
 

 

TÖREBODA KOMMUN 

 

KUNGÖRELSE Sida 1 

2022-11-08  

  

 
  

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i Gjutarens 
Aula måndagen den 28 november 2022 kl. 18:00 för behandling av nedanstående 
ärenden.  
 
Efter punkt 3 på dagordningen genomförs Töreboda kommuns medverkan i val av ombud till 
Sveriges Kommuner och Regioners kongress 2023. 
 
1.  Upprop 

2.  Val av protokollsjusterare  
Förslag Johan Cord (S) och Gustav Svensson (SD) 

3.  Godkännande av dagordningen och anmälan av jäv 

4.  Information från kansliet om datorer för förtroendevalda. 

5.  Val av begravningsombud mandatperioden 2023-2026 

6.  Val av stämmoombud i föreningar mandatperioden 2023-2026 

7.  Val av ledamot till direktionen i Tolkförmedling Väst mandatperioden 2023-2026 

8.  Redovisning av motioner och medborgarförslag som är under beredning 

9.  Överlåtelse - Försäljning av fastigheterna Töreboda Kyrkängen 1:110 och Töreboda 
Kyrkängen 1:136 i Älgarås till Törebodabostäder AB 

10.  Gemensamma avfallsföreskrifter, Avfall & Återvinning Skaraborg 

11.  Förbundsordning för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg att gälla 
från 1 januari 2023 

12.  Revidering av aktieägaravtal mellan Töreboda kommun och Mariestads kommun 
avseende VänerEnergi AB 

13.  Delårsrapport år 2022 för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg 

14.  Delårsrapport för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2022 (RÖS) 



 

 

15.  Delårsrapport år 2022 för Skaraborgs kommunalförbund 

16.  Delårsrapport för Tolkförmedling Väst år 2022  

17.  Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2023 

18.  Eventuella handlingar att anmäla  

19.  Eventuella motioner 

20.  Eventuella medborgarförslag 

21.  Eventuella interpellationer och frågor 

22.  Eventuella valärenden  

 

Anne-Marie Lundin (M) 
Ordförande 

 

 

 

Om ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra, var god kontakta kommunkansliet,  
tfn 0506-181 46 eller 0506-180 12 alternativt e-post eleonor.hultmark@toreboda.se eller 
kristina.roslund-berg@toreboda.se  

 

Ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida 
www.toreboda.se. 
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2022-11-02 KS 2022/347 

 

Kommunstyrelsen 
 

Val av begravningsombud mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna utredningen till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare hantering. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige hanterade ärendet om val av begravningsombud 
mandatperioden 2023-2026 vid sitt sammanträde den 31 oktober 2022, § 144. 
Vid sammanträdet konstaterades att nuvarande begravningsombud inte 
önskar att fortsätta som ombud under kommande mandatperiod, varför 
kommunfullmäktige har att föreslå ett nytt ombud med särskild lämplighet för 
förtroendeuppdraget. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud efter 
förslag med motivering från kommunen.  

Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att utreda och informera 
om uppdragets omfattning och förutsättningar inför valberedningens 
kommande möte, i avsikt att underlätta rekrytering av nytt 
begravningsombud.  

Lämplighet för uppdraget 

Den som blir begravningsombud ska vara lämplig och kvalificerad för 
uppdraget. Det innebär bland annat att ha kunskaper om ekonomi, olika 
religioner, livsåskådningar och begravningsseder. Begravningsombudet ska 
vara opartisk och inte ha kopplingar till Svenska kyrkan, samt delta i de 
utbildningar som krävs för att kunna utföra uppdraget. 

Begravningsombudets uppdrag och omfattning 

Att vara begravningsombud innebär att säkerställa att de personer som inte 
tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Ombudet ska se till att 
begravningsverksamheten sköts på ett korrekt sätt och att de som ansvarar för 
begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på 
rätt sätt, att avgiften går till begravningsverksamheten och inte används till 
övrig verksamhet inom Svenska kyrkan.  
 
I begravningsverksamheten ingår sådana åtgärder som har direkt samband 
med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna, det vill säga att alla 
människor, oavsett livsåskådning, ska få tillgång till en begravningsplats och en 
begravningsceremoni efter att personen avlidit. Begravningsavgiften ska 
användas för att finansiera krematorierna, begravningskapellen och 
begravningsplatsernas skötsel och skick. Avgiften ska också användas till de 
personalkostnader inom kyrkogårdsförvaltningen som avser kostnader för att 
hålla begravningsverksamheten i ett ordnat och värdigt skick.  
  



 
Ett begravningsombud förordnas för ett verksamhetsområde som omfattar 
församlingarna inom en kommun.  
 
Begravningsombudets åtaganden  
 

 Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad 
och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras 
önskemål rörande verksamheten. Det finns till exempel utbildningar 
inom begravningsområdet och ombudet kan kontakta olika 
trossamfund för en dialog kring olika begravningsseder.  

 Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om ombudets 
verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund 
än Svenska kyrkan och med andra berörda parter, till exempel 
begravningsbyråer, församlingar, föreningar, informera genom media 
och publicera information om uppdraget på kommunens webbplats.  

 Hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder 
som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till 
ombudets kännedom. Beaktansvärda önskemål kan till exempel vara 
fler bokningsbara tider för begravning för dem som inte tillhör Svenska 
Kyrkan eller gravplatser anpassade till religiösa och icke religiösa 
önskemål.  

 Skriftligen meddela Kammarkollegiet om ombudet tillstyrker eller 
avstyrker huvudmannens kostnadsberäkningar avseende 
begravningsverksamheten. Meddelandet ska lämnas i omedelbar 
anslutning till att Svenska kyrkan lämnat underrättelse om samtliga 
sina huvudmäns kostnader för begravningsverksamheten enligt 3 § 
första stycket förordningen om begravningsavgift. Om ombudet inte 
håller med om förslaget, utan avstyrker det, ska en skriftlig motivering 
och en egen beräkning av kostnaderna lämnas.  

 Senast den 15 maj varje år ska ombudet samråda med den av 
huvudmannen utsedde revisorn i frågor som rör huvudmannens 
årsredovisning och kravet på särredovisning av 
begravningsverksamhetens intäkter och kostnader. Om huvudmannen 
har utsett två eller flera revisorer är det tillräckligt att samrådet sker 
med en av dem. Som stöd vid samrådet finns en checklista på 
länsstyrelsens webbplats. 

 Senast den 31 maj ska en årsberättelse inlämnas till länsstyrelsen. 
Blanketten för årsberättelsen återfinns på länsstyrelsens webb. 2 

 

Ersättning till begravningsombud 
 
Som ersättning för arbete och omkostnader får begravningsombud ett årligt 
arvode, samt ett belopp för varje sammanträde som ombudet deltar i. 
Ombudet får också ersättning för löneavdrag eller annan förlust av inkomst på 
grund av möten eller utbildningar. 

Hur mycket ersättning ombudet får i årligt arvode beror på folkmängden i den 
kommun som ombudet är verksam i. För närvarande gäller ett årligt 
grundarvode på 8 500 kronor för en folkmängd motsvarande Töreboda 
kommuns storlek. Som huvudman räknas församling inom Svenska kyrkan. 
Ombudet begär ersättning hos var och en av huvudmännen inom 
verksamhetsområdet och grundarvodet fördelas lika mellan huvudmännen. 

  



 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Val av begravningsombud mandatperioden 2023-2026, 
daterad 2022-11-02 
 
Protokollsutdrag Kf § 144/22 
 
 
 
 
 
Töreboda kommun den 2022-11-02 
 
 
Eleonor Hultmark 
Förvaltningssekreterare 
 
Beslutet ska skickas till: 
Kommunfullmäktiges valberedning 
(Kommunfullmäktige) 

(Länsstyrelsen vastragotaland@lansstyrelsen.se  ) 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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 Kommunstyrelsen 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är under 
beredning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisningen.    

Bakgrund och sammanfattning 

Enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning ska de motioner och 
medborgarförslag som inte har färdigbehandlats redovisas för kommunfullmäktige 
två gånger årligen.  
 

Kommunkansliet har upprättat en sammanställning över de motioner och 
medborgarförslag som inte har färdigbehandlats. Totalt är fem motioner och fem 
medborgarförslag under beredning i kommunens olika verksamheter.  
 
Motioner som inte är färdigbehandlade: 
 

1. Motion om att uppföra solcellsparker samt att etablera ett 
utbildningscenter i samverkan med naturbruksgymnasiet Sötåsen 
inlämnad av Johan Cord (S) och Karin Arvidsson (S) 
(KS 2019/339) 
Motionen anmäldes i kommunfullmäktige 2019-09-30 
Motionen överlämnades till kommunchefen för beredning. 

 

2. Motion om att flytta bron och färjan Lina till stationshuset inlämnad av  
Johan Cord (S)  
(KS 2020/37) 
Motionen anmäldes i kommunfullmäktige 2020-01-27. 
Motionen överlämnades till kommunchefen för beredning. 

 

3. Motion om att anlägga en hundrastgård i Älgarås inlämnad av  
Nina Terenziani (SD)  
(KS 2022/140) 
Motionen anmäldes i kommunfullmäktige 2022-03-28. 
Motionen överlämnades till utvecklingsenheten (Kia Berg).  
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4. Motion om kommunen ska lägga in veto mot byggandet av vindkraftsparken 
Fägremo 1:2 inlämnad av Marco Terenziani (SD) 
(KS 2022/253) 
Motionen anmäldes i kommunfullmäktige 2022-06-20. 
Motionen överlämnades till kanslichef Ola Blomberg för beredning. 

 
5. (KS 2022/337) Motion om vilka farthinder Töreboda kommun ska, eller bör 

använda inlämnad av Johan Cord (S) 
Motionen anmäldes i kommunfullmäktige 2022-09-26 
Motionen överlämnades till tekniska nämnden för beredning. 
 
 

Medborgarförslag som inte är färdigbehandlade: 
 

1. Medborgarförslag om att lägga in områden för odlingslotter i närheten av 
Töreboda, Moholm och Älgarås i den nya översiktsplanen. 
(KS 2020/227)  
Medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige 2020-06-15. 
Medborgarförslaget har överlämnats till plan- och exploateringschef Dan 
Harryzon för beredning.        

 
 

2. Medborgarförslag om att förse träden i Kårtorpsparken med 
informationsskyltar. 
(KS 2021/410) 
Medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige 2021-10-25. 
Medborgarförslaget överlämnades till informations- och turistchef Anna-Karin 
Kjellberg för beredning. 

 

3. Medborgarförslag om att anlägga farthinder på Stallgatan. 
(KS 2022/111) 
Medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige 2022-03-28. 
Medborgarförslaget överlämnades till tekniska nämnden för beredning. Ärendet 
återremitterades av kommunfullmäktige för vidare utredning 2022-09-26. 

 

4. Medborgarförslag om att anlägga en pumptrack-bana. 
(KS 2022/3) 
Medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige 2022-01-31. 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunchef Michael Nordin samt plan- 
och exploateringschef Dan Harryzon för beredning.        

 
 

5. Medborgarförslag om lekplats vid Mostugan. 
(KS 2021/428) 
Medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige 2021-11-29 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunchef Michael Nordin samt plan- 
och exploateringschef Dan Harryzon för beredning.        

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse upprättad av förvaltningssekreterare Eleonor Hultmark 2022-11-04, 
Redovisning av motioner och medborgarförslag som är under beredning 2022. 
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Töreboda 2022-11-04 

Eleonor Hultmark 
Förvaltningssekreterare  
 

 

 

Beslutet ska skickas till: 
Kommunchef Michael Nordin 
Plan- och exploateringschef Dan Harryzon 
informations- och turistchef Anna-Karin Kjellberg 
Verksamhet teknik   
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 Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse Överlåtelse – Försäljning av fastigheterna Töreboda 
Kyrkängen 1:110 och 1:136 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avyttra fastigheterna Töreboda Kyrkängen 
1:110 och Töreboda Kyrkängen 1:136 till Törebodabostäder AB. Avyttrandet 
ska genomföras under år 2022. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott ger kommunchefen i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde den 16 november komplettera ärendet med 
en oberoende marknadsvärdering av fastigheterna som ska ligga till grund för 
vilket pris fastigheterna avyttras till. 

 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 2021-09-27 att förvärva 
fastigheterna Töreboda Kyrkängen 1:110 och Töreboda Kyrkängen 1:136 från 
dåvarande ägare. Fastigheterna som består av tre flerbostadshus med totalt 40 
stycken lägenheter har tidigare använts som flyktingboende där 
Migrationsverket varit hyresgäst. 

Förvärvet gjordes till en köpeskilling om 3,5 miljoner kronor. I förvärvet ingick 
att Töreboda kommun övertog den möjlighet till kravställan som tidigare 
fastighetsägare hade mot Migrationsverket för onormalt slitage. Kommunen 
har inventerat det onormala slitaget och kravställt Migrationsverket på totalt 
ca 4,4 miljoner kronor inklusive moms vilket nu processas mellan kommunen 
och Migrationsverket. 

Fastigheterna är i dåligt skick. Beslutsunderlag håller på att arbetas fram för 
att påvisa vilka möjliga vägval det finns med fastigheterna sett ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Verksamhet Teknik MTG har uppdraget att inkomma 
med pris på rivning av ett, två eller tre av husen och Törebodabostäder har 
uppdraget att bedöma kostnaderna för att renovera ett, två eller tre av husen 
till ett uthyrningsbart skick. Alternativen för fastigheterna kan vara flera, men 
oavsett ser kommunen att det är nödvändigt att tillskapa fler bostäder i 
Älgarås. Särskilt när utvecklingen i norra Skaraborg ser ljus ut med anledning 
av de ökade antal arbetstillfällen som väntas åren framåt och med det ett ökat 
behov av bostäder. Kommunen bör inte äga, utveckla eller förvalta 
bostadsfastigheter varför kommunchefen föreslår att avyttra dessa fastigheter 
till kommunens bostadsbolag Törebodabostäder AB vars uppgift är just detta. 
Samtidigt behåller kommunen fortsatt insyn i fastigheternas framtid. Då 
fastigheternas skick kräver stora investeringar för att göra något eller flera 
uthyrningsbara föreslås att fastigheterna överlåts till en summa som innebär 
en större förlust för kommunen. Vidare överlåts till Törebodabostäder att 
bedöma utifrån marknadsläge vilka investeringar i fastigheterna som kan bära 
sig långsiktigt. 
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Att avyttra dessa fastigheter till ett lägre pris än vad man köpte för innebär att 
kommunens resultat påverkas negativt motsvarande mellanskillnaden. Det 
kan anses märkligt att kommunen avyttrar fastigheterna till ett lägre värde än 
vad man erlade i köpeskilling ett år tidigare. Flera saker påverkar att 
marknadsvärdet är lägre där bland annat rådande konjunktur med hög 
inflation och osäker ränteutveckling starkt påverkar och där marknaden i 
nuläget är betydligt mer återhållsamma. En värdering av fastigheterna kan visa 
att fastigheterna i det skick de har samt rådande marknadsläge inte har något 
värde alls. En oberoende marknadsvärdering av fastigheterna är beställd och 
väntas vara klar inom kort.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Michael Nordin 2022-10-26. 

 
 
 
Töreboda 2022-10-26 
Michael Nordin 
Kommunchef 
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Kommunstyrelsen 
 

Gemensamma avfallsföreskrifter för kommunalförbundet Avfall & 
Återvinning Skaraborg 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till gemensamma avfalls-
föreskrifter för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg. 
 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner antar det 
upprättade förslaget till gemensamma avfallsföreskrifter. Dock tidigast från och med 
2023-01-01. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg består av följande kommuner; 
Essunga, Falköping, Grästorps, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestads, Skara, 
Skövde, Tibro, Töreboda samt Vara. 
 

Förslag till nya gemensamma avfallsföreskrifter för kommunalförbundet Avfall & 
Återvinning Skaraborg har upprättats i samverkan mellan kommunalförbundet och 
medlemskommunernas miljöförvaltningar. Det upprättade förslaget har därefter 
ställts ut och inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. 
 

I juli år 2022, det vill säga efter utkastet till föreskrifter hade upprättats, ändrades 
lagstiftningen så att insamlingsansvaret för förpackningar kommer att överföras 
från producenterna till kommunerna. Det innebär i praktiken att ansvaret kommer 
att överföras till det gemensamma kommunalförbundet . Det upprättade förslaget 
till föreskrifter innefattar därför följande förändringar: 
 

På de ställen där det står; ……..om så regleras i nationell lagstiftning, förpackningar…… 
 

Ändras detta till;……från det datum som regleras i nationell lagstiftning, förpackningar…. 
 

Då detta avser en lagändring och inriktningen funnits med i förslaget bedöms 
förändringen inte vara av sådan karaktär att ny utställning behöver ske. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg 2022-09-30, Gemensamma 
avfallsföreskrifter för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg. 
 

Protokollsutdrag från direktionen i kommunalförbundet Avfall & Återvinning 
Skaraborg 2022-09-26 § 45, Gemensamma avfallsföreskrifter. 
 

Förslag till nya gemensamma avfalls-föreskrifter för kommunalförbundet Avfall & 
Återvinning Skaraborg. 
 

Samrådsredogörelse för gemensamma avfalls-föreskrifter för kommunalförbundet 
Avfall & Återvinning Skaraborg. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Kungörelse för gemensamma avfallsföreskrifter för kommunalförbundet Avfall & 
Återvinning Skaraborg. 
 
 
 
Töreboda kommun den 2022-09-30 
 
 
 
Beslutet ska skickas till: 
Avfall & Återvinning Skaraborg 
Essunga kommun 
Falköpings kommun 
Grästorps kommun 
Gullspångs kommun 
Götene kommun 
Hjo kommun 
Karlsborgs kommun 
Mariestads kommun 
Skara kommun 
Skövde kommun 
Tibro kommun 
Töreboda kommun 
Vara kommun 



2022-05-27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfall & Återvinning Skaraborg Besöksadress Kundtjänst Webbplats 

541 83 Skövde Rådmansgatan 26, Skövde Telefon: 0500-49 81 85 www.avfallskaraborg.se 

  info@avfallskaraborg.se 

   

Kungörelse 

Nya gemensamma avfallsföreskrifter 

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg har den 23 maj §32 

beslutat om utställning för gemensamma avfallsföreskrifter för 

kommunalförbundets 13 medlemskommuner. Medlemskommunerna utgörs av 

Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, 

Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner. 

 

Beredning av förslag till avfallsföreskrifter 

I förbundsordningen för kommunalförbundets framgår att i kommunalförbundets 

uppdrag ingår att: 

- bereda en gemensam renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter som sedan antas 

av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige 

Förslag till avfallsföreskrifterna har beretts tillsammans med tillsammans med samtliga 

miljöförvaltningar inom området. 

Utställning av avfallsföreskrifter 

Utställningstiden pågår från 7 juni till den 14 augusti. Tiden har förlängts till följd av 

att utställning sker under sommaren. 

 

Eventuella synpunkter på avfallsföreskrifterna ska skickas skriftligen under 

samrådstiden. Synpunkterna ska lämnas senast den 14 augusti till Avfall & 

Återvinning Skaraborg, 54183 Skövde eller till info@avfallskaraborg.se 

 

Eventuella frågor besvaras av biträdande förbundschef Jessica Rytter 

e-post: jessica.rytter@avfallskaraborg.se 

Tfn: 0500 – 49 76 98 

 

 

mailto:jessica.rytter@avfallskaraborg.se
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Avfall & Återvinning Skaraborg Besöksadress Kundtjänst Webbplats 

541 83 Skövde Rådmansgatan 26, Skövde Telefon: 0500-49 81 85 www.avfallskaraborg.se 

  info@avfallskaraborg.se 

   

Huvudsakliga förändringar i avfallsföreskrifterna 

Förskrifterna har anpassats till de regelförändringar som skett i svensk lagstiftning. 

De flesta förändringarna i svensk lagstiftning skedde i augusti 2020 då stora delar av 

EU:s avfallsdirektiv från 2018 genomföres i svensk lagstiftning. Med anledning av 

det har bland annat definitioner och vissa begrepp justerats. 

 

Från och med 1 januari 2024 är det lagkrav på att kommunerna ska tillhandahålla 

insamling av matavfall. Förskrifterna möjliggör för den insamlingsmetodik som 

kommunalförbundet har för detta. Insamling sker i två kärl, ett brunt kärl för 

matavfall och ett grönt kärl för restavfall. Standardintervallet inom 

kommunalförbundet är hämtning av matavfall varannan vecka och hämtning av 

restavfall var fjärde vecka. Föreskrifterna öppnar upp för att sådan insamling ska 

kunna ske i samtliga 13 medlemskommuner.  

Nuvarande lagstiftning tillåter att frivillig sortering av matavfall ut mot kund, vilket 

också tillämpas inom kommunalförbundet. Det är troligt att kommande justeringar 

av svensk lagstiftning inte kommer tillåta detta, att endast obligatorisk utsortering 

av matavfall får tillhandahållas ut mot kund i framtiden. Beslut i fråga förväntas 

komma innan 1 januari 2024. Föreskrifterna öppnar upp för möjligheten att 

insamlingen kan komma att bli obligatorisk. 

 

Nuvarande lagstiftning vad gäller insamling av förpackningar reglerar att 

producenterna ska tillhandahålla bostadsnära insamling av förpackningar. 

