 160 

     

Skulder      

Kortfristiga skulder 10 24 538 23 855 31 476 

Summa skulder  24 538 23 855 31 476 

     
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  52 730 46 681 55 636 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr     

 Not 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 

  2018-08-31 2017-08-31 2017-12-31 

Den löpande verksamheten     

Årets resultat  4 032  -1 256  79  

Justering för av- och nedskrivning  103  165  248  
     

Kassaflöde från den löpande verksamheten      

före förändring av rörelsekapital  4 135  -1 091  327  
     

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  9 935  15 055  2 284  

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -6 937  -9 434  -1 814  

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  7 133  4 530  797  

     

Investeringsverksamheten     
Bruttoinvestering i materiella 
anläggningstillgångar  0  0  0  

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0  0  0  

     

Finansieringsverksamheten     

Andelskapital 11 0  0  0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  0  0  

     

Årets kassaflöde  7 133  4 530  797  

     

Likvida medel vid årets början  12 565  11 768  11 768  

Likvida medel vid årets slut  19 698  16 298  12 565  

 

 

Noter 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal redovisning samt enligt 

rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning. Samma 

redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste 

årsredovisningen. 

 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. 

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter 

redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo-

göras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en 

ursprunglig löptid på högst tre månader. 
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Noter 

Belopp i tkr    

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

Not  2018-08-31 2017-08-31 2017-12-31 

     

1 Verksamhetens intäkter    

 Förmedlingstjänster 129 067  118 838  186 579  

 Övriga intäkter 141  188  322  

 Summa 129 208  119 026  186 901  

     

2 Verksamhetens kostnader    

 Direktionskostnader 362   580  

 Sociala avgifter direktion 123   194  

 Personalkostnad 14 964  14 077  20 789  

 Sociala avgifter personal 4 727  4 526  6 638  

 Arvoden och ersättning tolkar 80 004  77 528  120 962  

 Sociala avgifter tolkar 17 646  17 369  27 130  

 Tolkutbildning 814  568  1 418  

 Lokalkostnader 1 922  1 859  2 826  

 Dator/IT/telefoni/post 1 874  1 656  2 488  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  269  405  455  

 Administrativa- och konsulttjänster 2 330  2 103  3 058  

 Summa 125 035  120 091  186 538  

     

3 Avskrivningar    

 Inventarier 103  165  248  

 Summa 103  165  248  

     

4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 0  2  3  

 Summa 0  2  3  

     

5 Finansiella kostnader    

 Räntekostnad  1  10  0  

 Övriga finansiella kostnader 37  18  39  

 Summa 38  28  39  

     

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 
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6 Anläggningstillgångar    

 Inventarier    

 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 138  -890  -889  

 Årets investering  0  0  0  

 Årets avskrivning -103  -165  -248  

 Utgående bokfört värde 0  186  104  

     

7 Fordringar    

 Kundfordringar 15 760  14 253  22 537  

 Div. kortfristiga fordringar 29  9  21  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 244  15 935  20 409  

 Summa 33 033  30 197  42 967  

     

8 Kassa och bank    

 Bank 19 698  16 298  12 565  

 Summa 19 698  16 298  12 565  

     

9 Allmänt eget kapital    

 Balanserat resultat 21 381  21 303  21 302  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 779  2 779  2 779  

 Årets/periodens resultat 4 032  -1 256  79  

 Summa 28 192  22 826  24 160  

     

10 Kortfristiga skulder    

 Leverantörsskulder 1 335  1 088  1 708  

 Moms 5 762  5 328  7 317  

 Personalens skatter och avgifter 2 213  2 051  3 132  

 Skulder till anställda 1  0  0  

 Upplupna semesterlöner 604  635  873  

 

Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala 
avgifter 9 890  10 213  12 495  

 Övriga upplupna kostnader 4 733  4 540  5 951  

 Summa 24 538  23 855  31 476  

     

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2018. 

     

     

11 Andelskapital    

 Årets förändring av andelskapital 0  0  0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

     

 Summa 0  0  0  
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Sammanfattning av ärendet 
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets 
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. 
Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är 
arvoden till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och totala 
intäkter är beroende av hur mycket tolktjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera 
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Andelskapitalet är beräknat på 
medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr. 
 