Utredning och lagförslag är framtagna som innebär att insamlingsansvaret istället 

kan komma att flyttas över på kommunerna och att insamlingen då ska ske 

fastighetsnära. Beslut i frågan förväntas komma under året. Föreskrifterna öppnar 

upp för ett sådant eventuellt kommande kommunalt insamlingsansvar av 

förpackningar.  

 

De nu 5 stycken inom kommunalförbundet gällande avfallsförskrifterna har 

samordnats och utvecklats/förtydligats vilket bland annat innebär att: 

- för delar av de nya medlemskommunerna, att regelverk kring placering av 

behållare, transportvägar etc har justerats. Framförallt har text kring vad 
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som gäller för enskilda avlopp införts hos de medlemskommuner som haft 

äldre föreskrifter.  

- För samtliga nya medlemskommunen (Essunga, Grästorp, Götene och Vara) 

har rollfördelningen kring vem som fattar vilka beslut om undantag 

förändrats. Tidigare har miljönämnderna i princip fattat samtliga beslut om 

undantag, nu införs en rollfördelning som innebär att avfallsförbundet fattar 

beslut av mer ”administrativ karaktär” medan miljönämnderna fattar beslut 

som kan påverka människors hälsa och miljö. Värt att notera är att 

avfallsförbundets handläggningskostnader täcks av de grundavgifter som 

faktureras i enlighet med gällande avfallstaxa och att ingen särskild 

handläggningsavgift tas ut för de ärende avfallsförbundet hanterar. För de 

ärenden som miljönämnderna hanterar faktureras däremot kunden för den 

handläggning som utförts.  

- Föreskrifterna innebär anvisningsrätt getts till miljönämnder, Avfall & 

Återvinning samt VA-enheterna inom en rad specifika områden. Bland annat 

ges Avfall & Återvinning rätt att meddela hämtnings-, tömnings- respektive 

sorteringsanvisningar och VA-enheterna ges stöd, via anvisningsrätt, för att 

bedriva sitt arbete med fettavskiljare. 

- Reglering har införts kring vad som gäller om en fastighet eller enskilt 

avlopp inte längre ska ingå i det kommunala renhållningsansvaret. 

- Åtgärder för vad som gäller om avfallsföreskrifterna inte följs har 

förtydligats. 

- Förlängt tömningsintervall inom sophämtning som har varit olika i de olika 

kommunerna; alltifrån inte finnas som alternativ till årshämtning (två 

tömningar per år) och miniservice (6 tömningar per år). I förslaget har detta 

justerats till ett förslag om miniabonnemang med tömning upp till fyra 

gånger per år. Miniabonnemang ersätter därmed övriga tidgare alternativ. 
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Samrådsredogörelse 

Avfallsföreskrifter 

för Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, 

Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner 

 

Framtagande 

Utkast till gemensamma avfallsföreskrifter för ovanstående kommuner har tagits 

fram gemensamt mellan handläggare i den organisation som har det kommunala 

renhållningsansvaret enligt Miljöbalken (kommunalförbundet Avfall & Återvinning 

Skaraborg) och handläggare på kommunala enheter som har tillsynsansvaret enligt 

Miljöbalken för avfallsfrågor, dvs:  

- Kommunledningssektorn, Miljö- och bygg i Essunga kommun,  

- Samhällsbyggnad, Miljö- Hälsa i Lidköpings kommun (för Grästorp och 

Götene) 

- Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg (för Falköping, Hjo, 

Tibro, Karlsborg och Skövde) 

- Samhällsbyggnad, miljöenheten, i Skara 

- Miljö- och byggförvaltningen i Vara 

 

Det är detta utkast till gemensamma avfallsföreskrifter som sedan ställts ut. 

 

Beslut om utställning 

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg beslutade den 23 maj (§32) om 

utställning för gemensamma avfallsföreskrifter för kommunalförbundets 13 

medlemskommuner. Medlemskommunerna utgörs av Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och 

Vara kommuner. 
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Information inför kommande utställning av föreskrifter 

Utöver information på hemsidan informerades även om att nya förskrifter var under 

utformande meddelades i Avfall & Återvinnings informationsbroschyr Avfallsnytt i 

nummer som kom ut i april 2022. Där uppmanades kommuninvånaren att tycka till 

om föreskrifterna. I informationen framgick att utställningen avsåg ske i juni 2022 

och att utställningen anslås på kommunernas digitala anslagstavlor.  

 

I samband med utställningen utförde en del medlemskommuner extra 

informationsinsatser. Bland annat tillhandahölls föreskrifter i pappersform i 

receptioner och på medborgarkontor. Vara och Hjo kommuner informerade även 

om föreskrifterna via kommunens kanaler på sociala medier. 

 

Kungörelse om utställning 

Inför utställningen kungjordes utställning på olika kommunerna digitala 

anslagstavlor.  

 

I kungörelsen, med datum 2022-05-27, framgick de huvudsakliga förändringar i 

avfallsföreskrifterna. Kungörelsen är bifogad till denna samrådsredogörelse. 

 

Utställningstid 

Utställningstiden pågick från 7 juni till den 14 augusti 2022. Till följd av att 

utställningen skedde under sommaren valdes en längre utställningstid än det 

lagstadgade kravet om utställning under minst fyra veckor.  

 

Töreboda kommun begärde och fick anstånd till den 7 september 2022 för att kunna behandla 

remissen politiskt.  

 

Inkomna synpunkter 

Ingen synpunkt har inkommit från hushållen. Synpunkter har enbart erhållits från 

en organisation – Västerpartiet i Vara kommun (Egon Frid). Se synpunkter och 

bedömning nedan. 

 

Därutöver beslöt 2022-06-22 Mariestads KSAU att innan de kunde ta ställning till 

avfallsföreskrifterna önskade föra ett samtal med Avfall & Återvinning Skaraborg. 
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Vid mötet som hölls 2022-08-31 konstaterades att den diskuterade frågan inte 

påverkade avfallsföreskrifterna. Inga synpunkter har inkommit efter mötet. 

 

Synpunkter från Västerpartiet i Vara kommun 

 

Synpunkt 1:  

Avfallsförbundet har det kommunala renhållningsansvaret enligt miljöbalken. Jag 

tycker att det bör finnas och regleras om ett kvarvarande kommunalt ansvar som 

kan bedöma om avfallsförbundet sköter sitt renhållningsansvar. Detta mer som ett 

sätt att hjälpa kommunmedborgarna att ta sitt renhållningsansvar. Detta också mer 

än det rena tillsynsansvar som åligger miljönämnderna i kommunerna. 

Avfallsförbundet blir en stor driftsaktör som kommer att tänka mer på stordrift och 

rationell hantering än hur mängden sopor som ska hanteras kan minskas. Därför 

bör avfalls- och återvinningsfrågor finnas kvar på något sätt inom kommunen och 

det ansvaret för nämnas i riktlinjerna. 

 

Kommentar på synpunkt: 

Kommunalförbundets och kommunernas roll och kommunalförbundets uppdrag 

regleras i förbundsordningen till kommunalförbundet. I uppdraget framgår att 

verksamheten ska utgå från EU:s avfallstrappa. Detta innebär att verksamheten 

bland annat ska främja minskade avfallsmängder, ökat återbruk och att avfallet ska 

sorteras rätt så allt mer avfall kan materialåtervinnas. 

 

Verksamheten styrs politiskt med en ordinarie ledamot och en ersättare per 

medlemskommun. Därutöver framgår av förbundsordningen att 

kommunalförbundet ska anordna möte mellan förbundschef och 

medlemskommunernas kommunchefer eller motsvarande minst två gånger per år i 

syfte att stärka samarbetet mellan förbundet och medlemskommunerna. 

 

Kommunens möjlighet till insyn och påverkan på kommunalförbundets verksamhet 

bedöms därmed vara god. 

 

  



2022-09-16 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

Synpunkt 2:  

Sedan så bör riktlinjerna inom området Eget omhändertagande av hushållsavfall ha 

något mer positiva ansatser i form av att Avfall & Återvinning Skaraborg ser positivt 

till ett hushållsnära omhändertagande av hushållsavfall och uppmuntra till detta 

genom kompostering eller god källsortering så den totala mängden avfall minskar. 

Ett system för att minska hämtningsfrekvens och därmed möjligheten för enskilda 

fastighetsägare att minska sina kostnader för sophämtningen bör prövas. Därför bör 

det finns med i riktlinjerna att avfallsförbundet och medlemskommunerna ser 

positivt på detta och vill utforma en sådant förslag och lösning. 

 

Kommentar på synpunkt: 

I och med införandet av dessa föreskrifter möjliggörs kommunalförbundets 

standardintervall för insamling av matavfall. Standardintervallet, som är satt för att 

främja utsortering av förpackningar utgörs av: hämtning av matavfall varannan 

vecka samt hämtning av restavfall var fjärde vecka.  

Idag är standardintervallet i Vara kommun, hämtning av både mat- och restavfall 

varannan vecka. 

 

Hushållens möjligheter till byte av kärlstorlekar, samt de olika avgifterna för olika 

typer av abonnemang, framgår av gällande avfallstaxa.  

 

Synpunkt 3:  

I samband med detta bör reglerna och hantering angående uppehåll och 

avgiftsbefrielse bli enklare och mer kundorienterade i syfte att konsumenterna vill 

och kan bidra till att mängden avfall minskar och att deras hushållskostnader kan 

minska. 

 

Kommentar på synpunkt: 

I och med införandet av dessa föreskrifter övergår handläggningen av uppehåll till 

kommunalförbundet. Kostanden för handläggningen av uppehåll ingår i 

grundavgiften. Den tidigare handläggningskostnaden, som tagits ut av kommunens 

miljönämnd, utgår därmed från och med dessa föreskrifters ikraftträdande. 

 



Förslag till  
Avfallsföreskrifter 
för Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, 

Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner 

 

Gäller när samtliga ovanstående kommuner antagit föreskrifterna 

Gäller tidigast från 1 januari 2023 
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Inledande bestämmelser 

Bemyndigande 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41§§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1–2§§ 

avfallsförordningen (2020:614) meddelar respektive kommuns kommunfullmäktige 

dessa föreskrifter för avfallshantering i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 

Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner. 

Tillämpliga föreskrifter 

2 § För avfallsförbundets avfallshantering gäller  

• miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614), 

• föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och 

plan- och bygglagen (2010:900). 

• andra författningar såsom t ex Arbetsmiljöverkets föreskrifter och EU:s förordningar 

såsom tex animaliska biproduktförordningen. 

 

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa avfallsföreskrifter. 

Avfallsförbundet, miljönämnden och VA-verksamheten får meddela anvisningar till 

dessa föreskrifter. 

Definitioner 

3 § Termer och begrepp i dessa avfallsföreskrifter har samma betydelse som de vid var tid 

gällande definitioner i 15 kap. miljöbalken samt förordningar och förskrifter meddelade 

med stöd av miljöbalken. Hänvisning till dessa samt i övrigt använda begrepp i dessa 

föreskrifter finns i bilaga 1. 
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Ansvar för avfall, information och tillsyn 

4 § Allt avfall ska tas om hand på ett korrekt sätt utifrån avfallets egenskaper och på ett 

sådant sätt att ett hållbart cirkulärt omhändertagande; återbruk och återvinning i 

giftfria system, främjas och att avfall inte skräpar ned. Omhändertagandet får inte 

orsaka skador på människor eller natur. Ansvaret är fördelat på: 

 

• Innehavare av hushållsavfall och förpackningar: den som ger upphov till hushållsavfall 

eller förpackningar har ansvar för att sortera och lämna det enligt gällande nationella 

lagar, förordningar och föreskrifter samt i enlighet med dessa föreskrifter och 

anvisningar meddelade till dessa föreskrifter. 

• Fastighetsinnehavare är skyldig att, hos avfallsförbundet, beställa hämtning och 

tömning av hushållsavfall. Detta gäller även, från det datum som regleras i nationell 

lagstiftning, för förpackningar. Fastighetsinnehavare ansvarar för att teckna 

abonnemang i tillräcklig omfattning för insamling och sortering. Fastighetsinnehavare 

ansvarar även för att, vid behov, ansöka om undantag enligt dessa föreskrifter. 

Fastighetsinnehavare ansvarar för innehåll och kvalitet på avlämnat avfall och ska 

informera den eller de som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för 

avfallshantering samt tillse att reglerna följs.  

• Avfallsförbundet har det kommunala renhållningsansvaret som reglerats i miljöbalken 

med tillhörande förordningar och föreskrifter. För att främja ett hållbart cirkulärt 

omhändertagande samt för att motverka att avfall skräpar ned och andra olägenheter 

ska avfallsförbundet aktivt arbeta med att dessa föreskrifter följs. 

• Producenterna ansvarar för respektive produktgrupp med producentansvar. Ansvar för 

tömning, hämtning, mottagning samt behandling av olika produktgrupper regleras i 

gällande nationell lagstiftning.  

• Innehavare av verksamhetavfall: Avfallsinnehavaren ansvarar själv för att avfallet 

hanteras och omhändertas i enlighet med gällande lagar och regler. Verksamhetsavfall 

utgörs av olika typer av verksamhetsavfall, inklusive bygg- och rivningsavfall som 
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uppkommit i yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsavfall ingår inte i det kommunala 

renhållningssansvaret.  

5 § Avfallsförbundet har ansvar för det hushållsavfall som uppkommer inom 

avfallsförbunds medlemskommuner. Hämtning av hushållsavfall och tömning av 

enskilda avloppsanläggningar utförs av renhållaren. 

6 § Miljönämnden utför tillsynen över avfallshanteringen i enlighet med 15 kap. miljöbalken 

med tillhörande förordningar och föreskrifter, samt i enlighet med dessa föreskrifter. 

Kontroll av efterlevnad av dessa föreskrifter utförs även av avfallsförbundet och VA-

verksamheten.  

Ansvar för betalning 

7 § Avgift ska betalas i enighet med fastställd avfallstaxa. Ansvar för betalning framgår av 

avfallstaxan. 

 

Hushållsavfall och avfall med producentansvar 

Sortering av hushållsavfall och avfall med producentansvar 

8 § Avfallsinnehavare ska sortera hushållsavfall och avfall med producentansvar enligt 

nedan. De olika avfallsslagen ska hållas skilda från varandra. 

• Olika typer av farligt avfall  

• Olika typer av avfall som omfattas av producentansvar eller pant, till exempel: 

o Olika typer av förpackningar 

o Olika typer av elavfall, batterier och ljuskällor 

o Pantflaskor och -burkar 
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• Matavfall 

I det fall gällande lagstiftning tillåter frivillig utsortering av matavfall avser detta enbart 

fastighetsinnehavare som valt att sortera matavfall. Medgivande om utsortering kan 

återkallas om sorteringen är bristfällig vad gäller kvalitet och/eller mängd.  

• Returpapper (tidningar) 

• Olika typer av grovavfall samt olika typer av återvinningsbart avfall från hushåll 

• Olika typer av bygg- och rivningsavfall som uppkommer i icke-yrkesmässig verksamhet 

• Olika typer av trädgårdsavfall 

• Latrin 

• Slam samt andra avfallsslag från enskilda avlopp 

• Ytterligare avfallsslag som enligt lagstiftning eller beslut av avfallsförbund kan bli 

föremål för utsortering. 

Avfallsinnehavare ansvarar för att avfall som smittförande avfall eller annat typ av avfall 

som uppstår vid hälso- och sjukvård i bostad eller motsvarande hanteras och 

omhändertas enligt Socialstyrelsens föreskrifter samt andra gällande regelverk inom 

smittskyddsområdet. 

9 § Utsorterade avfallsslag med kommunalt insamlingsansvar lämnas i särskild ordning vid 

fastigheten, vid gällande mottagningsplats för avfall med producentansvar, till en 

återvinningscentral eller till annan mottagningsplats som anvisats av avfallsförbundet. 

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för 

människors hälsa och miljön inte uppstår. 

10 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa att sortering sker och att avfallsslag hålls åtskilda i 

enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar från avfallsförbundet. Avfallet ska 

överlämnas till avfallsförbund, renhållare respektive producent. 
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11 §  Avfallsförbundet får meddela anvisningar om sortering och mottagningsplats för det 

avfall som avfallsförbundet ansvarar för. 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall och förpackningar 

12 § Hushållsavfall och, från det datum som regleras i nationell lagstiftning, förpackningar 

ska lämnas i därför avsedd behållare till avfallsförbundet via dess renhållare eller till 

plats som anvisats av avfallsförbundet. 

Fastighet eller enskild avloppsanläggning som utgår ur det 

kommunala renhållningsansvaret  

13 § En fastighetsinnehavare kan efter beslut om ändrad användning, erhållet rivningslov 

eller förändrad taxering som innebär att bostaden inte längre ska eller kan användas för 

bostadsändamål, begära att en fastighet med en eller flera bostadsbyggnader ska utgå 

ur det kommunala renhållningsansvaret. En sådan begäran ska skickas till 

avfallsförbundet.  

Avfallsförbundet tar bort fastigheten från registret först efter att sådan begäran erhållits 

och godkänts. Faktureringen av förekommande avgifter i enlighet med avfallstaxan 

upphör först efter att en fastighet tagits bort ur registret. 

14 § Fastighetsinnehavare till enskild avloppsanläggning vars anläggning via beslut av 

miljönämnden tagits ur bruk, belagts med förbud av miljönämnden eller som inte 

längre ska användas till följd av att fastigheten kopplats till det kommunala 

avloppsnätet, eller annan av miljönämnden godkänd avloppsanläggning, ska meddela 

avfallsförbundet om att anläggningen tagits ur bruk.  

Sluttömning av anläggningen ska ske innan den slutligt tas ur bruk. 

Fastighetsinnehavaren beställer sluttömning hos renhållaren.  

Tömning av det enskilda avloppet upphör först efter att avfallsförbundet fått 

meddelande om att sluttömning skett. Meddelandet om att anläggningen tagits ur bruk 

ska på avfallsförbundets begäran styrkas med relevanta handlingar. 
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Byte av storlek på behållare samt delad eller gemensam 

behållare 

15 § Utbyte av befintlig avfallsbehållare mot annan av avfallsförbundet godkänd 

behållarstorlek får ske om bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad, 

sortering och vikt kan beaktas och under förutsättning att olägenheter för människors 

hälsa eller miljön inte uppstår. 

16 § Två fastighetsinnehavare med bostäder på närliggande tomter kan efter ansökan hos 

avfallsförbundet medges rätt att dela kärl under förutsättning att bestämmelserna i 

dessa föreskrifter om fyllnadsgrad, sortering och vikt kan beaktas och att olägenheter 

för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Vid sådan ansökan ska en av 

fastighetsinnehavarna förbinda sig att ta på sig ansvaret som fastighetsinnehavare, i 

enlighet med 4§, för bägge fastighetsinnehavare. 

Delat kärl för två fastighetsinnehavare med bostäder på närliggande tomter är inte 

tillåten i områden med gemensamma avfallsbehållare. Ansvar för betalning samt 

tillåten behållarstorlek framgår av avfallstaxan. 

Medgivande om hämtning via delat kärl kan återkallas om avgift inte betalas, 

förutsättningarna för medgivandet inte längre är uppfyllda eller om dessa föreskrifter 

inte följs.  

17 § Avfallsförbundet kan besluta om gemensam avfallsbehållare till ett avgränsat antal 

hushåll inom ett geografiskt område.  

Emballering, fyllnadsgrad och vikt 

18 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 

och förvaringsplatsen är avsedd.  

Avfall som läggs i behållare ska vara förpackat i påse eller paket av lämpligt material 

och storlek. Avfallet ska vara väl förslutet i påsen eller paketet så att avfallet inte kan 

spridas och i övrigt är skyddat så att det inte orsakar skada, arbetsmiljöproblem eller 
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annan olägenhet. Aska, damm och liknande ska hanteras och emballeras på ett sådant 

sätt att avfallet inte kan förorsaka störningar genom att t ex fatta eld eller damma. 

Latrinkärl, ska innan de ställs ut för hämtning, vara förslutna och rengjorda på utsidan.  

Matavfall ska förpackas i särskilt avsedd påse som tillhandahålls eller anvisas av 

avfallsförbundet. Annan förpackning får inte användas. I hushållet ska särskild 

ventilerad hållare som tillhandahålls eller anvisas av avfallsförbundet för påsen 

användas.  

Avfallsförbundet får meddela anvisningar för påsar, säckar och hållare för matavfall.  

Avfallsförbundet få meddela anvisningar för matavfall i flerbostadshus, restauranger, 

storhushåll och liknande. 

19 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas och behållarens lock ska vara 

tillslutet. 

Behållare får inte vara så tung att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.  

Behållaren ska genom fastighetsinnehavarens försorg stå upprätt och placeras så att 

den inte orsakar trafikfara, hinder eller nedskräpning. Fastighetsinnehavaren ska 

omgående åtgärda nedskräpning på hämtningsplatsen.  

20 § Glödande eller självantändande avfall får inte lämnas i behållare. Glödande avfall får 

inte heller lämnas på återvinningscentral.  

21 § Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska buntas eller 

förpackas på lämpligt sätt. Grovavfallet ska förses med märkning som klargör att det är 

fråga om grovavfall och ska inför hämtning vara sorterad i enlighet med 

avfallsförbundets anvisningar. 