Budget 2018 är lagd utifrån 335 000 uppdrag och prognosen för helår 2018 baseras på ca 330 000 
uppdrag. Främst återfinns budgetavvikelse mot helårsprognosen på posterna kopplade till 
tolkuppdragen. Såväl intäkterna som tolkkostnaderna är högre än budgeterat. Detta är kopplat till 
att förbundet har fler utbildade tolkar som genererar såväl högre intäkter som ökade kostnader. 
Kostnader kopplat till ny upphandling prognostiseras också bli högre än budget. Utfallet för 
delåret 2018 är 4 mkr och prognosen för helåret är drygt 1 mkr.  
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 Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om gränsvärden för buller och skuggor vid 
etablering av vindkraftsanläggningar 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslagen till kommunstyrelsen 
för beredning.                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Ingvar, Carola, Johanna och Benjamin Nilsson, Bällefors 53 i Moholm samt Bo 
och Gun Vallgren, Bällefors Karlstorp 51 i Moholm har inkommit med identiska 
medborgarförslag i vilka det föreslås att Töreboda kommun ska anta samma 
regler som Mariestads kommun avseende gränsvärden för buller och skuggor 
vid etablering av vindkraftsanläggningar. D.v.s. 35 dB(A) vid bostadshus och 
minsta avstånd mellan verk och bostadshus 900 meter. 
 
Enligt förslagsställarna bidrar en ändring av regelverket till en ökad 
livskvalitet för nuvarande och kommande kommuninvånare.                          

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag upprättade av Ingvar, Carola, Johanna och Benjamin Nilsson, 
Bällefors 53 i Moholm samt Bo och Gun Vallgren, Bällefors Karlstorp 51 i 
Moholm 2018-12-28. 
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Ola Blomberg  
Kanslichef 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 
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svenska forskare kräver större skyddsav-
stånd än nu [7]. En ny nya-zeeländsk stu-
die av hälsorelaterad livskvalitet rekom-
menderar minst 2 km mellan bostäder
och stora vindkraftverk [8]. Till skillnad
från utlandet sker i Sverige tillståndsgiv-
ningen på den sökandes villkor eftersom
denne ensidigt ska visa att kraven upp-
fylls. I Danmark hade exempelvis varje
amt eller har varje kommun själva till-
gång till beräkningsverktyg för kontroll
av ansökningshandlingar. I Tyskland är
bebyggelsestrukturen en helt annan än i
Sverige med sammanhållna byar i Tysk-
land men utspridd bebyggelse i Sverige.
Största skillnaden mot utlandet är dock
större verk här än där. Med större verk
följer högre källbuller från verket och
därmed större skyddsavstånd.

Karlstad – Predikstolarna
Följande slutsatser dras för vindkraftom-
råde Predikstolarna, Karlstad kommun,
figur 1 [9]:

� Medelvärde för bullernivå invid drygt
70 undersökta bostäder är 40,6 dB(A).
� Begränsningsvärdet för bullernivå nat-
tetid, 40 dB(A), överskrids för hälften av
drygt 70 inventerade bostäder, varför
verk utan ”nedskruvning” inte får köras
då.
� För varje dB(A) i ”nedskruvning” för-
loras minst 2,5 procent i energi.
� Övriga områden för vindkraft inom
kommunen bör därför noga bullerkontrol-
leras.

� Danska forskarkrav om högst 35 dB(A)
överskrids för alla undersökta bostäder.
� Vindkraftverk står för nära varandra,
vilket minskar energifångsten för dem.
� Risk för bullerinterferens mellan verk
föreligger med mindre avstånd dem emel-
lan än tio gånger turbindiametern [10].

Laholm – Hishult
I Hishult uppmättes vindhastigheten vid
mätplatsen till mellan 2,8 och 4,1 m/s på
höjden 10 m över marken jämfört med ett
krav om 8 m/s [11]. Bullerkonsulten val-
de därför att använda effektdata från
vindkraftverket vid navhöjd 105 m givna
att verksamhetsutövaren själv. Eftersom
verksamhetsutövaren skulle kontrolleras
är detta en form av cirkelbevis. Buller-
konsulten omräknade enligt en föråldrad
formel för små verk effektdata givna vid
105 m över marken till vindhastighet på
höjden 10 m över marken. Detta omräk-
ningsförfarande i två led ger stor osäker-
het i synnerhet som vindhastigheten in-
vid mätpunkten kan vara mindre än hälf-
ten av den vindhastighet som gäller på
den höjdrygg, där vindkraftverken står
[12]. I sånt fall gäller begränsningsvärdet
35 dB(A) nattetid [13]. I Hishult har bul-
lerkonsulten därför använt felaktiga käll-
bullervärden baserade på för låg vindhas-
tighet vid påföljande beräkningar av bul-
ler. Bullerkonsulten var dock inte vid till-
fället ackrediterad av Swedac för att utfö-
ra bullerimmissionsberäkningar. Buller-
konsulten erkänner dessutom att indata i
av denne använt datorprogram Nord
2000 kan styras till exempel till verksam-
hetsutövarens fördel. I Hishult mättes
bullret från vindkraftverken dessutom
under dagtid då fågelkvitter överröstade
vindkraften. Denna mättidpunkt är irrele-
vant eftersom begräsningsvärdet även av-
ser nattetid under hösten, då lite fågel-
kvitter förekommer. Med en korrekt be-
räkning i Hishult får närmaste bostad cir-
ka 45 dB(A), varför Miljööverdomstolen
har godtagit grannarnas rätt att klaga och
återförvisat ärendet till Länsstyrelsen i
Halland [14].

Osby översiktsplan
Översiktplanen omfattar områden med
avstånd till bostäder större än 500 m [15].
Med ledning av planen kan verk placeras
ut med fem gånger turbindiametern i in-
bördes avstånd. För 2,3-MW-verk i områ-
dena så ryms 200 verk. Bullernivån för
460 bostäder blir högre än 40 dB(A), det
vill säga cirka 1 200 boenden kommer att
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Artikeln omfattar en bedömning av
minsta avstånd mellan vindkraftverk
och bostäder. För detta ändamål
sker en genomgång av bullernivå
för cirka 7 500 bostäder kring cirka
1 400 vindkraftverk i Sverige. I
Sverige gällande beräkningsregler
har använts. Resultaten visar att
Energimyndighetens 500 m i
skyddsavstånd är alltför litet. Som
grund för planering av ny vindkraft
ges därför förslag på beräknings-
samband baserade på antalet verk
och effekt hos dessa med i stort sett
fördubblade skyddsavstånd jämfört
med nuvarande som följd.

Exploatering med vindkraft sker med
ofta hjälp av dyr advokatyr, där gran-
narna har litet att sätta emot. Fall av
rättsröta förekommer vid tillståndsgiv-
ningar [1]. Som miljöfarlig verksamhet
ska dock vindkraften uppfylla vissa för-
siktighetsmått i fråga om bullernivå och
skuggtid. Energimyndigheten uppger
500 m som rekommenderat skyddsav-
stånd mellan bostad och vindkraftverk –
oftast får de som bor mer än 1 000 m från
verken inte ens yttra sig vid ansökningar.
Med 500 m som skyddsavstånd kan bara
enstaka verk byggas. Kontraktsskrivning
med markägare baseras på avståndet 500
m. Realistiska avstånd torde vara de dub-
bla med hänsyn till de stora verk som nu
tar plats bland bostäder i Sverige. I före-
liggande bedömning används giltig mo-
dell från Boverkets, Energimyndighetens
och Naturvårdsverkets, SNV, no 6241
[2, 3, 4]. Begränsningsvärde för buller
nattetid är 40 dB(A) för andra bostäder
än planlagd fritidsbebyggelse, där 35
dB(A) gäller. Vid rena toner är begräns-
ningsvärdet för vindkraftverk 5 dB(A)
lägre, det vill säga 35 dB(A) respektive
30 dB(A). För effekt högre än 2 MW re-
kommenderas i Danmark 35 dB(A) som
högsta bullernivå utomhus [5, 6]. Även

Minsta avstånd mellan
vindkraft och bostäder

Artikelförfattare är
Bertil Persson,
docent, Bara.

Figur 1: Cirka 38 bostäder i område
Predikstolarna får högre bullernivå än

40 dB(A).



störas i sin nattsömn och i övrigt. Tabell 1
och figurerna 2 till 6 visar antalet bostäder
som enligt SNV 6241 får högre bullernivå
än 40 dB(A) om vindkraftverk Siemens

SWT 101 med effekten 2,3 MW och tur-
bindiametern 101 m placeras inom områ-
den som utpekas i sammanvägningskar-
tan (källbuller: 106,0 dB(A)). Avståndet
mellan verken är fem gånger turbindia-
metern eller minst 505 m [16].