22 § Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll när den lämnas på 

återvinningscentral eller annan mottagningsplats som anvisats av avfallsförbundet. 
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23 § Avfallsförbundet får meddela ytterligare anvisningar kring emballering, fyllnadsgrad, 

vikt samt platser för tömning, hämtning och mottagning av olika typer av hushållsavfall 

och, om så regleras i nationell lagstiftning, förpackningar.  

Anskaffande, underhåll och placering av behållare 

24 § Kärl och container ägs av avfallsförbundet. Kärl och containrar tillhandahålls genom 

renhållaren.  

Fastighetsinnehavaren äger underjordsbehållare. Fastighetsinnehavaren ansvarar för 

utformning, märkning, placering, erforderlig service och underhåll i enlighet med 

avfallsförbundets anvisningar för underjordsbehållare. Fastighetsinnehavaren svarar 

även för, vid behov, utbyte av underjordsbehållare. 

Fastighetsinnehavarens övrigt befintliga ägande av container, kärl och liknande kan i 

undantagsfall tillåtas under en övergångsperiod som i varje enskilt fall fastställs av 

avfallsförbundet. Fastighetsinnehavaren ansvarar för erforderligt underhåll. 

Säckar, påsar och säck-/påshållare för insamling av matavfall vid restauranger och 

storkök anskaffas, bekostas och hanteras i enlighet vad som regleras i avfallstaxan och i 

anvisningar från avfallsförbundet. Detsamma gäller för säckar för annat avfall och kärl 

för latrin.  

Fastighetsinnehavaren ansvarar för, bekostar, installerar och underhåller övriga inom 

fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshantering.  

Utrustning och utrymmen ska vara utformade för sitt ändamål. Såväl behållare som de 

inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshantering ska 

installeras och underhållas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för 

olycksfall minimeras. 

Avfallsförbundet ersätter inte normalt slitage och skador som uppstår i samband med 

tömning eller hämtning. 
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Avfallsförbundet får meddela anvisningar kring anskaffande, utformning av behållare 

och annan utrustning, utrymme för avfallshantering och behållarstorlekar.  

25 § Användande av andra typer av behållare och utrustning än de som tillhandahålls av 

eller anvisats av avfallsförbundet får endast ske i undantagsfall och först efter skriftligt 

godkännande av avfallsförbundet.  

26 § Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och 

tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.  

Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i 

avfallsförbundets renhållningssystem kan ske och så att tömning eller hämtning 

underlättas. Behållare ska placeras så att de kan tömmas med sidlastande fordon där 

sådan används, baklastande fordon där sådan används och kranbil där sådan används. 

Avfallsförbundet får besluta att fastighetsinnehavaren ska placera behållaren på 

motsatt sida av väg.  

Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare.  

27 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför 

tömningen hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför 

tömning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 

28 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där tömnings- eller 

hämtningsarbetet ska utföras. Nycklar, koder till portar och grindar och liknande ska vid 

begäran om tömning eller hämtning lämnas till renhållaren. Ändringar ska utan 

anmodan meddelas till renhållaren. 

Anläggande, underhåll och placering av enskilda avlopp 

29 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för, bekostar, anlägger och underhåller enskilda avlopp 

och tillhörande anläggningsdelar. Dessa ska vara tillgängliga och ges service i form av 

återkommande underhåll och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom 

buller, lukt och dylikt.  
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30 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 

anläggning från skador vid tömning. Avfallsförbundet ersätter inte slitage och skador 

som normalt uppstår i samband med tömningen. 

31 § Manluckor, lock, nivågivare mm till enskilda avlopp och tillhörande anläggningsdelar 

ska vara utformade och lätt tillgängliga så att tömning kan ske utan att 

arbetsmiljöproblem uppstår. Manluckor, lock mm får inte vara övertäckta eller vara 

fastfrusna när tömning ska ske. Avloppsanläggningen och dess delar ska vara tillslutna 

på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsordningar som behövs med hänsyn 

till anläggningens beskaffenhet och belägenhet. Fastighetsinnehavare ska vid behov 

montera anordning på lock eller manlucka för att underlätta öppning och stängning.  

32 § Fastighetsinnehavare ansvarar för att enskilda avlopp och tillhörande anläggningsdelar 

är tydligt markerade. Vid risk för förväxling med andra installationer ska markeringen 

vara särskilt tydlig.  

33 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för att fosforfällor, som kräver byte av filtermaterial, 

placeras så att det kan hämtas/tömmas med de fordon som används. Filtermaterial i 

lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Innan hämtning/ 

tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda fosforfällan så att hämtning eller tömning 

kan ske med det fordon som används. Alternativt kan fastighetsinnehavaren inför 

hämtning placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare till plats som kan 

hämtas med hämtningsfordon utrustad med kran.  

Efter hämtning eller tömning av uttjänt filtermaterial ska fastighetsinnehavaren 

kontrollera och vidta de åtgärder som krävs för att säkra fosforfällans fortsatta funktion. 

Avfallsförbundet får meddela anvisningar kring avstånd till tömnings- eller 

hämtningsfordon, storlek och vikt på behållare etcetera. 

34§ Fastighetsinnehavaren ska utan anmaning, till renhållaren, tillhandahålla 

tömningsanvisningar för minireningsverk, fosforfällor eller andra anläggningsdelar som 

kräver särskild hänsyn i samband med tömning.  
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35 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där tömningsarbetet ska 

utföras. Nycklar, koder till portar och grindar och liknande ska lämnas till renhållaren. 

Ändringar ska utan anmodan meddelas till renhållaren. 

36 § Avfallsförbundet får meddela anvisningar om utformning, överlämnande av 

tömningsanvisningar och placering för enskilda avlopp och tillhörande 

anläggningsdelar.  

Transportvägar 

37 § Tömning och hämtning av hushållsavfall och, om så regleras i nationell lagstiftning, 

förpackningar sker normalt vid tomt- eller fastighetsgränsen alternativt vid en av 

fastighetsinnehavaren anordnad annan plats efter avfallsförbundets godkännande.  

Behållare och enskilda avlopp med tillhörande anläggningsdelar ska placeras så att 

hämtning och tömning kan ske på ett arbetsmiljösäkert sätt.  

Placeringen ska vara sådan att backning, utöver normalt vändnings- och 

tömningsarbete, inte behöver ske. Placeringen vid skolor, förskolor, äldreboenden och 

liknande ska utföras med särskild omsorg för undvikande av olyckor. 

38 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till tömnings- och 

hämtningsplatsen hålls i farbart skick. Transportvägen ska inför tömning eller hämtning 

ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som 

utnyttjas vid tömning och hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick 

att den, vid varje tömnings- eller hämtningstillfälle, är farbar för de fordon som används 

i tömnings- eller hämtningsområdet.  

Avfallsförbundet beslutar i varje enskilt fall om vägens farbarhet. Bedömningen 

omfattar även farbarhet på broar, färjor och liknande. Om avfallsförbundet finner att 

vägen inte är farbar väg ska fastighetsinnehavaren placera behållaren på plats, 

respektive ordna en lösning för tömning av enskild avloppsanläggning, som kan 

godkännas av avfallsförbundet.  
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Erforderlig vändmöjlighet ska finnas i nära anslutning till sista tömningsplats- och 

hämtningsplats på respektive väg. Avfallsförbundet bedömer i varje enskilt fall om 

kravet på erforderlig vändmöjlighet är uppfyllt.  

Fastighetsinnehavare ansvarar för skador på transportvägen som uppkommer vid 

tömning och hämtning samt för skador på tömnings eller hämtningsfordon som 

uppkommer till följd av brister i väghållningen. 

39 § Avfallsförbundet får meddela anvisningar om transportvägar och utformning av 

vändplatser.  

Åtgärder om inte avfallsföreskrifter följs 

40 § Behållare som är överfull, för tung eller som innehåller otillåtet eller dåligt emballerat 

avfall töms eller hämtas inte. I sådana fall räknas avfallsförbundets skyldighet till 

borttransport som fullgjord och fastighetsinnehavaren underrättas om varför tömning 

eller hämtning inte utförts. Fastighetsinnehavaren ska rätta felen.  

41 § Avfallsförbundets skyldighet till borttransport räknas som fullgjord även om behållaren, 

slamavskiljaren etcetera, vid tömnings- eller hämtningstillfället inte varit tillgänglig. I 

det fall fastighetsinnehavaren vid upprepad otillgänglighet, och efter avfallsförbundets 

anmodan om åtgärd och efterföljande påminnelse ändå inte åtgärdat bristen 

överlämnas ärendet till miljönämnden för fortsatt handläggning utifrån risk för 

påverkan på människors hälsa och miljön. 

42 § Avfallet hämtas efter fastighetsinnehavarens rättelseåtgärder antingen vid nästa 

ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning. 

Tömnings- och hämtningsområde 

43 § Avfallsförbundets medlemskommuner utgör ett tömnings- och hämtningsområde. 

Tömnings- eller hämtningsintervall 

44 § Ordinarie tömning av matavfall och restavfall sker enligt nedanstående:   
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• Matavfall töms minst varannan vecka 

• Restavfall, i de fall att matavfall sorterats bort, töms minst var fjärde vecka. 

• Restavfall, i de fall matavfall inte sorterats bort, töms minst varannan vecka. 

Intervall för tömning av restavfall för fastighetsinnehavare med godkänd varmkompost 

likställs med tömning av restavfall för fastighetsinnehavare med insamling av matavfall. 

I övrigt gäller de behållarstorlekar och intervall för olika kundgrupper som regleras i 

gällande avfallstaxa. 

45 § Ordinarie tömning av förpackningar, från det datum som regleras i nationell 

lagstiftning, sker enligt nedanstående:  

• Förpackningar töms vid bostäder i den omfattning som regleras i gällande avfallstaxa. 

Detsamma gäller för verksamheter samförlagda med bostäder. 

Såvida inte den nationella lagstiftningen reglerat något annat, ska förpackningar från 

andra verksamheter tömmas/hämtas eller lämnas till producenterna i enlighet med 

deras ansvar och instruktion.  

46 § Hämtning av latrin sker med nedan angivna intervall: 

a. Permanentbostäder i småhus:  

Hämtning av latrin minst sex gånger per år, i den ordning som avfallsförbundet 

fastställer. 

b. Icke permanentbostäder i fritidshus, koloniområden och fritidsanläggningar: Hämtning 

av latrin minst två gånger per säsong, i den ordning som avfallsförbundet fastställer. 

47 § Tömning av slam och annat avfall från enskilda avloppsanläggningar sker enligt nedan:  

a. Slamavskiljare med toalettanslutning:  

Tömning en gång per år eller med annat intervall som beslutas av miljönämnden. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren vid behov beställa ytterligare 

tömning för att upprätthålla en god funktion hos slamavskiljaren. 
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b. Slamavskiljare utan toalettanslutning:  

Tömning normalt en gång vart tredje år eller med annat intervall som beslutas av 

miljönämnden. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren beställa 

tömning vart tredje år och därutöver vid behov beställa ytterligare tömning för att 

upprätthålla en god funktion hos slamavskiljaren. 

c. Sluten tank, minireningsverk och liknande:  

Tömning minst en gång per år eller med annat intervall som beslutas av miljönämnden. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren beställa tömning enligt 

ovanstående intervall och därutöver vid behov beställa ytterligare tömning för att 

upprätthålla en god funktion i anläggningen. Avfallsförbundet har rätt att schemalägga 

tömningen.  

d. Fosforfällor:  

Hämtning eller tömning av avfall i det intervall som anvisats av tillverkaren eller enligt 

beslut av miljönämnden. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren i 

erforderlig omfattning beställa hämtning eller tömning för att upprätta god funktion 

hos fosforfällan.  

48 § Hämtning av annat hushållsavfall sker enligt nedan: 

a. Grovavfall:  

Fastighetsinnehavare som väljer att inte lämna grovavfall till av avfallsförbundet 

anvisad plats kan beställa särskild hämtning av grovavfall i enlighet med gällande 

avfallstaxa och anvisningar från avfallsförbundet.  

b. Annat hushållsavfall som enligt gällande lagstiftning och föreskrifter ska samlas in av 

avfallsförbundet:  

Hämtning sker i enlighet med gällande avfallstaxa och anvisningar från 

avfallsförbundet.   
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Särskilt om avfall från verksamheter 

Sortering av annat avfall än hushållsavfall 

49 § Annat avfall än hushållsavfall ska hållas skilt från hushållsavfall, detta utgörs bland 

annat av:  

• Olika typer av verksamhetsavfall 

• Olika typer av verksamhetsavfall som utgör farligt avfall inklusive 

smittförande avfall från äldreboende, vårdinrättningar och liknande 

• Olika typer av avfall med producentansvar 

• Före detta livsmedel 

• Bygg- och rivningsavfall från yrkesmässig bygg-, rivning- och 

renoveringsverksamhet.  

Fettavskiljare 

50 § Tömning av fettavskiljare ska ske minst en gång per år. Tömning ska därutöver, i det fall 

fettavskiljaren inte är kopplad till det kommunala ledningsnätet, tömmas i enlighet 

anvisningar från den mottagande anläggningen. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren beställa tömning i den 

omfattning som krävs för att upprätthålla en god funktion i anläggningen. 

Avfallsförbundet har rätt att schemalägga tömningen. I övrigt gäller samma regler för 

fettavskiljare som för enskilda avloppsanläggningar. 

VA-verksamheten får meddela anvisningar kring vad som avses med god funktion 

utifrån att motverka utsläpp från fettavskiljaren till avloppsnätet. 

Uppgiftsskyldighet 

51 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet, som ger upphov till annat avfall än 

hushållsavfall, ska på begäran av avfallsförbundet, miljönämnd och eller annan 
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kommunal instans lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd, 

hantering med mera som behövs som underlag till avfallsplan.  

Undantag från avfallsföreskrifterna 

Allmänt om undantag 

52 § Eget omhändertagande av hushållsavfall, förlängt intervall för tömning eller hämtning 

av hushållsavfall samt uppehåll i tömning eller hämtning av hushållsavfall och, om så 

regleras i nationell lagstiftning, förpackningar utgör undantag från dessa föreskrifter. 

Beslut om undantag är personliga och knutna till fastigheten. 

53 § Undantag upphör att gälla med omedelbar verkan om förhållandena ändras och/eller 

förutsättningarna för undantaget inte uppfylls. Fastighetsinnehavare ska omgående 

meddela miljönämnden respektive avfallsförbundet om ändrade förhållanden eller 

annat som kan påverka beviljat undantag.  

54 § Ej tidsbegränsade undantag beviljade med dessa föreskrifter gäller som längst fram till 

dess dessa föreskrifter upphör. 

Eget omhändertagande av hushållsavfall  

Allmänt om eget omhändertagande 

55 § Miljönämnden fattar beslut om eget omhändertagande av avfall. Fastighetsinnehavare 

som själv avser ta hand om hushållsavfall ska skriftligen anmäla kompostering eller 

annat, på fastigheten, eget omhändertagande. Kravet på anmälan gäller inte 

kompostering av trädgårdsavfall.  

Beslut om annat eget omhändertagande än kompostering av matavfall gäller under 

maximalt 5 år.  

56 § Hushållsavfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att 

det utförs på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
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57 § Plast och andra typer av avfall som riskerar att ge upphov till ur hälso- och 

miljöskyddssynpunkt skadliga utsläpp får inte grävas ned eller eldas i tunna, vedpanna, 

kamin eller liknande. 

58 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten. 

59 § Miljönämnden får meddela vidare anvisningar rörande eget omhändertagande. 

 

Eget omhändertagande av matavfall  

60 § Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker och isolerad 

behållare eller på annat likvärdigt sätt som kan godkännas av miljönämnden.  

Avsättningsmöjlighet för miljöriktigt omhändertagande av komposterat material ska 

finnas på fastigheten. 

 

Eget omhändertagande av avfall från toalettlösningar 

61 § Eget omhändertagande av latrin och fekalier från fastigheten ska ske i därför avsedd 

anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller annat liknande 

omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten.  

Avsättningsmöjlighet för miljöriktigt omhändertagande av materialet ska finnas på 

fastigheten. 

62 § Eget omhändertagande av slam från slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk och 

material från fosforfällor mm ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

Omhändertagande ska ske på den egna fastigheten, i egen regi och med egen 

utrustning.  
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Annat eget omhändertagande av avfall 

63 § Annat eget omhändertagande utöver det som reglerats i dessa föreskrifter ska tas om 

hand på fastigheten på sådant sätt, med hänsyn till de behov som finns för olika slag av 

bebyggelse, att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppstår.  

64 § Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det 

kan ske utan att olägenhet uppstår och om det inte strider mot brandriskvarning, lokala 

kommunala föreskrifter, föreskrifter utfärdade med stöd av förordningen om skydd mot 

olyckor eller annan författning. 

Förlängt tömnings- eller hämtningsintervall 

Allmänt om förlängt tömnings- eller hämtningsintervall 

65 § Miljönämnden fattar beslut om förlängt tömnings- eller hämtningsintervall i enlighet 

med nedanstående.  

Beslut om förlängt tömnings- eller hämtningsintervall gäller under maximalt 5 år. 

 

Förlängt hämtnings- och tömningsintervall för sophämtning 

66 § Fastighetsinnehavare som har ett av miljönämnden godkänt eget omhändertagande av 

matavfall kan efter ansökan hos miljönämnden medges så kallat miniabonnemang. 

Miniabonnemang innebär hämtning eller tömning av restavfall upp till fyra gånger på 

ett år. Hämtning eller tömning sker i den ordning som avfallsförbundet bestämmer. 

Förutsättning för medgivandet av miniabonnemang är att fastighetsinnehavaren kan 

visa att uppkommen avfallsmängd är mycket liten.  

Miniabonnemang är inte tillåtet i områden med gemensam avfallsbehållare.  

Miljönämnden får meddela vidare anvisningar rörande när miniabonnemang kan 

medges.  
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Förlängt tömningsintervall av enskilda avloppsanläggningar 

67 § Förlängt tömningsintervall för avfall från enskilda avloppsanläggningar, utöver det som 

framgår av den anläggningens tillståndsvillkor, kan medges om avloppsanläggningen är 

godkänd och överdimensionerad.  

Miljönämnden får meddela vidare anvisningar rörande när förlängt tömningsintervall 

kan medges och när en anläggning kan anses vara överdimensionerad.  

 

Uppehåll i tömning och hämtning 

Allmänt om uppehåll 

68 § Avfallsförbundet fattar beslut om uppehåll. Ansökan om uppehåll ska vara 

avfallsförbundet tillhanda senast sex veckor före den avsedda ändringen. 

Uppehåll medges av avfallsförbundet endast om det är ställt utom allt rimligt tvivel att 

fastigheten är helt outnyttjad under den sammanhängande tid som ansökan avser. 

Ansökan ska på avfallsförbundets begäran styrkas med intyg. 

 

Uppehåll i sop- och latrinhämtning 

69 § Uppehåll i sop- och latrinhämtning medges normalt sett i maximalt 1 år. Vid särskilda 

skäl kan avfallsförbundet besluta om längre uppehållstid. Sådan uppehållstid kan 

maximalt medges till 3 år. 

70 § För fastighetsinnehavare med åretruntabonnemang med egen behållare kan uppehåll i 

tömning eller hämtning medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en 

sammanhängande tid om minst 6 månader. 

71 § För fastighetsinnehavare med sommarabonnemang med egen behållare kan uppehåll i 

tömning eller hämtning medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under hela 

tömnings- eller hämtningssäsongen, vilken framgår av gällande avfallstaxa.  
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72 § För fastighetsinnehavare som har del i en gemensam behållare kan uppehåll medges 

om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst 1 år.  

73 § Tömning eller hämtning startar automatiskt efter uppehållsperiodens slut. 

 

Uppehåll i tömning av enskilda avloppsanläggningar 

74 § Uppehåll i tömning av enskilda avloppsanläggningar medges under minst 1 år och 

maximalt i 3 år. 

75 § Uppehåll i tömning av enskilda avloppsanläggningar kan medges under den tid som 

fastigheten inte kommer att nyttjas. Uppehåll medges endast om fastigheten inte 

kommer utnyttjas under en sammanhängande tid om minst 1 år. Fastighetsinnehavaren 

ansvarar för att avloppsanläggningen är tömd när uppehållet påbörjas. 

76 § Tömning startar automatiskt efter uppehållsperiodens slut. 

 

Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder ikraft när samtliga medlemskommuners beslut vunnit laga kraft, 

dock tidigast 2023-01-01. Dessa förskrifter ersätter tidigare gällande avfalls-

/renhållningsföreskrifter/-ordning i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, 

Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner. Tidigare avfalls-

/renhållningsföreskrifter/-ordningar upphör att gälla då dessa föreskrifter vunnit laga kraft. 

Ej tidsbegränsade undantag som kommunen medgett med stöd av tidigare 

avfallsföreskrifter/renhållningsordningar omprövas i enlighet med dessa nya föreskrifter. 

Omprövning sker efter att de nya föreskrifterna börjat gälla. 
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Bilaga 1. Definitioner 

Termer och begrepp i dessa avfallsföreskrifter har samma betydelse som de vid var tid gällande 

definitioner i 15 kap. miljöbalken samt förordningar och förskrifter meddelade med stöd av 

miljöbalken.  