Simrishamn – Blästorp
Bullerkonsulten utförde bullerberäkning-
ar för motvind, vilket strider mot gällande
mätnorm och beräkningsnorm, som före-
skriver att mätningar ska ske i tre andra
riktningar än lä [17]. Det finns två bostä-
der 289 respektive 589 m från närmaste
vindkraftverk och i förhärskande vind-
riktning sydväst, det vill säga under en
fjärdedel av året. För övriga vindriktning-
ar, det vill säga tre fjärdedelar av året, har
bullerskugga från ekonomibyggnader in-
till de bägge bostäderna tagits i anspråk,
det vill säga vindhastigheten blir lägre än
8 m/s för höjden 10 m intill beräknings-
punkten. Detta torde leda till krav om 35
dB(A) [18]. Om ljudskugga finns ligger
beräkningspunkten även i lä i fråga om
vind. Uppgiven ackreditering torde ha gi-
vit drabbade grannar underläge i dessas
argumentering. Dessutom utfördes buller-
beräkningarna med datorprogram Nord
2000 med okända formelsamband. Wind-
Pro gör med en maxbullerberäkning en
rimlig medelvärdesbedömning av buller-
nivån enligt SNV 6241 [19]. Då används
markråhetslängden 0,05 m samt högst

förekommande källbuller med så kallade
95 procent sannolikhet. Vidare används i
WindPro medeltemperatur, medelfuktig-
het och mest ogynnsamma vindriktning,
det vill säga mot bostaden. I Blästorp har
dessutom ”nedskruvning” skett till 101,0
dB(A), det vill säga till mod 4 eller 500
kW. Det är osannolikt att ”nedskruvning”
sker annat vid bullermätningar eftersom
energifångsten därmed skulle minska
med 25 procent. Under 2010 uppmätt ef-
fektivitet i Blästorp är 40 procent varför
”nedskruvning” inte skedde då.

Trelleborg – Näsbyholm
Bullerkonsulten har vid 6 m/s i vindhas-
tighet utfört ackrediterad bullermätning
från ett av fyra verk och sedan avbrutit
mätningen till följd av mojnande vind
[20]. I den ackrediterade rapporten upp-
ges att övriga tre verk inte lät mer än det
verk som studerades. Därför borde en
spridning om cirka 1 dB(A) mellan ensta-
ka verk ha beaktats. Därefter har buller-
konsulten gjort beräkningar av bullerim-
mission. Det framgår dock inte av rappor-
ten att ackrediteringen bara avser mät-
ningen. I bedömning av mätosäkerhet
(1,1 dB(A)) har inte tillagts resulterande
källbuller 100,3 dB(A) utan hänvisning
skett till Miljönämnden (garantikällbuller
för Enercon 2,3 MW E-70 mod 0 är dock
103,1 dB(A)) [21]. Ifråga om mätosäker-
het uppger bullerkonsulten hälften av det
värde som är statistisk belagt samt hävdar
att begränsningsvärdet för bullervärde
nattetid med hänsyn till avrundning kan
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Tabell 1: Antalet bostäder i Osby vindbruksplan som får högre bullernivå än 40
dB(A).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Område Antal verk Antal bostäder med mer än 40 dB(A)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Loshult (ansökan) 4 10
Lönsboda nord 31 90
Lönsboda nordost 62 150
Osby nord 71 110
Osby väster 32 100
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Summa 200 460

Figur 2: Cirka tio bostäder i område
Loshult får högre bullernivå än 40

dB(A).

Figur 3: Cirka 90 bostäder i område
Lönsboda N får högre bullernivå än 40

dB(A).

Figur 4: Cirka 150 bostäder i område
Lönsboda NO får högre bullernivå än 40

dB(A).

Figur 5: Cirka 110 bostäder i område
Osby N får högre bullernivå än 40 dB(A).

Figur 6: Cirka 100 bostäder i område
Osby V får högre bullernivå än 40 dB(A).



vara 40,4 dB(A) [22]. Riktvärden för bul-
lernivå har dock upphävts genom domar
2009 i Miljööverdomstolen och Svea
hovrätt [23, 24, 24]. Efter Miljööverdom-
stolens dom finns endast begränsnings-
värden kvar. Begränsningsvärden enligt
Miljöbalkens hänsynsregler får inte över-
skridas för någon bostad. Luftfuktigheten
var osedvanligt låg vid mättillfället varför
inverkan av nattetid (då begränsningsvär-
det 40 dB(A) gäller) relevant luftfuktig-
het ska beaktas, cirka 99 procent, det vill
säga ett tillägg göras med cirka 0,5
dB(A). Uppgifter om vindhastighet och
effekt är lämnade av verksamhetsutöva-
ren själv (rådata saknas i rapporten) varför
dessa uppgifter saknar värde som bevis i
sammanhanget (jämför cirkelbevis i His-
hult). Av bullerkonsulten beräknad signi-
fikans R² är lika med 0,64 står inte i rele-
vans till givna datapar, vilka ger R² är lika
med 0,09. Bullerkonsulten tillåts därför
inte subtrahera bakgrundsbuller som
skett. I en annat rapport uppger buller-
konsulten ± 4 dB(A) som osäkerhet vid
beräkning med Nord 2000 [26]

Bedömning av minsta skyddsavstånd
baserad på prospekt
Bullerberäkning skedde med SNV 6241
för 125 prospekt i Sverige med cirka
7 500 bostäder kring cirka 1 400 vind-
kraftverk baserat på bygganmälan, bygg-
lovsansökan eller miljöanmälan [27]. För
samtliga prospekt beräknades bullernivån
40 dB(A) som funktion av avstånd från

bostad till närmaste vindkraftverk, såväl i
skog som på slätten. Följande samband
erhölls för minsta avstånd mellan bostad
och verk, r40, figur 7 (m):
r40, skog = (52,5 • w) • ln(n) + 125 • w + 315

(1)
r40, slätt = (51,0 • w) • ln(n) + 113 • w + 284

(2)
Beteckningar:
ln naturliga logaritmen
n antal verk (st)
r40, skog avstånd verk till bostad i skog,

bebyggelse eller bland träd
dungar (m)

r40, slätt avstånd verk till bostad belä-
gen på helt öppen, slät mark

w effekt per verk (MW)
För att kringgå krav på bullernivå upp-

ges ibland ”kontorisering” av bostäder
[28], figur 8.

Slutsatser
Följande slutsatser kan dras efter genom-
gång av bullernivån vid 7 500 bostäder in-
till 1 400 vindkraftverk:
� Nuvarande avstånd om 500 m mellan
vindkraft och bostäder bör ökas kraftigt.
� Avståndet bör göras beroende av anta-
let verk och effekten hos dessa.
� Översiktplaner för vindkraft bör revi-
deras med hänsyn till krav om större av-
stånd.
� Kontraktsskrivning med markägare bör
baseras på större avstånd än 500 m.
� Stor osäkerhet i bullerberäkningar med
Nord 2000 bör beaktas. �
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Figur 7: Minsta avstånd mellan bostad
och vindkraft som funktion av antal och

effekt.
Figur 8: Gård ”kontoriseras” för att medge vindkraft.

Bildmontage: Bertil Persson.
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 Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag om städdag i och kring Göta kanal 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslagen till kommunstyrelsen 
för beredning.                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Tomas och Helene Andersson, Halnavägen 8 i Töreboda, har inkommit med ett 
medborgarförslag i vilket de föreslår att kommunen ska anordna en dag då 
kommuninvånarna i Töreboda kan plocka skräp i och kring Göta kanal. 
 
Förslagsställarna framhåller att då kanalen ofta är tömd under vinterhalvåret 
är det lämpligt att ta upp skräp från kanalens botten mellan gästhamnen och 
silon. Detta skulle även sända bra signaler till kommunens barn om vår 
gemensamma miljö. 
 
Kommunens insats skulle vara att till exempel bjuda på korv och samla in och 
återvinna skräpet.                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag upprättat av Tomas och Helene Andersson om att 
kommunen ska anordna en dag då kommuninvånarna i Töreboda kan plocka 
skräp i och kring Göta kanal. 
 
Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg 2019-01-08, Medborgarförslag 
om städdag i och kring Göta kanal. 
 
 

Töreboda 2019-01-08 

Ola Blomberg  
Kanslichef 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Kommunkansliet             












