Nedan följer en hänvisning till definitioner gällande i januari 2022: 

a. Avfall: 1§ 15 kap Miljöbalken (1998:808)  

b. Hushållsavfall: Avfall med kommunalt ansvar enligt 20–22 §§ 15 kap Miljöbalken (1998:808). Om 

insamling ska ske i enlighet lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning ingår det inte i detta begrepp. Regleringar i andra förordningar kan även komma att 

begränsa begreppets tillämpning, se bland annat förordning (2021:998) om producentansvar 

för vissa tobaksvaror och filter, förordning (2021:996) om engångsprodukter, förordning 

(2021:1000) om producentansvar för våtservetter, förordning (2021:999) om producentansvar 

för ballonger. 

c. Grovavfall: 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och 

organiskt avfall  

d. Producent: 4§ 15 kap Miljöbalken (1998:808), 8§ förordningen (2018:1462) om producentansvar 

för förpackningar, 9§ förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, 3§ 

förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer, 3 § 

förordning (2008:834) om producentansvar för batterier, 2§ förordning (2009:1031) om 

producentansvar för läkemedel, 3§ förordning (1994:1236) om producentansvar för däck samt 

14§ förordning (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap. 

e. Förpackning och förpackningsavfall: 7§ och 9§ förordningen (2018:1462) om producentansvar 

för förpackningar. 

f. Returpapper: 10§ 1 kap Avfallsförordningen (2020:614) 

g. Farligt avfall: 3 - 4§§ 2 kap samt bilaga 3 till Avfallsförordningen (2020:614) 

h. Elavfall: 13§ förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 
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i. Batteri: 2 § förordning (2008:834) om producentansvar för batterier.  

j. Ljuskällor:  avses material som omfattas förordning (2000:208) om producentansvar för 

glödlampor och vissa belysningsarmaturer 

k. Läkemedel: 2§ förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel. 

l. Däck: 2§ förordning (1994:1236) om producentansvar för däck. 

m. Pantflaskor och -burkar: Plastflaskor och metallburkar som utgör avfall som har försetts krav på 

retursystem i enlighet med 2§ förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och 

metallburkar. 

n. Plastflaska och metallburk: 1 § förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och 

metallburkar  

o. Före detta livsmedel: butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG 

och 142/2011/EU. 

 

I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges: 

1. Med avfallsförbund avses kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg som inom sina 

medlemskommuner ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall i enlighet med 

det kommunala renhållningsansvaret i miljöbalken. Kommunalförbundet Avfall & Återvinning 

Skaraborg består av följande medlemskommuner; Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 

Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara. 

2. Med renhållaren avses den eller de som utför avfallsförbundets hämtning av hushållsavfall. 

Detta avser även tömning av enskilda avloppsanläggningar. 

3. Med miljönämnden avses den nämnd som i respektive kommun har tillsynsansvar enligt 

miljöbalken. 

4. Med VA-verksamheten avses den nämnd som har ansvar för kommunens Vatten- och 

Avloppsnät eller annan huvudman som tillhandhåller avloppslösning för det enskilda fallet. 
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5. Med matavfall avses matavfall från olika typer av kök och serveringsställen. Här avses bland 

annat kök i privathushåll, kök i restauranger, storkök, centralkök. Med matavfall avses i detta 

sammanhang bara sådant som kommer från kök och serveringsställen, alltså inte från 

industrin eller från butiker. Butiksavfall klassas som före detta livsmedel. 

6. Med restavfall avses återstående hushållsavfall som är kvar efter att sortering har skett i 

enlighet med 8§ i dessa föreskrifter.  

7. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande av 

trädgård vid bostadshus.  

8. Med fettavskiljare avses anordning för att avskilja fett från spillvatten innan det når 

avloppsnätet eller en avloppsanläggning. 

9. Med avfall med producentansvar avses det avfall som vid var tid omfattas av producentansvar 

enligt nationell lag, förordning eller förskrift. 

10. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare samt 

nyttjanderättshavare som har nyttjanderätt i enlighet med definitionen nedan.  

11. Med nyttjanderätt avses nyttjandeformer jämställda med ägande såsom till exempel 

arrendeavtal och tomträtt.  

12. Med tomt avses tomt i enlighet med Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap. 4§ 

13. Med behållare avses säck, kärl av plast, latrinbehållare, container eller någon annan 

anordning för uppsamling av hushållsavfall. Enskilda avloppsanläggningar innefattas inte av 

detta begrepp. 

14. Med enskilda avloppsanläggningar avses slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk, 

fosforfällor och andra typer av enskilda avloppsanläggningar som ger upphov till 

hushållsavfall. Oljeavskiljare och fettavskiljare innefattas inte av detta begrepp.  

15. Med avfallstaxa avses avgifter fastställda med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 
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Kommunstyrelsen 
 

Förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & Återvinning 
Skaraborg att gälla från 1 januari 2023 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att, för sin del, fastställa upprättat förslag till 
förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg, att 
gälla från och med den 1 januari 2023. 

Bakgrund och sammanfattning 

Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS) är ett kommunalförbund som ansvarar 
för den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna 
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, 
Skövde, Skara, Tibro, Töreboda samt Vara. 
 
Ansvaret omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt 
avfall hos annan verksamhet, som är jämförligt med hushållsavfall. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021 att fastställa upprättat 
förslag till förbundsordning för kommunalförbundet AÅS att gälla från och 
med en 1 januari 2022. 
 
Direktionen inom AÅS beslutade den 24 oktober 2022 att föreslå 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att fastställa revidering av 
förbundsordning, att gälla från och med den 1 januari 2023.  
 
I och med förbundets utökning till 13 kommuner har förbundsordningen 
behov av ytterligare justeringar för att säkerställa delaktigheten i samtliga 13 
kommuner. 
 
Förslag till revideringar: 
- § 5 ska ha följande lydelse:  

Direktionen ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. 
Medlemskommunerna utser vardera en ledamot och en ersättare. 
Direktionens presidium består av ordförande och tre vice ordförande. 
Ordförandeposten ska innehas av Skövde kommun. Posterna som vice 
ordförande alterneras årligen mellan övriga kommuner. 

 
- § 6 ska ha följande lydelse:  

Fast arvode för ordförande fastställs av Skövde kommuns 
kommunfullmäktige.  

 
  



 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Kia Berg den 26 oktober 
2022 
 
Reviderad Förbundsordning för AÅS med markerade förändringar 
 
Upprättat förslag till reviderad förbundsordning för AÅS 
 
Förbundsdirektionens beslut den 24 oktober 2022, § 54  
 
Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2021 
 
 
 
Töreboda kommun den 26 oktober 2022 
 
 
 
Kia Berg  
Kommunsekreterare  
 
 
Beslutet ska skickas till: 
Kommunalförbundet AÅS  
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Förbundsordning Kommunalförbundet Avfall & 

Återvinning Skaraborg, 222000-1206  

§ 1 Medlemmar, namn och säte 

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, 

Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara.  

Kommunalförbundets namn är Avfall & Återvinning Skaraborg och förbundet har sitt säte i Skövde.  

§ 2 Ändamål och uppdrag 

Kommunalförbundets ändamål är att ansvara för det kommunala ansvaret enligt Miljöbalkens 15 kap 20-

21 §§. Kommunalförbundet ska skapa en långsiktigt hållbar organisation för insamling och hantering 

enligt det kommunala ansvaret.   

Kommunalförbundet ska i samarbete med medlemskommunerna aktivt verka för hållbar utveckling och 

bidra till samhälls-, miljö- och kundnytta inom sin verksamhet. 

Kommunalförbundet ska i sin verksamhet och i samverkan med medlemskommunerna utgå från EU:s 

avfallstrappa och nationella, regionala och lokala miljömål.  

Kommunalförbundet har i uppdrag att: 

- samla in och hantera avfall från hushåll och verksamheter som medlemskommunerna är skyldiga att 

svara för enligt 15 kap 20-21 §§ Miljöbalken med tillhörande lagstiftning.  

- bistå medlemskommunerna med kompetens och strategiskt stöd inom avfallshantering och det 

avfallsförebyggande arbetet, 

- bereda en gemensam renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter som sedan antas av 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige,  

- bidra till genomförande och uppföljning av avfallsplanen enligt den ansvarsfördelning som framgår av 

densamma, 

- medverka i samhällsplaneringen hos medlemskommunerna i syfte att tillsammans skapa förutsättningar 

för framtidens avfallshantering och god samhällsplanering med hög service till hushåll och näringsliv. 

Detta kan ske genom samarbete och samordning med medlemskommunerna om fysisk planering och 

skapande av attraktiva hållbara bebyggelsemiljöer,  

- ansvara för att hushållen får information om avfallsförebyggande åtgärder enligt Naturvårdsverkets 

föreskrifter, 



 

3 (8) 

 
 

 

- anordna möte mellan förbundschef förbundsdirektör och medlemskommunernas kommunchefer eller 

motsvarande minst två gånger per år i syfte att stärka samarbetet mellan förbundet och 

medlemskommunerna. 

- vid behov bjuda in medlemskommunerna till dialog, 

- samordna medlemskommunernas samråd med producentansvarsorganisationerna.  

§ 3 Varaktighet 

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid.  

§ 4 Organisation 

Organisationsformen skall vara kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen utser en 

förbundschef förbundsdirektör som verkställande tjänsteperson. 

§ 5 Direktion 

Direktionen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Medlemskommunerna utser vardera en ledamot 

och en ersättare. Direktionens presidium består av ordförande och tre vice ordförande. Ordförandeposten 

innehas av Skövde kommun. Posterna som vice ordförande alterneras årligen mellan övriga kommuner. 

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga förslag eller delta i 

beslutsfattandet vid direktionens sammanträden. 

Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras mandatperiod, 

tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 3-5 §§ och 7 § kommunallagen (SFS 2017:725).  

§ 6 Arvode och ersättningar till ledamöter och ersättare 

Förbundets ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser 

som tillämpas för Skövde kommun. 

Fast arvode för ordföranden fastställs av direktionen.  

Från och med 1 januari 2023 ersätts ovanstående med följande: 

Förbundets ledamöter som är heltidsarvoderade i andra kommunala uppdrag har inte rätt till arvode eller 

andra ekonomiska förmåner från kommunalförbundet. Övriga ledamöter, revisorer och ersättare skall 

erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser som gäller för förtroendevalda i Skövde kommun. 

Förbundets förtroendevalda har dock rätt till högre ersättning per månad för resor med kollektivtrafik till 

och från sammanträden eller motsvarande än vad som anges i Skövde kommuns bestämmelser.  
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Fast arvode för ordförande och eventuellt vice ordförande fastställs av Skövde kommuns 

kommunfullmäktige. 

§ 7 Kungörelser och tillkännagivanden 

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

§ 8 Lån, borgen m.m.  

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något tillfälle överstiga 

20 miljoner kr utan godkännande av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.  

§ 9 Andel i tillgångar och skulder 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

invånarantalet i respektive kommun den 31 december året innan. Framräknad andel skall äv en utgöra 

anslutningsavgift vid nyanslutning.  

§ 10 Budget 

En gemensam budget skall fastställas under november månad vid ett direktionssammanträde som är 

offentligt. 

Kungörelse om direktionens budgetsammanträde skall ske på kommunalförbundets anslagstavla.  Vid 

direktionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommunfullmäktige rätt att yttra sig.  

Förbundets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december. 

§ 11 Revisorer 

För kommunalförbundet skall finnas två revisorer med samma mandattid som direktionen. Revisorer 

väljs genom att medlemskommunerna enligt rullande turordning mellan kommunerna i bokstavsordning 

(Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, 

Töreboda och Vara) väljer en vardera.  

§ 12 Kostnads- och intäktsfördelning 

Kostnaderna för förbundets verksamhet är gemensamma och skall vara helt avgiftsfinansierade.  

En gemensam avfallstaxa bereds av direktionen och antas av förbundsmedlemmarnas 

kommunfullmäktige.  
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§ 13 Utträde 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap 18 § kommunallagen. Uppsägning ska ske senast 

den 1 juli och uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen.  

Vid utträde ska de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i förbundsordningen som 

utträdet leder till. Om de inte kan enas ska förbundet upplösas. 

Vid utträde ska regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den utträdande 

medlemmen bestämmas utifrån vad som anges i förbundsordningens § 9.  

§ 14 Likvidation 

Om samtliga medlemskommuner är överens om detta ska förbundet träda i likvidation. Förbundet ska 

också träda i likvidation tre år efter det att en medlemskommun begärt sitt utträde enligt § 13 om inte de 

kvarvarande kommunerna avser att fortsätta verksamheten inom förbundet. Vid skifte av 

kommunalförbundets behållna tillgångar ska dessa fördelas i enlighet med de andelar som anges i § 9. När 

kommunalförbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Likvidation verkställs av 

direktionen i egenskap av likvidator. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 

ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den lämna en slutredovisning för sin 

förvaltning. Redovisningen ska ske i form av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet 

och den tid av budgetår som föregått likvidationen med redovisning av skiftet av kommunalförbundets 

tillgångar. 

Till berättelsen ska även bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska 

bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemskommuner som ska överta och vårda de 

handlingar som hör till förbundets arkiv.  

Redovisningen ska granskas av förbundets revisorer som ska lämna en revisionsberättelse över 

granskningen av såväl den tid av budgetåret som föregått likvidationen som likvidationsfasen. När 

förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts samtliga 

förbundets medlemskommuner är förbundet upplöst.  

§ 15 Ändring av förbundsordning  

Ändring och tillägg till förbundsordningen skall beredas av direktionen och antas av 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.  

§ 16 Ny medlem i förbundet 

Direktionen behandlar ev. ansökan om anslutning och lämnar förslag på att ny medlem får ingå i 

förbundet. Beslut om ny medlems inträde fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har 

antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av 

medlemmarna.  
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§ 17 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar 

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

 

Medlemskommunernas godkännande och undertecknande. 

 

Essungas kommun den _____________ Falköpings kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Grästorps kommun den _____________ Gullspångs kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Götene kommun den _____________ Hjo kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 
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__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Karlsborgs kommun den _____________ Mariestads kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Skara kommun den _____________ Skövde kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 
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Tibro kommun den _____________ Töreboda kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Vara kommun den _____________  

 

__________________________________  

Ks-ordförande  

 

__________________________________  

Kommunchef eller motsvarande 
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Förbundsordning Kommunalförbundet Avfall & 

Återvinning Skaraborg, 222000-1206  

§ 1 Medlemmar, namn och säte 

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, 

Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara.  

Kommunalförbundets namn är Avfall & Återvinning Skaraborg och förbundet har sitt säte i Skövde.  

§ 2 Ändamål och uppdrag 

Kommunalförbundets ändamål är att ansvara för det kommunala ansvaret enligt Miljöbalkens 15 kap 20-

21 §§. Kommunalförbundet ska skapa en långsiktigt hållbar organisation för insamling och hantering 

enligt det kommunala ansvaret.   

Kommunalförbundet ska i samarbete med medlemskommunerna aktivt verka för hållbar utveckling och 

bidra till samhälls-, miljö- och kundnytta inom sin verksamhet. 

Kommunalförbundet ska i sin verksamhet och i samverkan med medlemskommunerna utgå från EU:s 

avfallstrappa och nationella, regionala och lokala miljömål.  

Kommunalförbundet har i uppdrag att: 

- samla in och hantera avfall från hushåll och verksamheter som medlemskommunerna är skyldiga att 

svara för enligt 15 kap 20-21 §§ Miljöbalken med tillhörande lagstiftning.  

- bistå medlemskommunerna med kompetens och strategiskt stöd inom avfallshantering och det 

avfallsförebyggande arbetet, 

- bereda en gemensam renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter som sedan antas av 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige,  

- bidra till genomförande och uppföljning av avfallsplanen enligt den ansvarsfördelning som framgår av 

densamma, 

- medverka i samhällsplaneringen hos medlemskommunerna i syfte att tillsammans skapa förutsättningar 

för framtidens avfallshantering och god samhällsplanering med hög service till hushåll och näringsliv. 

Detta kan ske genom samarbete och samordning med medlemskommunerna om fysisk planering och 

skapande av attraktiva hållbara bebyggelsemiljöer,  

- ansvara för att hushållen får information om avfallsförebyggande åtgärder enligt Naturvårdsverkets 

föreskrifter, 

- anordna möte mellan förbundsdirektör och medlemskommunernas kommunchefer eller motsvarande 

minst två gånger per år i syfte att stärka samarbetet mellan förbundet och medlemskommunerna. 
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- vid behov bjuda in medlemskommunerna till dialog, 

- samordna medlemskommunernas samråd med producentansvarsorganisationerna.  

§ 3 Varaktighet 

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid.  

§ 4 Organisation 

Organisationsformen skall vara kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen utser en 

förbundsdirektör som verkställande tjänsteperson. 

§ 5 Direktion 

Direktionen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Medlemskommunerna utser vardera en ledamot 

och en ersättare. Direktionens presidium består av ordförande och tre vice ordförande. Ordförandeposten 

innehas av Skövde kommun. Posterna som vice ordförande alterneras årligen mellan övriga kommuner. 

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga förslag eller delta i 

beslutsfattandet vid direktionens sammanträden. 

Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras mandatperiod, 

tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 3-5 §§ och 7 § kommunallagen (SFS 2017:725).  

§ 6 Arvode och ersättningar till ledamöter och ersättare 

Förbundets ledamöter som är heltidsarvoderade i andra kommunala uppdrag har inte rätt till arvode eller 

andra ekonomiska förmåner från kommunalförbundet. Övriga ledamöter, revisorer och ersättare skall 

erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser som gäller för förtroendevalda i Skövde kommun. 

Förbundets förtroendevalda har dock rätt till högre ersättning per månad för resor med kollektivtrafik till 

och från sammanträden eller motsvarande än vad som anges i Skövde kommuns bestämmelser.  

Fast arvode för ordförande fastställs av Skövde kommuns kommunfullmäktige. 

§ 7 Kungörelser och tillkännagivanden 

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

§ 8 Lån, borgen m.m.  

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något tillfälle överstiga 

20 miljoner kr utan godkännande av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.  
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§ 9 Andel i tillgångar och skulder 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

invånarantalet i respektive kommun den 31 december året innan. Framräknad andel skall även utgöra 

anslutningsavgift vid nyanslutning.  

§ 10 Budget 

En gemensam budget skall fastställas under november månad vid ett direktionssammanträde som är 

offentligt. 

Kungörelse om direktionens budgetsammanträde skall ske på kommunalförbundets anslagstavla. Vid 

direktionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommunfullmäktige rätt att yttra sig.  

Förbundets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december. 

§ 11 Revisorer 

För kommunalförbundet skall finnas två revisorer med samma mandattid som direktionen. Revisorer 

väljs genom att medlemskommunerna enligt rullande turordning mellan kommunerna i bokstavsordni ng 

(Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, 

Töreboda och Vara) väljer en vardera.  

§ 12 Kostnads- och intäktsfördelning 

Kostnaderna för förbundets verksamhet är gemensamma och skall vara helt avgiftsfinansierade. 

En gemensam avfallstaxa bereds av direktionen och antas av förbundsmedlemmarnas 

kommunfullmäktige.  

§ 13 Utträde 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap 18 § kommunallagen. Uppsägning ska ske senast 

den 1 juli och uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen. 

Vid utträde ska de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i förbundsordningen som 

utträdet leder till. Om de inte kan enas ska förbundet upplösas. 

Vid utträde ska regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den utträdande 

medlemmen bestämmas utifrån vad som anges i förbundsordningens § 9.  

§ 14 Likvidation 

Om samtliga medlemskommuner är överens om detta ska förbundet träda i likvidation. Förbundet ska 

också träda i likvidation tre år efter det att en medlemskommun begärt sitt utträde enligt § 13 om inte de 

kvarvarande kommunerna avser att fortsätta verksamheten inom förbundet. Vid skifte av 
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kommunalförbundets behållna tillgångar ska dessa fördelas i enlighet med de andelar som anges i § 9. När 

kommunalförbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Likvidation verkställs av 

direktionen i egenskap av likvidator. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 

ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den lämna en slutredovisning för sin 

förvaltning. Redovisningen ska ske i form av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet 

och den tid av budgetår som föregått likvidationen med redovisning av skiftet av kommunalförbundets 

tillgångar. 

Till berättelsen ska även bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska 

bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemskommuner som ska överta och vårda de 

handlingar som hör till förbundets arkiv.  

Redovisningen ska granskas av förbundets revisorer som ska lämna en revisionsberättelse över 

granskningen av såväl den tid av budgetåret som föregått likvidationen som likvidationsfasen. När 

förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts samtliga 

förbundets medlemskommuner är förbundet upplöst.  

§ 15 Ändring av förbundsordning  

Ändring och tillägg till förbundsordningen skall beredas av direktionen och antas av 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.  

§ 16 Ny medlem i förbundet 

Direktionen behandlar ev. ansökan om anslutning och lämnar förslag på att ny medlem får ingå i 

förbundet. Beslut om ny medlems inträde fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har 

antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av 

medlemmarna.  

§ 17 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar 

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

 

Medlemskommunernas godkännande och undertecknande. 

 

Essungas kommun den _____________ Falköpings kommun den _____________ 
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__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Grästorps kommun den _____________ Gullspångs kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Götene kommun den _____________ Hjo kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Karlsborgs kommun den _____________ Mariestads kommun den _____________ 
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__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Skara kommun den _____________ Skövde kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Tibro kommun den _____________ Töreboda kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 
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__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Vara kommun den _____________  

 

__________________________________  

Ks-ordförande  

 

__________________________________  

Kommunchef eller motsvarande 













 

TÖREBODA KOMMUN 
Ola Blomberg 
 Kanslichef 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 2 
Datum Diarienummer 
2022-11-01 KS 2022/222 

 

Kommunstyrelsen 
 

Revidering av aktieägaravtal mellan Töreboda kommun och 
Mariestads kommun avseende VänerEnergi AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera  befintligt aktieägaravtal mellan Töreboda 
kommun och Mariestads kommun avseende VänerEnergi AB genom att stryka 
följande stycke på sidan 5 under rubriken ”Finansiering m.m.”.  
 

Förslag på elnätstaxa tas fram av Bolagets styrelse och respektive Part ska sedan 
fullfölja detta genom ett godkännande av respektive kommunfullmäktige. Om någon 
av respektive Parts kommunfullmäktige väljer att inte anta föreslagen taxa och det 
innebär att antagen taxa är lägre än den som Bolagets styrelse föreslagit ska detta 
regleras genom medel från berörd Part. Reglering sker då genom att berörd Part 
tillför medel till Bolaget motsvarande skillnaden mellan den taxa som Bolagets styrelse 
föreslår och den som kommunfullmäktige tog beslut om. Sådan reglering ska ske till 
dess berörd Parts kommunfullmäktige tar nytt beslut om taxa som motsvarar den taxa 
som Bolagets styrelse föreslagit. 
 

Kommunfullmäktiges beslut gällde under förutsättning att kommunfullmäktige i 
Mariestads kommun fattar ett likalydande beslut. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 att godkänna upprättat förslag till 
aktieägaravtal mellan Töreboda kommun och Mariestads kommun avseende 
VänerEnergi AB. En konsekvens av fullmäktiges beslut var att konsortieavtalet 
mellan Mariestads och Töreboda kommun från år 1999 upphörde att gälla. 
 

Det befintliga aktieägaravtalet upprättades i samverkan mellan kommunstyrelsens 
ordförande, kommunchefer samt ekonomichefen i Mariestads och Töreboda 
kommuner. Syftet med avtalet är att tydliggöra när ägarsamråd ska ske för att 
erhålla en gemensam ägarstyrning av det gemensamma bolaget. De frågor som ska 
hänskjutas till ägarsamrådet är enbart sådana frågor som är väsentliga för bolaget 
och berör bolagets ägardirektiv, policys, verksamhetsinriktning, finansiering och 
satsningar. 
 

Verksamheten inom VänerEnergi AB ska finansieras genom eget kapital samt i 
övrigt genom internt genererade medel och/eller upplåning. Upplåning av medel 
sker genom upptagande av lån via Mariestads kommuns koncernbank. Parterna står 
risken för bolagets totala belåning. Töreboda kommuns risk motsvarar Töreboda 
kommuns andel i bolaget. 
 

Elnätstaxan fastställs av bolagets styrelse. Då det inte har framförts något önskemål 
om att kommunfullmäktige i respektive kommun ska godkänna styrelsens beslut 
föreslår VD för VänerEnergi AB att aktieägaravtalet ska revideras genom att 
nedanstående stycke på sidan 5, under rubriken ”Finansiering m.m.”, stryks.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Förslag på elnätstaxa tas fram av Bolagets styrelse och respektive Part ska sedan 
fullfölja detta genom ett godkännande av respektive kommunfullmäktige. Om någon 
av respektive Parts kommunfullmäktige väljer att inte anta föreslagen taxa och det 
innebär att antagen taxa är lägre än den som Bolagets styrelse föreslagit ska detta 
regleras genom medel från berörd Part. Reglering sker då genom att berörd Part 
tillför medel till Bolaget motsvarande skillnaden mellan den taxa som Bolagets styrelse 
föreslår och den som kommunfullmäktige tog beslut om. Sådan reglering ska ske till 
dess berörd Parts kommunfullmäktige tar nytt beslut om taxa som motsvarar den taxa 
som Bolagets styrelse föreslagit. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat aktieägaravtal mellan Töreboda kommun och Mariestads 
kommun avseende VänerEnergi AB med föreslagen revidering markerad. 
 
Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg 2022-11-01, Revidering av 
aktieägaravtal mellan Töreboda kommun och Mariestads kommun avseende 
VänerEnergi AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Töreboda kommun den 2022-11-02 
 
 
 
Ola Blomberg 
Kanslichef 
 
 
Beslutet ska skickas till: 
VänerEnergi AB 
Mariestads kommun 
Ekonomichef Christina Olsson 
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AKTIEÄGARAVTAL 

Detta aktieägaravtal (”Avtalet”) har denna dag (”Avtalsdagen”) träffats 

MELLAN: 

1) Mariestads kommun, org.nr 212000-1686, 542 86 Mariestad  

(”Mariestads kommun”); och 

2) Töreboda kommun, org.nr 212000-1678, Box 83, 545 22 Töreboda (”Töreboda 

kommun”). 

Parterna ovan benämns härefter gemensamt som ”Parterna” och var för sig som 

”Part”. 

 

1.  Bakgrund 

VänerEnergi AB, org.nr 556354-1860 (”Bolaget”) har ett aktiekapital om 9 090 900 

kronor fördelat på 90 909 aktier. Samtliga aktier är av samma slag och med varje aktie 

följer en röst. Mariestads kommun äger 80 000 aktier, motsvarande 88 procent av 

samtliga aktier i Bolaget, och Töreboda kommun äger 10 909 aktier, motsvarande 12 

procent av samtliga aktier i Bolaget.  

Parterna har ingått Avtalet i syfte att reglera villkoren för bedrivande av Bolagets 

verksamhet samt Parternas mellanhavanden som aktieägare i Bolaget.  

Parterna tillsammans med Mariestads Energi AB, tillika Bolaget ingick ett konsortialavtal 

(”Konsortialavtalet”) den 29 december 1999. Konsortialavtalet hade till syfte att 

konkretisera en tidigare avsiktsförklaring som ingåtts mellan parterna i Konsortialavtalet. 

Av Konsortialavtalet framgår att Mariestads Energi AB, Mariestads kommuns helägda 

energibolag, förvärvar samtliga aktier i Töreboda Energi AB, vilket är Töreboda 

kommuns helägda energibolag. Därefter byter Mariestads Energi AB namn till 

Mariestad*Töreboda Energi AB. Konsortialavtalet reglerar ett åtagande för Mariestads 

kommun att överlåta tolv (12) procent av aktierna i bolaget Mariestad*Töreboda Energi 

AB till Töreboda kommun. Konsortialavtalet reglerar övergångsperioden från det att 

Konsortialavtalet ingås fram till dess att dels Mariestad*Töreboda Energi AB förvärvat 

aktierna i Töreboda Energi AB och dels till dess Töreboda kommuns förvärv av aktier i 

Mariestad*Töreboda Energi AB är fullföljt. Parterna tillsammans med Bolaget 

undertecknar Avtalet och i och med undertecknandet är Parterna och Bolaget överens 

om att Avtalet ersätter Konsortialavtalet i alla delar. 
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2.  Parternas åtaganden 

Parterna förbinder sig att vid bolagsstämmor och eljest utöva sin rösträtt och i övrigt 

agera på sådant sätt att vad som föreskrivs i detta Avtal iakttas.  

Om Part utsett styrelseledamot ansvarar den Parten för att styrelseledamoten agerar i 

enlighet med Partens åtaganden enligt Avtalet. 

Avtalet omfattar Parternas samtliga nuvarande och framtida aktier och alla andra 

emissionsbevis, konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner och andra värdepapper som 

kan omvandlas till aktier i Bolaget från tid till annan (”Aktier”). 

3.  Bolagets verksamhet m.m. 

Bolagets verksamhet är att köpa in, producera och distribuera energi jämte med därmed 

förenlig verksamhet, samt tillhandahålla data- och telekommunikationstjänster från eget 

kommunikationsnät.  

Ändamålet med Bolagets verksamhet är att med god teknisk standard och optimalt 

resursutnyttjande, via bl.a. egna nät för el och fjärrvärme medverka i energiförsörjningen 

inom Mariestads kommun och Töreboda kommun, i riktning mot en ekologisk hållbar 

energiförsörjning. I verksamheten ska behovet av driftsäkerhet och service särskilt 

beaktas.  

Ett annat ändamål med Bolagets verksamhet är att via eget stadsnät för IT-

kommunikation i Mariestads kommun och angränsade kommuner skapa förutsättningar 

för konkurrens inom tele- och datakommunikation, till gagn för såväl 

kommuninvånarna som utvecklingen av det lokala näringslivet. I övrigt gäller särskilda 

föreskrifter för bolagets verksamhet.  

Bolagets idag gällande bolagsordning framgår av Bilaga 3.3. Skulle bestämmelse i detta 

Avtal strida mot bolagsordningen (i dess nuvarande lydelse eller framtida lydelse) ska 

Avtalet gälla före bolagsordningen i förhållandet Parterna emellan. Om bolagsordningen 

ändras ska bolagsordningen i dess nya lydelse biläggas detta Avtal som en ny Bilaga 3.3.   

4.  Finansiering m.m. 

Bolagets verksamhet ska finansieras genom eget kapital samt i övrigt genom internt 

genererade medel och/eller upplåning.  

Upplåning av medel sker genom upptagande av lån via Mariestads kommuns koncernbank. 

För sådan upplåning utgår ett räntepåslag. Vad räntepåslaget bestäms till beslutas av 

kommunfullmäktige i Mariestads kommun i samband med den årliga budgeten.  
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     Parterna är eniga om att risken för Bolagets totala upplåning ska fördelas enligt 

följande. Töreboda kommuns risk motsvarar Töreboda kommuns andel i Bolaget, det 

vill säga 12 % och Mariestads kommuns risk motsvarar Mariestads kommuns andel i 

Bolaget, det vill säga 88 %. Den ersättning som Töreboda kommun erhåller för att stå 

sin del av risken för Bolagets totala upplåning utgör 12 % av räntepåslag. 

Part har ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital, ställa säkerhet eller pant eller på 

annat sätt bidra till Bolagets finansiering.  

Förslag på elnätstaxa tas fram av Bolagets styrelse och respektive Part ska sedan fullfölja 

detta genom ett godkännande av respektive kommunfullmäktige. Om någon av 

respektive Parts kommunfullmäktige väljer att inte anta föreslagen taxa och det innebär 

att antagen taxa är lägre än den som Bolagets styrelse föreslagit ska detta regleras genom 

medel från berörd Part. Reglering sker då genom att berörd Part tillför medel till Bolaget 

motsvarande skillnaden mellan den taxa som Bolagets styrelse föreslår och den som 

kommunfullmäktige tog beslut om. Sådan reglering ska ske till dess berörd Parts 

kommunfullmäktige tar nytt beslut om taxa som motsvarar den taxa som Bolagets 

styrelse föreslagit.  

Varje Part åtar sig att vidta samtliga åtgärder och underteckna samtliga bekräftelser, 

samtycken och övriga dokument som är nödvändiga eller annars skäligen lämpliga för 

att genomföra eller verkställa en finansiering av Bolaget i enlighet med ovan under 

förutsättning att det inte är mer belastande för sådan Part än vad som följer av Avtalet. 

För det fall att kontrollbalansräkning som granskats av Bolagets revisor utvisar att 

Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och Parterna 

inte beslutar att likvidera Bolaget eller vidtar åtgärder för att tillse att det egna kapitalet 

uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet, har Part rätt att tillskjuta ytterligare 

kapital till undvikande av likvidationsplikt för Bolaget. Tillskottet skall göras genom 

villkorat kapitaltillskott. Parterna åtar sig att rösta för återbetalning av det villkorade 

kapitaltillskottet från tillgängliga medel innan någon vinstutdelning sker. 

5.  Bolagets styrelse, ledning och insyn  

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) ledamöter med lägst fem 

(5) och högst tio (10) suppleanter.  

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun ska utse en ledamot och en suppleant i 

styrelsen. Övriga ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Mariestads 

kommun. Mandatperioden omfattar tiden från årsstämman som följer närmast efter det 

val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämman som följer närmast efter 

nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Mariestads kommun utser 

ordförande och vice ordförande i Bolagets styrelse.  

Om Part önskar ersätta sin utsedda ledamot eller suppleant ska Part ta upp detta till 

beslut i sitt kommunfullmäktige.  



 Sida 6 (12) 

 

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande, under 

förutsättning att ledamöter utsedda av Mariestads kommun är i majoritet. Vid förfall av 

en av Part utsedd ordinarie ledamot ska den av Parten utsedda suppleanten inträda i 

ledamotens ställe. 

Vid omröstning i styrelse, där röstetalen väger lika, ska styrelsens ordförande ha 

utslagsröst. 

Part har rätt att ta del av Bolagets bokföring och Bolagets övriga handlingar. Denna rätt 

får endast utövas i Bolagets lokaler och under förutsättning att Part ger Bolaget skäligt 

varsel. Part ska svara för sina egna och Bolagets kostnader för tillhandahållande av sådan 

information.  

6.  Policyer och riktlinjer 

Parterna är överens om att Bolaget ska följa Mariestads kommuns policyer och riktlinjer.  

7.  Ägarombud  

I det fall att kommunfullmäktige i respektive kommun tar beslut eller kommer fram till 

ett ställningstagande i ett bestämt ärende och de två kommunfullmäktiges 

beslut/ställningstaganden inte är samstämmiga med varandra ska ärendet lyftas till 

bolagsstämman. Inför bolagsstämman ska respektive kommunfullmäktige besluta hur 

utsett ägarombud ska rösta på bolagsstämman.  

8.  Ägarsamråd 

Parterna ska bilda ett ägarsamråd (”Ägarsamråd”). Ägarsamrådets syfte är att skapa en 

god ägarstyrning och vara ett forum för diskussioner och samråd i frågor som 

ledamöterna i Bolagets styrelse har hänskjutit till Ägarsamrådet. Sådana frågor som kan 

hänskjutas till Ägarsamrådet är enbart sådana frågor som är väsentliga för Bolaget och 

berör Bolagets ägardirektiv, policys, verksamhetsinriktning, finansiering och satsningar 

Ägarsamrådet ska föra en kontinuerlig dialog med Bolagets styrelse om dessa väsentliga 

frågor samt ge respektive Part genom sitt ombud i Ägarsamrådet insyn i Bolaget i dessa 

frågor.  

Ägarsamrådet ska representeras av kommunstyrelseordförande och utsett ägarombud 

från respektive Part.  Om överlåtelse av Parts aktier sker enligt punkt 9.5 i Avtalet ska 

representanter i Ägarsamrådet för den Part som överlåter sina aktier ersättas av 

representanter för Kontrollbolaget (se definition för Kontrollbolaget i punkt 9.5 i 

Avtalet).  

Ägarsamrådet ska sammanträda åtminstone två (2) gånger per år. Målsättningen är att 

ordinarie Ägarsamråd ska ske 1-2 månader före årsstämman.  



 Sida 7 (12) 

 

Det är ledamöter i Bolagets styrelse som får hänskjuta frågor till Ägarsamrådet. Vilka 

frågor som får hänskjutas till Ägarsamrådet framgår av punkt 8.1 ovan.  

En enskild ledamot i Bolagets styrelse har rätt att, efter ledamot erhållit dagordning för 

utsatt styrelsesammanträde men före utsatt styrelsesammanträde, begära av ordförande 

att få hänskjuta fråga som är uppsatt på dagordningen för dialog i Ägarsamrådet. Sådan 

begäran ska medges och ordförande ska informera övriga styrelseledamöter att fråga på 

dagordningen inför utsatt styrelsesammanträde ska bordläggas till nästkommande 

styrelsesammanträde för att först diskuteras i Ägarsamrådet.   

Ägarsamrådet har inte mandat att ta några beslut utan kan enbart föra en diskussion om 

de frågor som hänskjutits till Ägarsamrådet. 

9.  Hembud 

Hembud ska gälla för Aktierna och finns reglerad i Bolagets bolagsordning. 

Vid överlåtelse, förköp och inlösen av Aktier enligt bestämmelserna nedan ska 

hembudsskyldigheten i Bolagets bolagsordning inte tillämpas. 

10. Överlåtelse av aktier 

Part har endast rätt att överlåta eller pantsätta sitt innehav av Aktier i enlighet med 

bestämmelserna i Avtalet. 

Överlåtelse, annan äganderättsövergång eller pantsättning av Aktier ska vara villkorad av 

att förvärvaren eller panthavaren tillträder Avtalet. 

Part äger endast överlåta hela sitt innehav av Aktier, om inte annat medges av den andra 

Parten. 

Part har inte rätt att utan den andra Partens medgivande utfärda optionsrätt till tredje 

man avseende rätt till förvärv av Aktier i Bolaget. Om sådan rätt medges ska den vara 

villkorad av att optionsinnehavaren tillträder Avtalet. 

Part har alltid rätt att överlåta sitt innehav av Aktier till av Parten direkt eller indirekt 

helägt bolag (”Kontrollbolaget”). Vid förvärvet ska Kontrollbolaget tillträda Avtalet 

som part. Överlåtande Part ansvarar solidariskt med Kontrollbolaget för förpliktelser i 

Avtalet. Överlåtande Part får inte sälja sina aktier i Kontrollbolaget utan att 

dessförinnan återförvärva de till Kontrollbolaget överlåtna Aktierna. Den överlåtande 

Parten ska skyndsamt informera den andra Parten om överlåtelsen. 

Part ska medverka till att aktieförvärv som sker enligt Avtalet införs i aktieboken. 
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11. Förköp 

Part (”Erbjudande Part”) får överlåta sitt innehav av Aktier till tredje man under 

förutsättning att samtliga Aktier som Erbjudande Parten innehar i Bolaget först erbjuds 

till den andra Parten (”Förköpsberättigad Part”) till förköp. Förköpserbjudandet ska 

innehålla uppgift om tilltänkt förvärvare och övriga villkor för överlåtelsen. 

Förköpsberättigad Part ska inom trettio (30) dagar efter det att erbjudandet mottagits 

(”Fristen”) meddela om Förköpsberättigade Parten accepterar erbjudandet. 

Förköpsrätten får inte utövas beträffande färre antal Aktier än de som erbjudits till 

förköp eller på andra villkor än erbjudandet från tredje man. 

De genom förköp förvärvade Aktierna ska tillträdas och betalas tidigast trettio (30) 

dagar och senast fyrtiofem (45) dagar från dagen då Förköpsberättigad Part accepterade 

erbjudandet. 

Om Förköpsberättigad Part förkastar förköpserbjudandet eller inte accepterar 

erbjudandet inom Fristen, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna 

Aktier till förvärvaren på de villkor som angivits i förköpserbjudandet. 

Vid överlåtelse av Aktierna enligt punkt 10.5 ovan ska förköpsrätt enligt denna punkt 11 

inte tillämpas. 

12. Inlösen av aktier vid avtalsbrott 

Om Part (”Avtalsbrytande Part”) begår väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse 

inom trettio (30) dagar efter uppmaning från den andra Parten (”Förfördelad Part”), har 

Förfördelad Part rätt att lösa in Avtalsbrytande Parts innehav av Aktier. 

Om Parterna inte kan enas om priset på Avtalsbrytande Parts Aktier ska priset 

fastställas i enlighet med bestämmelsen om värdering nedan. Den Förfördelade Parten 

får därefter välja att lösa in Avtalsbrytande Parts innehav av Aktier för ett lösenpris 

motsvarande 75 procent av de aktuella Aktiernas fastställda värde eller att erbjuda sitt 

eget innehav av Aktier till den Avtalsbrytande Parten för ett lösenpris motsvarande 100 

procent av de aktuella Aktiernas fastställda värde. Kostnaderna för värderingen ska 

bäras av den Avtalsbrytande Parten. De förvärvade Aktierna ska tillträdas och betalas 

inom trettio (30) dagar från det att priset fastställts. 

Avtalsbrytande Part som är skyldig att lämna sitt innehav av Aktier till inlösen till följd 

av avtalsbrott har inte rätt att rösta på bolagsstämma eller låta dennes utsedda 

styrelseledamot rösta på styrelsesammanträde. 

Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter inte andra påföljder med anledning av 

avtalsbrottet. 
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Om Avtalsbrytande Part förnekar avtalsbrott kan Förfördelad Part istället välja ett 

inlösenförfarande enligt bestämmelsen om inlösen av Aktier vid oenighet ovan och 

samtidigt förbehålla sig rätt till rabatt enligt bestämmelsen om inlösen på grund av Parts 

avtalsbrott och/eller skadestånd. Den Förfördelade Parten har rätt till rabatt och/eller 

skadestånd om det i efterhand konstateras att Avtalsbrytande Part begått avtalsbrott. 

13. Inlösen av aktier vid förändrat ägande 

Part, som utgör juridisk person, är skyldig att inom trettio (30) dagar från det denne fick 

kännedom om väsentliga förändringar av ägarförhållandena i eller kontrollen över 

Parten, anmäla detta till den andra Parten. Skulle ägarförhållandet hos eller kontrollen 

över en Part väsentligt förändras, har den andra Parten rätt att begära inlösen av sådan 

Parts innehav av Aktier. Påkallande av inlösen ska meddelas senast tre (3) månader efter 

det att förändringen i ägarförhållandet eller kontrollen blivit känd. 

Om Parterna inte kan enas om priset på Aktierna ska priset fastställas i enlighet med 

bestämmelsen om värdering nedan. Kostnaderna för värderingen ska fördelas mellan 

Parterna proportionellt i förhållande till Parternas innehav av Aktier. De förvärvade 

Aktierna ska tillträdas och betalas inom trettio (30) dagar från det att priset fastställts. 

Vid överlåtelse av Aktierna enligt punkt 10.5 ovan ska rätt till inlösen enligt denna 

punkt 14 inte tillämpas. 

14. Värdering 

Ska värdering av Aktier ske enligt bestämmelserna i Avtalet, ska värdet fastställas av en 

opartisk värderingsman. Parterna ska gemensamt utse värderingsman. Kan Parterna inte 

enas om värderingsman inom sju (7) dagar från Parts begäran om värdering ska 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut utse värderingsman. Den sålunda 

utsedda värderingsmannen ska inom sextio (60) dagar från det att uppdraget accepterats 

utföra en värdering av hela Bolagets marknadsvärde för att bestämma priset per Aktie. 

Värderingen är bindande för Parterna. Parterna är skyldiga att tillställa 

värderingsmannen sådana uppgifter som värderingsmannen begär. 

15. Bolagsavtal 

Avtalet utgör inte ett enkelt bolag. 

Om Avtalet skulle anses vara ett enkelt bolag, vilket inte varit Parternas avsikt, ska 

bestämmelserna i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag om uppsägning 

och likvidation inte tillämpas. 
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16. Avtalstid och uppsägning 

Avtalet gäller till dess Part avyttrat sitt innehav av Aktier i enlighet med Avtalet. Part 

som säger upp Avtalet utan att ha avyttrat sina Aktier ska erbjuda sitt innehav av Aktier 

till den andra Parten enligt bestämmelsen ovan om inlösen på grund av Parts 

avtalsbrott. Vad som där anges om Avtalsbrytande Part ska avse den Part som säger 

upp Avtalet. 

Bestämmelserna nedan om sekretess ska ha fortsatt giltighet efter Avtalets upphörande 

för den tid som där anges. 

17. Sekretess 

Parterna förbinder sig att inte till utomstående lämna information rörande Avtalet och 

de förhandlingar som föregått Avtalet eller information om Bolaget eller den andra 

Parten som Part fått ta del av. Detta gäller oavsett om informationen lämnats skriftligen 

eller muntligen och oberoende av format. 

Ovanstående gäller inte för sådan information som 

 vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på 

annat sätt än genom överträdelse mot Avtalet; eller  

 redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand har 

utvecklat innan ingåendet av Avtalet och som inte, direkt eller indirekt, har 

erhållits genom överträdelse mot Avtalet. 

Denna sekretessförbindelse förhindrar inte Part från att lämna sådan information som 

Part har skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller myndighetsbeslut. Om Part skulle 

ha eller åläggas skyldighet att lämna sådan information, åtar sig Parterna att omedelbart 

underrätta den andra Parten. Parterna ska göra sitt bästa för att tillse att information 

som lämnas i enlighet med denna punkt, så långt möjligt, behandlas konfidentiellt av 

mottagaren av informationen.  

Sekretessåtagandet gäller så länge en Part äger Aktier och under en period av två (2) år 

därefter. 

Det noteras att Parterna aldrig behöver samråda avseende sådan information som 

Parterna är skyldiga att lämna ut enligt Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Parterna ska dock informera varandra om 

information som utlämnats enligt föregående mening. 

Part som brister i sin skyldighet enligt denna punkt 17 ska vid varje tillfälle Part brister 

betala ett vite om 250 000 kronor till den andra Parten.  
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18. Vite, skadestånd och hävning 

Part som begår avtalsbrott är skadeståndsskyldig även om avtalsbrottet inte är väsentligt. 

Skadestånd utesluter inte andra påföljder med anledning av brott mot Avtalet. Avtalet kan 

emellertid inte hävas på annat sätt än i enlighet med bestämmelserna om inlösen. 

 

19. Fullständig reglering 

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering avseende Avtalets innehåll och 

ersätter alla eventuella tidigare skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser 

och överenskommelser mellan Parterna.  

20. Ändringar och tillägg 

Ändringar av och tillägg till Avtalet är bindande endast om de är skriftliga och 

undertecknade av båda Parter. 

21. Tillämplig lag och tvister 

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. 

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol av 

Skaraborgs tingsrätt som första instans.  

 
Avtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna tagit var sitt. 
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Kommunstyrelsen 
 

Delårsrapport år 2022 för kommunalförbundet Avfall & 
Återvinning Skaraborg 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Direktionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg beslutade 
2022-09-26 att godkänna delårsrapporten år 2022 för förbundets verksamhet. 
Delårsrapporten avser perioden 2022-01-01 till och med 2022-06-30. 
 

Delårsrapporten uppvisar ett positivt resultat om 1 300 tkr. Det är 4 100 tkr bättre 
än det budgeterade underskottet om 2 800 tkr. Budgetavvikelsen beror på en 
kombination av budgetförsiktighet och minskade kostnader inom både sophämtning 
och ÅVC. 
 

Prognosen för år 2022 pekar mot ett nollresultat vilket är bättre än det budgeterade 
resultatet. De flesta verksamheter ser ut att uppnå en budget i balans eller något 
bättre vid årets slut. Något ökade kostnader under andra halvåret för bland annat 
konvertering av kundregister. 
 

Året har i stor utsträckning präglats av att lära känna de nya medlemskommunerna 
Essunga, Grästorp, Götene och Vara. Projektet ”Sortera säcken” som innebär att inga 
sopsäckar med osorterat avfall tas emot på återvinningscentralen (ÅVC) har rullat 
vidare till fler anläggningar. Den 1 februari startade ”Sortera säcken” vid 
återvinningscentralerna i Hjo, Mariestad och Skara. 
 

Både obligatorisk insamling av matavfall och kommunalt insamlingsansvar för 
förpackningar innebär genomgripande förändringar av det kommunala 
insamlingssystemet med start redan år 2024. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg 2022-09-29, Delårsrapport år 2022 
för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg. 
 

Protokollsutdrag från direktionen för Avfall & Återvinning Skaraborg 2022-09-26 § 
44, Delårsrapport 2022. 
 

Delårsrapport år 2022 för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg. 
 
 
Töreboda kommun den 2022-09-29 
 
 
Beslutet ska skickas till: 
kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg 



 

Delårsrapport 2022 
 

Avfall & Återvinning Skaraborg  
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Sammanfattning 

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

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

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

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

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

 

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

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

av budgetförsiktighet och minskade kostnader inom både sophämtning och ÅVC. 

 

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

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

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

för bland annat konvertering av kundregister.  

 

Både obligatorisk insamling av matavfall och kommunalt insamlingsansvar för 

förpackningar innebär genomgripande förändringar av det kommunala 

insamlingssystemet med start redan år 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

Martin Odenö    Pontus Düring 

Förbundsordförande   Förbundsdirektör 
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Förvaltningsberättelse 
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Händelser av väsentlig betydelse 

 

 

  

Sortera säcken  

Projektet ”sortera säcken” har nu införts vid 

ytterligare tre anläggningar i förbundet. Hjo, 

Bångahagen i Mariestad och Rödjorna i Skara 

startade alla den 1 februari. Inga säckar med 

osorterat avfall tas längre emot på 

återvinningscentralerna. När avfallet läggs i fel 

container återvinns det inte på rätt sätt och det 

innebär både onödiga kostnader och lägre 

återvinningsgrad.  

Under första halvåret har exempelvis 

anläggningen i Hjo minskat det brännbara 

restavfallet med 40 % vilket motsvarar ca 100 

tkr.  

Till hösten införs sortera säcken på Risängens 

ÅVC i Skövde samt återvinningscentralen i 

Götene. 

Nya medlemskommuner  

Under våren har mycket av arbetet präglats av 

att lära känna de nya medlemskommunerna 

Essunga, Grästorp, Götene och Vara. 

Bland annat har förslag till nya gemensamma 

föreskrifter och förslag till nya avfallstaxor 

tagits fram för beslut i medlemskommunerna. 

Ny förbundsdirektör  

I april gick förbundschef Lars Persson i pension 

efter nästan 20 år på posten. Under våren har 

rekrytering pågått och ny förbundsdirektör blir 

Pontus Düring. Han påbörjar sin tjänst den 15 

augusti. 

Covid-19 

I början av året tvingades förbundet stänga 

Borreboda ÅVC och Karlsborgs ÅVC på grund av 

smittspridning av Covid-19.  

De aktuella medlemskommunerna fick löpande 

information om läget och efter ca tre veckor 

kunde båda anläggningarna öppnas upp helt 

igen.  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mål och måluppfyllelse 2022 

Uppföljning av målen i verksamhetsplanen sker 

löpande under året och redovisas till direktionen 

två gånger per år. 

Hittills i år har redan två av de sex 

verksamhetsövergripande målen uppfyllts. Även 

det finansiella målet uppnås. Målen bedöms även 

vara uppfyllda vid årets slut. 

Två av målen har inte kunnat mätas vid halvåret. 

Mål om matavfallets renhetsgrad kommer 

sannolikt inte att kunna mätas på hela året på 

grund av fortsatt risk för smittspridning vid 

kvalitetskontroller.  

Resultatet av medarbetarundersökningen 

kommer att redovisas i årsredovisningen.  

Målet om lokal behandling av slam bedöms 

redan nu inte kunna uppnås under året. 

Den samlade bedömningen av god ekonomisk 

hushållning är att förbundet fortsatt har en god 

ekonomi och goda rutiner för att arbeta mot de 

uppsatta målen.  

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund
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Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 

Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet 
 

Mål 2022 Måluppfyllelse 
 

Den totala mängden insamlat 

matavfall ska årligen öka. 

 

 

Målet är uppnått. 

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

3 249 ton jämfört med samma tidpunkt förra året. 

Kommentar: 

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

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

uppnås. 

 

Matavfallets renhetsgrad ska 

vara minst 98 procent vid 

varje fastighet. 

 

 

Målet har inte kunnat mätas.  

Kommentar: 

Under pågående pandemi har arbetet med kvalitetskontroller tillfälligt avbrutits 

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

kvalitetskontrollerna komma igång under året och målet kommer därför heller inte 

att kunna mätas vid årsskiftet. 

 

 

”Sortera säcken” införs vid 

minst en ÅVC årligen. 

 

Målet är uppnått. 

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

den 1 februari 2022. 

Kommentar:  

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

det även på Risängen i Skövde och vid Götene ÅVC. 

Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 

Lokalt omhändertagande av avfall i så stor utsträckning som möjligt 
 

Mål 2022 Måluppfyllelse 
 

Minst 5 % av mängden slam 

från enskilda 

avloppsanläggningar ska 

hanteras via olika lokala 

lösningar. 

 

 

Målet är inte uppnått. 

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

exempelvis via mobil slamrensning. 

 

Kommentar: 

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

planerat. 
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Kund 
Övergripande mål 

God service och hög tillgänglighet 

Mål 2022 Måluppfyllelse 

 

Grönt kort införs för minst en 

ÅVC årligen. 

 

Målet är inte uppnått. 

Grönt kort förbereds i Götene. 

 

Kommentar: 

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

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

 

Medarbetare 
Övergripande mål 

Vara en attraktiv arbetsgivare 
 

Mål 2022 Måluppfyllelse 

 

Nöjd medarbetarindex ska år 

2022 vara minst 85 %. 

 

Målet har inte kunnat mätas.  

Undersökningen genomförs under hösten 2022. 

 

Kommentar: 

Medarbetarundersökningen genomförs vart tredje år. Resultatet av 

undersökningen kommer att redovisas i årsredovisningen. 

 

Ekonomi 
Övergripande mål 

Ekonomi i balans 

Mål 2022 Måluppfyllelse 
 

Soliditeten understiger inte 

35 %. 

 

 

Målet är uppnått.  

Soliditeten är 48 % och överstiger därmed det finansiella målet. 

 

Kommentar: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat första halvåret 

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

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

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

intäkter och kostnader ökat vilket försvårar jämförelsen mot föregående år.  

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

Intäkterna ökar normalt sett under andra halvåret då sommarabonnemangen faktureras vilket 

kommer att jämna ut budgetavvikelsen.  

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

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

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

kostnader för nya medlemskommuner och bedömning av nuvarande prisutveckling.  

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

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

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

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

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

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

på de olika anläggningarna.  

Prognos 

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

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

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

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

fortsatt hålla nere kostnaderna för det brännbara restavfallet. Samtidigt tillkommer 

underhållskostnader på några återvinningscentraler.  

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

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

för året försämras.  
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Bedömning av balanskravsresultat 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Balanskravsutredning 2022 2021 2020 2019 

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

- samtliga realisationsvinster -382 -40 -331 -478 

+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 0 

+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 0 

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

+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

0 0 0 0 

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

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 

Delårets balanskravsresultat 967 3 620 -5 327 -5 861 

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

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

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

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

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

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

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

  
Insamling av matavfall 

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska kommunen 

senast den 31 december 2023 säkerställa att 

hushållens matavfall separeras och 

materialåtervinns. Regeringen har inte fattat 

beslut om hur kraven ska tillämpas men mycket 

tyder på att insamlingen blir obligatorisk. 

Konsekvenserna av obligatorisk insamling av 

matavfall är att de miljöstyrande avgifterna inte 

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

insamling av matavfall. Intäkterna minskar 

samtidigt som kostnaderna ökar för 

insamlingen då fler kärl ska tömmas. Kostnader 

för kvalitetskontrollerande åtgärder riskerar 

också att öka. 

De kommuner i förbundet som helt saknar 

insamling av matavfall är Essunga, Grästorp och 

Götene kommuner. Planering pågår och 

insamlingen kommer att starta i enlighet med 

avfallsdirektivet, senast 1 januari 2024. 

Kommunal insamling av förpackningar 

Regeringen har beslutat att den 1 januari 2024 

ska kommunerna ta över insamlings-

ansvaret för förpackningsavfall från hushåll. 

Senast 2027 ska fastighetsnära insamling av 

förpackningar vara infört. Från den 1 januari 

2026 ska kommunerna även samla in samma 

sorters förpackningsavfall på större populära 

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

viss storlek. Producenterna ska fortsatt 

finansiera insamlingen genom att ersätta 

kommunerna för kostnader kopplade till 

insamlingen.  

Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar 

innebär en genomgripande förändring av det 

kommunala insamlingssystemet. Tiden för 

omställningen är alltför kort och det finns en 

viss risk i att ersättningsmodellen från 

producenterna till kommunerna inte kommer 

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

Budget tkr  
jan-jun 2022 

Avvikelse tkr 

Direktion 275 277 2 

Administration 10 274 10 843 569 

ÅVC 28 586 30 355 1 769 

Enskilda avlopp 10 406 10 485 79 

Sophämtning 50 427 53 075 2 648 

Summa renhållningsuppdrag 99 968 105 035 5 067 

Verksamhetsavfall 506 525 19 

Sluttäckning  9 792 678 -9 114 

Summa kostnader 110 266 106 238 -4 028 

 

 

Intäktsredovisning Utfall tkr  
jan-jun 2022 

Budget tkr  
jan-jun 2022 

Avvikelse tkr 

Försäljning och mottagningsavgifter -5 434 -4 025 1 409 

Hämtningsavgifter -52 902 -54 125 -1 223 

Grundavgifter -29 859 -31 550 -1 691 

Miljöstyrande avgifter flerbostadshus -1 869 -1 850 19 

Latrinavgifter -68 -280 -212 

Slamtömningsavgifter -9 794 -10 215 -421 

Övrigt -1 284 -190 1 094 

Summa renhållningsuppdrag -101 210 -102 235 -1 025 

Verksamhetsavfall  -357 -525 -168 

Sluttäckning -10 048 -678 9 370 

Summa intäkter -111 615 -103 438 8 177 

 

Resultat 1 349 -2 800 4 149 
 

 

  

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

Fastigheter (byggnad, mark) 6 600 0 0 

Maskiner  2 900 1 258 0 

Inventarier  0 1 370 470 

Bilar och andra transportmedel 10 400 11 009 0 

Summa 19 900 13 637 470 

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

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

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

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

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

köpts till Bångahagens ÅVC för ca 700 tkr. 

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

investeringskostnader under första halvåret. 

Investeringsredovisning januari – juni 2022 
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Resultaträkning 

 

 

 

 

 

  

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

2021-01-01 
2021-06-30 

Prognos 
2022 

Budget  
2022   

    

Verksamhetens intäkter 
 

    
Grund- och hämtningsavgifter 

 
94 492 73 887  196 040 

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

      
Verksamhetens kostnader 

 
    

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

 
1 345 878 0 -5 600   

      
    

Finansnetto 
 

    
Finansiella intäkter 

 
0 0,6   

Finansiella kostnader 
 

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

    
DELÅRETS RESULTAT 

 
1 345 878 0 -5 600 
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Balansräkning 

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

2021-01-01 
2021-12-31   

  
TILLGÅNGAR 

 
  

  
  

Anläggningstillgångar 
 

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

 
27 717 17 752   

  
Omsättningstillgångar 

 
  

    
Fordringar    
Kundfordringar   33 174 26 658 
Övriga fordringar 

 
1 413 1 247 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

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

 
69 186 65 721   

  
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
96 903 83 473   

    
  

SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 

    
  

Eget kapital 
 

  
Årets resultat  1 345 3 660 
Övrigt eget kapital 

 
45 087 32 930 

Summa eget kapital 
 

46 432 36 589 
    
Skulder 

 
  

Kortfristiga skulder 
 

  
Leverantörsskulder 

 
21 512 19 018 

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

 
50 471 46 884   

  
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

 
96 903 83 473 
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Kassaflödesanalys 

 
Tkr 2022-01-01 

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

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

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

   
  

Investeringsverksamheten    
  

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

  
Finansieringsverksamheten   
Kapitaltillskott nya medlemskommuner 8 497 0  

  
ÅRETS KASSAFLÖDE -6 400 5 566  

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

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

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

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

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

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

enligt god redovisningssed.  

INTÄKTER 

Redovisning av intäkter 

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

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

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

KOSTNADER 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 

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

form av pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

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

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

verksamhet.  

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader/fastigheter  10-20 år 

Maskiner och bilar  5-10 år 

Övriga inventarier  3-10 år 
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Avskrivningsmetod 

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

påbörjas när tillgången tas i bruk.  

Pensioner 

Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. Premier för 

pensioner tryggas löpande genom utbetalningar till externa pensionsförvaltare och bokförs som 

kostnad innevarande år. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

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

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

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

materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. 

Redovisning av hyres-/leasingavtal 

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

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

leasing om värdet totalt är väsentligt.  

Uppskattningar och bedömningar 

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

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

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

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

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

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

bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.  

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 

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

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

 

 

Not 4 Övriga externa kostnader 2022-06-30 2021-06-30   
 

Entreprenader 39 844 23 273 
Behandlingsavgifter 18 447 16 211 
Skatt på avfallsförbränning* 1 868 1 431 
Konsulttjänster 688 373 
Lokal- och markhyror 1 177 870 
Hyror/leasing av anläggningstillgångar 208 71 
Bränsle, energi och vatten 2 918 1 847 
Transporter 2 156 2 285 
Övriga lokal- och fastighetskostnader 3 380 3 043 
Inköp av förbrukningsinventarier och material 5 112 5 370 
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier 2 375 1 952 
Administrationskostnader 7 638 6 669 
Realisationsförluster 39 0 
Övriga verksamhetskostnader 1 111 912 
Summa 86 960 64 307 

 
* Skatt på material till förbränning för 2022 är 125 kr per ton. 
 

Not 5 Personalkostnader 2022-06-30 2021-06-30   
 

Arvoden 148 118 
Löner 13 993 13 000 
Kostnadsersättningar 30 10 
Sociala avgifter 4 398 3 787 
Pensionskostnader 934 866 
Personalsociala kostnader 161 186 
Summa 19 664 17 966 
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Not 6 Avskrivningar  2022-06-30 2021-06-30   
 

Byggnader 318 318 
Maskiner 339 504 
Inventarier 637 642 
Bilar och andra transportmedel 2 353 2 506 
Summa 3 647 3 970 
   
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, år   
Byggnader 10 år 10 år 
Maskiner, inventarier och fordon 6 år 6 år 

 

Not 7 Byggnader och mark 2022-06-30 2021-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 6 596 6 584 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 596 6 584 
   
Ingående avskrivningar -3 722 -3 081 
Årets avskrivningar -318 -641 
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 040 -3 722 
   
Pågående nyanläggningar   
Ingående balans 12 12 
Utgifter under året 17 0 
Under året genomförda omfördelningar -12 0 
Utgående balans 17 12 
   
Utgående redovisat värde 2 574 2 875 

 

Not 8 Maskiner  2022-06-30 2021-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 11 100 11 100 
Investeringar 1 258 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 358 11 100 
     
Ingående avskrivningar -9 204 -8 414 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 
Årets avskrivningar -339 -790 
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 543 -9 204 
     
Utgående redovisat värde 2 814 1 896 

 

Not 9 Inventarier 2022-06-30 2021-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 9 050 8 592 
Investeringar 1 370 459 
Försäljningar/utrangeringar -52 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 368 9 050 
     
Ingående avskrivningar -5 088 -3 771 
Försäljningar/utrangeringar 8 0 
Årets avskrivningar -637 -1 317 
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 717 -5 088 
     
Utgående redovisat värde 4 651 3 962 



22 (23) 

 

 

Not 10 Bilar och andra transportmedel 2022-06-30 2021-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 34 580 34 580 
Investeringar 11 009 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 45 589 34 580 
     
Ingående avskrivningar -25 560 -21 082 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 
Årets avskrivningar -2 353 -4 478 
Utgående ackumulerade avskrivningar -27 912 -25 560 
    
Utgående redovisat värde 17 677 9 020 

 

 

Not 11 Övriga kortfristiga skulder 2022-06-30 2021-12-31   
 

Momsskuld 5 221 6 621 
Sociala avgifter 778 611 
Personalens källskatt  666 505 
Övriga kortfristiga skulder 265 550 
Summa 6 931 8 287 

 

 

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2022-06-30 2021-12-31  
 

Upplupna löner 482 254 
Upplupna semesterlöner 3 334 2 691 
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 556 950 
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt 87 328 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 569 -6 598 
Summa 22 028 -2 376 
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 Revisionen     2022-10- 04 
 

 

 

 

Till Kommunfullmäktige i: Hjo, Skövde, 
Tibro. Karlsborg, Töreboda, Falköping, 
Skara, Gullspång, Mariestad, Essunga, 
Grästorp, Götene, Vara kommuner 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2022-06-30 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 
2022-06-30 är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.  

Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande 
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i 
kommunal verksamhet.  

För 2022 finns ett finansiellt mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår bedömning 
avseende uppfyllelsen av det finansiella målet utifrån resultatet enligt delårsrapporten är att resultat 
är förenligt med det av direktionen fastställda finansiella målet. Gällande prognosen för år 2022 har 
vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.   

I den av direktionen fastställda budgeten för 2022 finns 4 övergripande mål med 6 underliggande mål 
som bedömts ha betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår bedömning är att resultatet enligt 
delårsrapporten inte är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen och att 
samtliga mål inte kommer att nås 2022.  

Förbundets resultat för delåret uppgår till 1,3 mkr, vilket är 0,4 mkr högre än samma period förra 
året. Eftersom förbundet vid årsskiftet utökats med fyra nya medlemskommuner innebär det att 
både intäkter och kostnader ökat vilket försvårar jämförelsen mot föregående år. Men vi kan 
konstatera att det inte förekommer väsentliga förändringar mot samma period föregående år utöver 
de nytillkomna medlemskommunerna. Förbundets årsprognos uppgår till 0 mkr, vilket är ett lägre 
resultat än delårsresultatet men positivare resultat jämfört med budget 

Kommunalförbundets prognostiserade balanskravsresultat beräknas uppgå till 967 tkr för helåret 
2022.  
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• Delårsrapporten i allt väsentligt har upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed
• Det finansiella målet uppfylls.
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Kommunstyrelsen 
 

Delårsrapport för Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Medlemskommunerna Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och 
Gullspång bildar kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS). I 
direktionen är varje medlemskommun representerad med två ledamöter och två 
ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten. Inom direktionen finns ett 
presidium som tillika är beredningsutskott.  
 

RÖS ska svara för räddningstjänst och förebyggande brandskydd enligt lagen om 
skydd mot olyckor (LSO), samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE). Uppdraget som ska lösas över tid är att 
förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta 
åtgärder efter olyckor och medverka till samhällets krishantering. RÖS ska i 
samverkan med andra öka insikten och förståelsen för vikten av att förebyggande 
åtgärder vidtas i syfte att förebygga och identifiera möjliga risker samt olyckor. 
 

RÖS har upprättat delårsrapport för år 2022 och de av direktionen utsedda 
revisorerna har upprättat en granskning av delårsrapporten. Av revisionsberättelsen 
framgår att revisionen bedömer att delårsrapporten, i allt väsentligt, är upprättad i 
enlighet med lagens krav och god redovisningssed 
 
Förbundets resultat för delåret uppgår till – 600 tkr vilket är 6 400 tkr lägre än 
samma period förra året. Det beror främst på en negativ utveckling av förbundets 
placeringsportfölj på börsen. Totalt gör förbundet ett negativt resultat på sina 
värdepapper med ca 4 100 tkr vid delåret, som kan jämföras mot föregående års 
positiva resultat om 3 700 tkr. 
 

Förbundets årsprognos uppgår till – 3 700 tkr, vilket är ett större negativt resultat än 
delårsresultatet. Det beror främst på ökade kostnader för ränta och negativt resultat 
på investeringsportföljen. 
 

Av delårsrapporten framgår att förbundets prognostiserade balanskravsresultat 
uppgår till 375 tkr. Från föregående år finns ett underskott av balanskravsresultatet 
på 625 tkr att återställa. 
 

Revisorerna bedömer att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning inte 
uppfylls fullt ut. 
 

Revisorerna bedömer att de verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk 
hushållning inte uppfylls fullt ut. 



 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2022, Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

 

Granskning av delårsrapport 2022, utförd av KPMG. 
 

Revisorernas bedömning av delårsrapport, upprättad av revisorerna i 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg den 4 oktober 2022. 
 

Tjänsteskrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg 2022-10-05, 
Delårsrapport för Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2022. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska skickas till: 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Biträdande ekonomichef Anders Bernhall 
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Förord 
Räddningstjänstverksamheten står aldrig still och första halvan av 2022 har inte varit något 
undantag. Räddningstjänsterna Östra och Västra Skaraborg driftsatte det gemensamma 
ledningssystemet 1 mars, vilket har fungerat väl så långt det prövats hittills. Detsamma gäller 
avtalssamarbetet om redundans och reservledningsplatser som slutits med Samhällsskydd 
Mellersta Skaraborg, Norra Älvsborgs Räddningstjänst, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och 
Räddningstjänsten Orust. Fortsatt utvecklingsarbete under hösten är planerat, där fokus ligger på 
stabsarbete och gemensam utbildning för stabschefer.  

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

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

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

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

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

 

Ulrika Johansson       Mikael Wallin 
Direktionens ordförande     Förbundsdirektör 

 

 

 

 
1 MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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1 Inledning 

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

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

Fördelning av medlemsbidrag (tkr) Procent 2021 2022 2023 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Invånarantal 
 Operativa resurser 
 Kostnader som fördelas lika 

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

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

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

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

2.3 Översikt verksamhetens utveckling 
Flerårsöversikt 

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

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

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

Källa invånarantal: Kolada (SCB)  
 

Delårsanalys av Räddningstjänsten Östra Skaraborgs placeringsportfölj 

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

 

 

 

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

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

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

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

 

 
 

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

2.5 Bedömning balanskravsresultat utifrån helårsprognos 

Balanskravsutredning 

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

        

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

2022-01-01 2022-02-01 2022-03-01 2022-04-01 2022-05-01 2022-06-01 2022-07-01

Delårsutveckling
2022-01-01 - 2022-07-31

RÖS Jämförelseindex



 

5 

+ Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 

        

-/+ orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

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

+/- Återföring av orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper 

        

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

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

- Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 

        

+ Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 

        

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

 

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

 

Sjukfrånvaro 

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

 

 
 

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

 

2.7 Måluppföljning 
 

Målbild för jämställdhet och mångfald  

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

 

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

 

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

 

Kommentar/analys:  

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

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

 

Kommentar/analys:  

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

 

Förhindra eller begränsa skador  

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

 

Kommentar/analys:  

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

 

Påbörja räddningsinsatser inom godtagbar tid  

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

 

 

 

 

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

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

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

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

 

Effektiva räddningsinsatser  

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

 

Kommentar/analys:  

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

 

Allmänhetens förmåga till räddningsinsats  

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

 



 

9 

Kommentar/analys:  

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

 

 

Förebygga bränder i Gullspångs kommun  

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

 

Kommentar/analys:  

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

 

Förmåga till räddningsinsats i Karlsborgs kommun  

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

 

Kommentar/analys:  

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

 

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

 
 
 
 

2. Soliditeten ska inte understiga 27 %.  
 
 
 

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

 
 
 
 

Kommentar/analys:  

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

2.8 Driftredovisning 

Driftsredovisning (beloppen är i tkr) 

 Budget Utfall Utfall 

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

2.9 Investeringsredovisning 
Investeringsredovisning (beloppen är i tkr) 

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

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

 

2.10 Resultaträkning 
 

 
Not 

 
2022-07-31 

 
2021-07-31 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

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

 
     

Verksamhetens resultat   3 942 2 442 700 1 185 
    

 
     

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

 
     

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

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

9 41 874 346 39 580 462 

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

 

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

  116 862 911 131 310 083 

Ställda säkerheter   
Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 
  Inga Inga 

 

2.12 Kassaflödesanalys 
Den löpande verksamheten  Not  2022-01-01 

– 2022-07-31 
(7mån)  

 2021-01-01 
– 2021-12-31 

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

16     

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

  7 392 120 6 702 954 

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

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

 
Not 2 Verksamhetens intäkter 

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

 
Not 3 Verksamhetens kostnader 

  2022-01-01 2021-01-01 
  -2022-07-31 -2021-07-31  
      
Arvoden, löner och sociala avgifter, personalförsäkringar 46 979 308 43 905 443 
Pensionskostnader 4 222 315 6 095 731 
Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar 397 670      379 813 
Bränsle, energi och vatten 781 790      736 699 
Lokal- och markhyror 2 391 725 2 103 189 
Övriga tjänster 2 665 044 2 737 533 
Realisationsförluster och utrangeringar 64 023   



 

14 

Övriga kostnader 8 623 039 7 295 260 
Summa verksamhetens kostnader 66 124 914 63 253 668 
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Not 4 Avskrivningar 

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

 
Not 5 Medlemsbidrag 

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

 
Not 6 Finansiella intäkter 

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

 
Not 7 Finansiella kostnader 

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

 
Not 8 Mark och byggnader 

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

 
Not 9 Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel 

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

 
Not 10 Fordringar 

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

 
Not 11 Kortfristiga placeringar 

  Anskaffn. 
värde 

Bokfört 
värde 

Marknads- 
värde 

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

 
Not 12 Kassa och bank 

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

 
Not 13 Avsättningar för pensioner 

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

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

 
Not 15 Kortfristiga skulder 

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

 
Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

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

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

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

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

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

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

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

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

Antal anställda Antal män Antal kvinnor 

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

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

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

Antal tillsynsförrättare Antal män Antal kvinnor 

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

Antal chefer Antal män Antal kvinnor 

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

3.3.1 Resultat 

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

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

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

Brandutbildningar Utbildade personer Informationstillfällen Informerade personer Egensotning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.2 Analys 

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

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

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

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

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

 ökade förutsättningar att bedriva annan verksamhet som bedrivs under dagtidsveckan, 

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

3.3.3 Slutsatser 

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

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

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

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

 

 

Schematisk bild över tillgängliga ledningsfunktioner i räddningsledningssystemet 

 

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

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

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

 

Olyckstyper 2018 2019 2020 2021 2022 

Brand i byggnad 67 71 93 81 79 

Brand, ej i byggnad 73 87 107 88 120 

Trafikolycka 121 144 115 107 106 

Utsläpp, farligt ämne 9 18 20 29 35 

Drunkning/Tillbud 3 2 4 8 0 

Automatlarm 294 311 272 326 351 

IVPA/SAMS 87 96 76 100 77 

Övriga olyckstyper 88 135 97 138 113 

Totalt 742 864 784 877 881 

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

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

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

Fördelning personskador 2018 2019 2020 2021 2022 

Avtransporterade  60 92 82 69 63 

Omkomna 5 2 5 5 3 

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

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

Datum Adress Händelse Antal 

1/3 Väg 26 Ryd Oklar händelse 1 

25/6 Väg 26 Stora Ek Trafikolycka 1 

21/3 Resecentrum Skövde Tåg (Suicid) 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Under delåret har räddningstjänsten sålt av en del fordon och annan utrustning som var gammal 
och i dåligt skick. Försäljningarna av fordon och materiel har genererat större intäkter än vad som 
var förväntat när försäljningarna började. Under hösten så kommer försäljningar att fortsätta med 
ytterligare terrängfordon som har fasats ut ur organisationen.  Exempel på fordon och utrustning 
som sålts är en minibuss, en insatsledarbil, en skåpbil, en pickup, två hävare, en terränglastbil, två 
lastväxlartankar samt en mängd verkstadsutrustning som inte användes längre och som inte höll 
den säkerhetsnivå som arbetsmiljölagstiftningen kräver. 
Bilder på några av nyinvesteringarna under delåret 

 

  



 

26 

4 Framtid 
Konsekvenser av det rådande geopolitiska säkerhetsläget kommer att påverka 
räddningstjänsternas verksamhet under lång tid framåt, det råder det inga tvivel om. I dagsläget 
råder dock oklarhet om vilka centrala styrningar med krav och förväntningar, samt inte minst vilka 
ekonomiska förutsättningar regeringen kommer att ge både MSB och kommunal räddningstjänst 
för att klara av att möta kraven och förväntningarna.     

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

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

Sammantaget ser förbundet positivt på många förändringar som är kände och är samtidigt beredd 
att ta sig an nya. Ett orosmoln som finns är den allmänna ekonomiska utvecklingen och hur den vid 
en djupare lågkonjunktur slår mot kommunernas ekonomi.  
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RÖS rapportering till kommunens delårsredovisning 

Verksamhet 
Räddningstjänstförbundet Östra Skaraborg har under de sju första månaderna haft stort fokus på att 

starta upp det gemensamma ledningssystemet som skapats ihop med Räddningstjänsten Västra 

Skaraborg. Vidare har mycket arbete lagts ned på utredningsarbetet och förutsättningarna för att 

utöka förbundet med fyra nya medlemskommuner (Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp). Målen i 

verksamhetsplanen pekar i huvudsak på god uppfyllelse, men utifrån hög arbetsbelastning till följd av 

utvecklings och utredningsarbetet har vissa områden prioriterats lägre.  

Några väsentliga händelser är framarbetandet av en ny fördelningsmodell samt förändring gällande 

förbundets fastighetsägande. Ny fördelningsnyckel träder i kraft vid årsskiftet och bygger då på tre 

tydliga parametrar, invånarantal/operativa resurser och lika. De tidigare av förbundet ägda 

fastigheter är överlåtna till respektive medlemskommun, vilket medfört att förbundet endast är 

hyresgäst och verksamhetsutövare. Förbundet har också åtgärdat alla de brister Arbetsmiljöverket 

påpekade vid sin tillsyn i december 2021, vilket resulterade i ett avslutat tillsynsärende från deras 

sida i början av mars 2022.  

Resultat och ekonomisk ställning 
 

 
tkr 

Delår 
220731 

Budget 
220731 

Delår 
210731 

Prognos 
221231 

Budget 
221231 

Helår 
211231 

Nettoomsättning 73 540 70 977 69 365 123 000 121 674 117 723 

Årets resultat efter finansiella poster -622 156 5 831 -3 700 268 4 625 

Balansomslutning 116 863 131 578 116 410 127 878 131 578 131 310 

Eget kapital 39 962 39 962 35 337 36 262 39 962 39 962 

Investeringar 5 156 10 276 3 842 10 278 17 617 6 555 

 

Årets resultat visar ett negativt utfall med -622 tkr. Efter orealiserade förluster i värdepapper räknats 
bort visar balanskravsresultatet i stället ett överskott, vilket gör att prognosen för helåret bedöms 
därför vara att klara av att återställa balanskravsunderskottet om 625 tkr från 2021 samt också klara 
året förväntade positiva resultat på 268 tkr. Prognosen gällande balanskravsresultat för helåret är 
därför satt till ett sammanlagt överskott på 1 Mkr.  

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

Viktiga förhållanden att lyfta i kommunens delårsredovisning 
Konsekvenser av det rådande geopolitiska säkerhetsläget kommer att påverka räddningstjänsternas 
verksamhet under lång tid framåt, det råder det inga tvivel om. I dagsläget råder dock oklarhet om 
vilka centrala styrningar med krav och förväntningar, samt inte minst vilka ekonomiska förutsättningar 
regeringen kommer att ge både MSB och kommunal räddningstjänst för att klara av att möta kraven 
och förväntningarna.     
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Kommunstyrelsen 
 

Delårsrapport år 2022 för Skaraborgs kommunalförbund 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

De femton kommunerna i Skaraborg beslutade under hösten år 2006 att bilda 
Skaraborgs kommunalförbund. Tidigare hade kommunerna samverkat i tre olika 
ideella föreningar, Kommunförbundet Skaraborg, Skaraborgssamverkan samt Tillväxt 
Skaraborg. Samtliga femton kommuner ställde sig bakom bildandet av en ny 
gemensam organisation i form av ett kommunalförbund. 
 
Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen samt att 
främja samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten skall vara 
till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Syftet skall vara att stärka 
Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och 
samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Ett övergripande mål för 
verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret. Förbundet ska 
särskilt verka inom följande områden: 
 

- Tillväxt- och utvecklingsfrågor 
 

- Verksamhetsstöd och intressebevakning 
 

- Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom 
områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd. 
 

Förbundet ska precisera sin verksamhet i en verksamhetsplan för mandatperioden. 
 
Kommunalförbundet har upprättat en delårsrapport för år 2022. Verksamheterna i 
förbundet har under årets första sju månader utvecklats enligt verksamhetsplanen 
och genomförandeplanerna för respektive fokusområde. 
 
Delårsrapporten för de första sju månaderna visar ett överskott om 640 tkr. 
Prognosen för helåret 2022 visar på ett överskott om 500 tkr. 
 
Revisorernas har ingen avvikande bedömning än den som direktionen gör avseende 
det ekonomiska resultatet för perioden. Revisorerna bedömer att balanskravet 
kommer att uppfyllas år 2022 
 
Revisorerna bedömer vidare att mål för verksamhet och ekonomi kopplade till god 
ekonomisk hushållning inte finns fastställda. Uppföljning av genomförd och planerad 



verksamhet sker utifrån förbundets verksamhetsplan samt beredningarnas årsplaner. 
Dessa planer utgör förbundets tolkning/mål för god ekonomisk hushållning. 
Uppföljning av målen är kortfattad i delårsrapporten då uppföljning huvudsakligen 
sker på helårsbasis. 
 
Kommunalförbundets styrelse beslutade 2022-09-02 att godkänna det upprättade 
delårsbokslutet år 2022.                         
 

Beslutsunderlag 

Skrivelse upprättad av förvaltningssekreterare Eleonor Hultmark 2022-10-10, 
Delårsrapport år 2022 för Skaraborgs kommunalförbund. 
 
Protokollsutdrag från sammanträde med styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund 
2022-09-02 § 44 
 
Delårsrapport för Skaraborgs kommunalförbund 2022-07-31 
 
PM upprättat av PwC, Delårsrapport 2022-07-31 Skaraborgs kommunalförbund 
 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Töreboda kommun den 2022-10-10 
 
 
 
Eleonor Hultmark 
Förvaltningssekreterare 
 
Beslutet ska skickas till: 
Ekonomichef Anders Bernhall 
Kommunkansliet 
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Skaraborgs Kommunalförbund 

Delårsrapport 2022 
 
Skaraborgs Kommunalförbund 
Organisationsnummer: 222000–2188 

 
Förvaltningsberättelse 
Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger delårsrapport med förenklad 

förvaltningsberättelse för första delåret 2022, perioden 1 januari – 31 juli 2022. 

 

Inledning till förvaltningsberättelsen 
Förbundets ursprung och uppdrag 
Skaraborgs Kommunalförbund bildades 2006, och har till ändamål att tillvarata de 15 

medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och samarbete över 

kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för 

medlemmarna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor 

för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. 

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden; 

• Tillväxt- och utvecklingsfrågor 

• Verksamhetsstöd och intressebevakning 

• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena 

• tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd 

Politisk organisation 

Enligt förbundsordningen är direktionen verkställande politiskt organ, och består av 15 

ledamöter med 15 ersättare. Till direktionen finns ett presidium bestående av förbundets 

ordförande och 3 vice ordföranden. Presidiet bereder ärenden inför direktionen, och 

representerar förbundet i olika former av samverkan, till exempel i regionen.  

 

Varje medlemskommun representeras i direktionen av en ledamot som är kommunstyrelsens 

ordförande, samt en ersättare som är oppositionsföreträdare. Direktionen sammanträder två 

gånger per år som tillväxtutskott för att besluta om delregionala utvecklingsmedel, tillsammans 

med adjungerade ledamöter som representerar näringsliv, utbildningsanordnare, fackliga 

företrädare samt social ekonomi.  
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Organisation 

Kommunalförbundets verksamhet leds av en förbundsdirektör och bedrivs av ett kansli med 

tjänstepersoner. Kansliet utgörs av medarbetare med hög kompetens inom de olika 

verksamhetsområdena och administration. Förbundet är huvudman för Antagningskansliet, 

vilket administrerar Skaraborgs gymnasiesamverkan.  

Förbundsorganisationen har två enheter – en kanslienhet och en projektenhet, med varsin 

enhetschef. Utöver detta finns det under förbundsdirektören tre strategiska 

verksamhetsområden ”Regional utveckling”, ”Kunskapsutveckling” och ”Välfärdsutveckling” 

med var sin Teamledare. Förbundsdirektör, enhetschefer och teamledare utgör förbundets 

ledningsgrupp.   

Förbundets verksamhet består i hög grad av arbete kring de strategiska inriktningar som ligger i 

förbundets uppdrag, samt i en samverkansstruktur med nätverk från kommunernas 

ledningsorganisationer. Till förbundet är också tre förtroendevalda revisorer knutna jämte en 

yrkesrevisor. 

 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Den ekonomiska utvecklingen i kommunalförbundet under de senaste fem åren har varit god. 

Förbundet har kunnat bygga upp ett eget kapital som bidrar till en förbättrad soliditet. En 

kraftig intäktsändring märktes mellan 2017–2018, då antalet projekt som förbundet var 

huvudman för, ökade. Från denna tid har Kommunalförbundet etablerat sig på en stabil nivå 

vad gäller projekt. Fler strategiska frågor drivs med projekt som arbetsmetod. 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Kommunalförbundet har ett överskott under första delåret 2022. Detta beror på att 

omställningen som infördes i samband med pandemins ankomst har fortsatt under årets första 

halvår. Detta har inneburit att medarbetarna fortfarande till stor del arbetat på distans, fysiska 

möten och konferenser har inte nått upp till det som budgeterades. Förbundet har även en god 

ekonomisk hushållning och allmän återhållsamhet vilket också bidrar till det positiva resultatet. 

Det är svårt att sia om hur hösten/vintern ser ut. Sannolikhet ser vi en fortsatt öppning av 

samhället och återgång till det som tidigare varit normalt Den prognos för andra halvåret som 

ligger i siffrorna utgår från att vi bedriver verksamheten under normala förutsättningar.   

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Första delen av 2022 har fortfarande präglats av Covid även om förbundet och vår verksamhet 

har börjat komma tillbaka till det normala igen. Medarbetare kan fortsättningsvis arbeta 

hemifrån, men inte i samma utsträckning som tidigare.  

 

Skaraborgsdagen var planerad till den 27 januari 2022, men flyttades fram på grund av 



Skaraborgs Kommunalförbund 
Org.nr 222000-2188     

4 (20) 
  

          
    

 
  

pandemin som tog ny fart under december 2021. Skaraborgsdagen kunde ändå genomföras 

fysiskt igen på Vara konserthus den 21 april. Eventet hade ett varierat och intressant program 

och blev mycket uppskattat. 

 

Under delåret har en Delregional utvecklingsstrategi för Skaraborg fastställt och förslag till ny 

kulturplan för Skaraborg är ute på remiss. Business Region Skaraborg har och har haft flera 

etableringsförfrågningar tillsammans med kommuner i Skaraborg. Medel har beviljats till 

delregional kunskapsnod för fullföljda studier Skaraborg och beslut har tagits och medel har tillsatts 

för inrättande av kompetensnavet Skaraborginsatser för omställning i Skaraborgs arbetsliv. Förslag 

till Kulturplan för Skaraborg har remitterats till kommunerna. Färdplan för en God och nära vård 

samt nytt Hälso- och sjukvårdsavtal har överlämnats till kommunerna för fastställande. 
 

 

God ekonomisk hushållning och ställning 
I grunduppdraget för Skaraborgs Kommunalförbund ingår att bidra till att kommunerna 

samverkar kring frågor som skapar kostnadseffektiva lösningar och hittar lösningar som skapar 

mervärden för medlemskommunerna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv 

region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt 

resursutnyttjande. 

 

Förbundet deltar aktivt i ägarsamråd för att säkerställa att inte några ekonomiska risker ska 

finnas i de intressebolag, Gryning Vård AB och Mediapoolen Västra Götaland AB, som 

förbundet äger andelar i. Förbundets ekonomiska ställning bedöms vara god, och förbundets 

arbete med ekonomisk hushållning kommer fortsatt utvecklas stabilt. Under delåret har särskild 

uppmärksamhet riktats mot att följa den ekonomiska utvecklingen i Gryning Vård AB. Bolaget 

visar vid halvårsskiftet väsentligt förbättrade förutsättningar att driva verksamheten enligt 

rådande ekonomiska förutsättningar. 

 

Förbundet har ett eget kapital på 6 615 tkr som täcker förbundets pensionsåtaganden.  

 

 

Väsentliga personalförhållanden 

Skaraborgs Kommunalförbund finansieras genom avgifter från medlemskommunerna, 

anslagsfinansiering från t ex. Västra Götalandsregionen samt projektmedel. Intäkterna 

finansierar till exempel tillsvidareanställd personal vid förbundets kansli. Inom de projekt som 

förbundet driver anställs personal i regel genom visstidsanställningar. Dessutom avtalar 

förbundet tjänsteköp med medlemskommunerna för tillfälliga uppdrag. Totalt har 31 personer 

sin anställning vid förbundets kansli, fördelat på 23 kvinnor och 8 män (per 2022-07-31). Flera 

projekt avslutas under årets andra halvår. 
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Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under första delåret 2022 1,83%  

(3,6% 2021) d.v.s. betydligt lägre än 2021. Det är en låg sjukfrånvaro och som ligger i nivå med 

tiden innan pandemin. Medarbetarna på förbundet har möjlighet att ta del av s k 

friskvårdstimme och kan ansöka om friskvårdsbidrag.  

 

Verksamhet och resultat 

Den ekonomiska utvecklingen i förbundet är god. Det finns ett eget kapital och bra soliditet. 

Under första delen av 2022 har verksamheten fortsatt präglats av pandemin och antalet fysiska 

möten och resor har inte kommit upp i samma volymer tidigare. Detta bidrar till avvikelser i 

förhållande till budget, främst rörande gemensamma kostnader som hyra av lokaler och resor 

etcetera. Det resulterande överskottet i verksamheten är vid delårets slut 640 tkr, och prognosen 

för helårets resultat beräknas till 500 tkr. 

 

 

Pensionsspecifikation 
Skaraborgs Kommunalförbund har per 2022-07-31 en pensionsskuld på 24 351 000 kronor, 

inklusive löneskatt. 

För tryggandet av pensionsskulden är förbundet anslutet till SKR:s Pensionsstiftelse. Per 2022-

07-31 är marknadsvärdet av det avsätta kapitalet 23 518 000 kronor. Därmed har förbundet en 

konsolideringsgrad för sina pensionsåtaganden på 97%, vilket innebär att det finns 97 kronor i 

kapital för varje 100 kronor i framtida pensionsförpliktelser. 

 

Förändringen av redovisningsprincip och pensionshantering har gett en större ökning av 

pensionsskuld, utifrån att den nu baseras utifrån Tryggandelagens beräkning och blir då en 

avsevärd effekt för 2021 på konsolideringsgraden jämfört med 2020-12-31 då den var 123%. 

Både pensionsstiftelsen och pensionsavsättningen värden är inte längre med i balansräkningen 

och utifrån det ska total pensionsskuld mätas utifrån Tryggandelagen för att säkerställa kapital. 

Kapitalet i SKR:s pensionsstiftelse placeras i aktie- och räntefonder i enlighet med stiftelsens 

placeringspolicy. Stiftelsens placeringsverksamhet har hittills under 2022 skapat en 

värdeförändring om -10,4%, vilket för Skaraborgs Kommunalförbund motsvarar en 

värdeminskning på 2,7 miljoner kronor. 

 

Uppföljning kommer att ske av konsolideringsgraden mot pensionsskulden löpande under 

resterande 2022 för att följa dess utveckling.  

 

Ingen omräkning har skett av jämförelseåret i resultaträkningen varför äldre princip enligt 

nedan gäller: 

Redovisningsprincipen för pensioner innebär att redovisning sker till det lägsta värdet av 
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anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som avsättning i 

balansräkningen finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Anledningen till att 

inte någon löneskatteskuld redovisas i balansräkningen beror på att förbundet redan har betalt 

in löneskatt via pensionsstiftelsen som täcker den löneskatt som hänför sig till den pension som 

ligger i balansräkningen. 

Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen. Den pension som är intjänad fram till 

1997-12-31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och senaste 

avlästa aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner eller särskild 

avtalspension. 
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Balanskravsresultatet 

Kommunallagen anger att kommuners resultat ska vara positivt. Bedömning av balanskravsresultatet 

utifrån en beräkning med beaktande av balanskravsreglerna uppgår delårsresultatet till 640 tkr. 

 
2022 2021 2020 2019 

 (7 månader)    
Delårets/årets resultat enligt 
resultaträkningen 640 226 177 643 619 417 439 739 

- Samtliga realisationsvinster     

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet     

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet     

-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper     

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster 
       i värdepapper     
 
Delårets/årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 640 226 177 643 619 417 439 739 

- Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv     

+ Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv     

     

Synnerliga skäl     
Delårets/årets balanskravsresultat 640 226 177 643 619 417 439 739 

Balanskravsunderskott från tidigare år     

Summa 640 226 177 643 619 417 439 739 

Inga underskott från tidigare år finns att återställa 
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RESULTATRÄKNING 
Not 2022-07-31 2021-07-31 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

      
Verksamhetens intäkter 2     
Medlemsavgifter   7 151 534  6 946 066  12 260 000 12 230 000  

Övriga intäkter  15 364 026  18 624 908  26 340 000   27 000 000  

                 

Verksamhetens kostnader                

Personalkostnader 3 - 14 680 616  - 14 984 409  - 25 170 000  - 25 000 000  

Övriga externa kostnader   - 7 169 486  - 8 861 883  - 12 780 000  - 14 060 000  

                 

Avskrivningar 4 - 15 124  - 28 515  - 50 000  - 50 000  

 
Verksamhetens 
nettokostnader 

  
 

650 334 
 

1 696 167 
 

600 000  
 

120 000   

                    

Verksamhetens resultat   650 334 1 696 167  600 000  120 000  

                    

Finansiella intäkter   0  1 060  0  0    

Finansiella kostnader 5 - 10 108  - 79 015  - 100 000  - 100 000  

                    

Resultat efter finansiella 
poster 

  640 226  1 618 212  500 000  20 000  

                    

Delårets resultat   640 226  1 618 212  500 000  20 000  
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Balansräkning Not 2022-07-31 2021-12-31 
  

  

 

 

TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Maskiner och inventarier 6 108 020   123 145   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Aktier 7 2 200 000   2 200 000   
Summa anläggningstillgångar   2 308 020   2 323 145   
            
Omsättningstillgångar           
Kundfordringar   597 807   1 180 883   
Övriga fordringar   1 703 272   2 672 984   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 7 616 330   3 840 250   
Kassa och Bank 9 84 101 624   68 660 724   
Summa omsättningstillgångar   94 019 033   76 354 841   
            

SUMMA TILLGÅNGAR   96 327 053   78 677 986   
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Balansräkning Not 2022-07-31 2021-12-31 
  

  

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER           
            
Eget kapital           
Eget kapital 10 5 974 997   5 797 353   
Årets resultat   640 226   177 643   

Summa eget kapital   6 615 223   5 974 996   
            
Skulder           
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   1 284 785   3 831 049   
Övriga kortfristiga skulder   1 148 453   1 216 555   
Skulder till olika projekt 11 35 315 224   24 893 651   
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 12 51 963 368   42 761 734   
Summa kortfristiga skulder   89 711 830   72 702 989   

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   96 327 053   78 677 986   
            

  
  
Ställda säkerheter   Inga Inga   
          
     
     
Pensionsskuld inklusive löneskatt          
          
Avsättning och ansvarsförbindelse    18 781 000   
Ränteuppräkning     131 000   
Basbeloppsuppräkning    276 000   
Nya utbetalningar   -472 000  
Intjänad förmånsbestämd ålderspension   2 156 000  
Ändring av diskonteringsräntan   -1 090 000  
Övrigt   -185 000  

Löneskatt 24,26%   
       4 754 
000  

Summa pensioner   24 351 000  
     
     
Total pensionsskuld   24 351 000  
Marknadsvärde pensionsstiftelsen  
2022-07-31/2021-12-31   23 518 000  
Konsolideringsgrad   97%  
     
 

*Upplysningen om löneskattens förändring från föregående period kommer anges from 2022-12-31 då det är en ny beräkning enligt 
Tryggandelagen från KPA och siffror sen tidigare år inte är jämförbara.
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Kassaflödesanalys Not 2022-01-01 

-2022-07-31 

2021-01-01 

-2021-07-31   
  

 

 
 
 
Den löpande verksamheten         
Årets resultat   640 226   1 618 212 

          
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet         
Av- och nedskrivningar   15 124   28 515 

Gjorda avsättningar   0   207 083 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital   15 124   235 598 

          
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -2 223 292   6 436 668 

Ökning/minskning kortfristiga skulder   17 008 842   -18 402 395 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   15 440 900   -10 111 917 
          
Årets kassaflöde   15 440 900   -10 111 917 

          
Likvida medel vid årets början         
Likvida medel vid årets början   68 660 724   86 130 570 

Likvida medel vid årets slut   84 101 624   76 018 653 

 
 



Skaraborgs Kommunalförbund 

Org.nr 222000-2188 

12 (20) 

  
      

  

 

Tilläggsupplysningar 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).  

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

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

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

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

redovisningssed. 

Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser tillväxtprogrammet bokas först 

mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvireras till olika projekt, antingen som förbundet driver 

själva (intäktsförs) eller också till andra aktörer(skuldminskning). För de projekt som inte går via 

tillväxtprogrammet bokas intäkten direkt mot olika verksamheter i förbundet. 

För projekten som förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive verksamhet/projekt. 

Pågående projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon resultateffekt. 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av konst 

görs inga avskrivningar. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod 

om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella anläggningstillgångar ska 

beloppet också överstiga gränsen för mindre värde, som är ett halvt prisbasbelopp. 

Ändring av redovisningsprinciper 2021; SKF har valt att lyfta ut från balansräkningen slag 
13220 som är ”andelar i pensionsstiftelse” samt slag 22200 som är ”pensionsavsättningen”. 
Detta ger en engångspåverkan på Eget Kapital per 21-12-31 med 1 852 tkr. Pensionsstiftelsens 
anskaffningsvärde och marknadsvärde kommer from 2021 redovisas separat och inte tillhöra 
balansräkningen. Pensionsstiftelsens värde bör enligt gällande redovisningslagstiftning inte 
utgöra en tillgång i förbundet. På samma sätt kommer avsättningen och ansvarsförbindelsen 
redovisas som total pensionsskuld utifrån beräkning av Tryggandelagen hämtat från KPA. Dessa 
poster utgör ingen skuld i förbundet då dessa poster är tryggade via pensionsstiftelsen. 
 
Ingen omräkning har skett av jämförelseåret i resultaträkningen varför äldre princip enligt 
nedan gäller:   
Redovisningsprincipen för pensioner innebär att redovisning sker till det lägsta värdet av 

anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som avsättning i balansräkningen 

finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Anledningen till att inte någon löneskatteskuld 

redovisas i balansräkningen beror på att förbundet redan har betalt in löneskatt via pensionsstiftelsen som 

täcker den löneskatt som hänför sig till den pension som ligger i balansräkningen. 

Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen.  Den pension som är intjänad fram till 1997-12-

31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och senaste avlästa 

aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner eller särskild avtalspension. 
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Not 2 Verksamhetens intäkter 
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-07-31 -2021-07-31   
        
Driftbidrag från staten 2 221 489 287 336   
Driftbidrag från kommuner och landsting 19 674 998 32 899 551   
EU-bidrag 0 78 106   
Kurser och konferenser 328 005 267 070   
Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting 238 462 76 860   
Övriga intäkter 52 606 -8 037 949   
Summa verksamhetens intäkter 22 515 560 25 570 974   
        

  
Not 3 Personalkostnader 
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-07-31 -2021-07-31   
        
Styrelse och övrigt förtroendevalda -22 680 -31 167   
Anställda -9 979 489 -10 264 073   
Sociala avgifter -3 330 806 -3 434 719   
Pensionskostnader -1 347 641 -1 254 450   
Summa verksamhetens kostnader -14 680 616 -14 984 409   
        

  
Not 4 Avskrivningar 
Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 10%, 20% och 33% samt datorer med 
33% av anskaffningsvärdet. 
  
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-07-31 -2021-07-31   
        
Avskrivning maskiner och inventarier -15 124 -28 515   
Summa avskrivningar -15 124 -28 515   
        

  
Not 5 Finansiella kostnader 
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-07-31 -2021-07-31   
        
Räntekostnader -10 108 -6 099   
Ränta på pensionskostnader 0 -72 916   
Summa finansiella kostnader -10 108 -79 015   
        



Skaraborgs Kommunalförbund 

Org.nr 222000-2188 

14 (20) 

  
      

  

 

  

Not 6 Maskiner och inventarier 
  2022-07-31 2021-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 756 639 756 639   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 756 639 756 639   
        
Ingående avskrivningar -633 494 -584 399   
Årets avskrivningar -15 124 -49 095   
Utgående ackumulerade avskrivningar -648 618 -633 494   
        

Utgående redovisat värde 108 021 123 145   
        

  

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar /aktier 
  2022-07-31 2021-12-31   
        
        
Gryning Vård AB 556605-8201, säte Göteborg, 17% 1 700 000 1 700 000   
Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741 säte 
Skövde, 33% 500 000 500 000   
Redovisat värde vid årets slut 2 200 000 2 200 000   
        

Andelsvärde Gryning Vård AB per 211231 12 439 844 (12 027 061) 
Andelsvärde Mediapoolen Västra Götaland AB per 211231 2 279 758 (1 968 116) 
  
  

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  2022-07-31 2021-12-31   
        
Periodiserade lev fakturor enligt underlag 719 837 294 007   
Övriga projekt med upplupen intäkt enligt underlag 6 896 493 3 506 727   
Nettolöner 0 39 516   
Redovisat värde vid årets slut 7 616 330 3 840 250   
        

  

Not 9 Kassa och bank 
  2022-07-31 2021-12-31   
        
Förbundets likvida medel 48 786 400  43 767 073   
Tillväxtprogrammets likvida medel 35 315 224 24 893 651   
  84 101 624 68 660 724   
        

  

Not 10 Eget kapital 
  2022-07-31 2021-12-31   
Eget kapital 
Ingående eget kapital 5 974 996  7 650 141   
Årets resultat 640 226 177 643   
Förändring EK 0  -1 852 788   
Utgående eget kapital 6 615 222 5 974 996   
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Not 11 Skulder till olika projekt 
  2022-07-31 2021-12-31   
Tillväxtmedels olika projekt 14 457 165  21 376 735   
Varav ej utnyttjad projekt kommunal finansiering 11 619 079  1 845 520   
Varav ej utnyttjad projekt VGR finansiering 9 238 980  1 671 396   
  35 315 224  24 893 651   
        

  

Not 12 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 
  2022-07-31 2021-12-31   
        
Upplupna löner 15 607 66 889   
Upplupna semesterlöner 1 549 167 1 608 556   
Upplupen avgiftsbestämd ålderspension 493 500 834 566   
Övriga projekt med resultat upplupen kostnad 43 929 886 39 534 303   
Övriga interimsskulder 5 975 208 717 420   
  51 963 368 42 761 734   
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Rapporter från verksamheten  
Regional utveckling 
 

Näringsliv 
En delregional utvecklingsstrategi antogs av direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund den 
11 mars 2022. Strategin ska leda oss i det regionala utvecklingsarbetet fram till 2030. Strategin 
vänder sig till alla som arbetar för regional utveckling i vårt område och ska vägleda och 
inspirera kommuner och andra aktörer. Direktionen har även tagit beslut om ett långsiktigt 
uppdrag för Skaraborgsdagen som bygger på den delregionala utvecklingsstrategin.  

 
Business Region Skaraborg  
Business Region Skaraborg (BRS) är en regional part till Business Sweden som arbetar proaktivt 
med att erbjuda service till utlandsägda eller större svenskägda företag som vill expandera sin 
verksamhet eller nyetablera sig i Skaraborg. Utifrån den inventering, paketering och 
marknadsföring som gjorts har man satt Skaraborg på kartan. Vårens arbete har inte minst 
präglats av den etableringsprocess som Skövde kommun var i tillsammans med Northvolt och 
Volvo Cars. Då företagen valde att hålla denna etableringsprocess medial och till viss del öppen 
har den spelat en stor roll för att få än fler att se Skaraborgs möjligheter. Den 3 augusti 
meddelade AB Volvo att de valt Mariestad som plats för etablering av sin nya batterifabrik. 
Enligt bolaget kommer fabriken stå i full drift år 2030. 
 
Livet i Skaraborg (Inflyttarservice)  
Under våren 2022 har projektet till stor del handlat kring kommundialoger, upphandling av 
leverantör för webbplats, framtagande av grafisk profil samt ett CRM-system. Livet i Skaraborg 
deltog också på Skaraborgsdagen och medverkade på scenen. 

 
 
Visit Skaraborg 
Next Skövde och Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle har ett långsiktigt uppdrag med att 
driva och utveckla den gemensamma samverkansplattformen för besöksnäringen i Skaraborg. 
Under delåret har nya produkter/paket lanseras och fortsatt arbete med fokusområdena 
produktutveckling, affärsutveckling, marknadsföring och digitalisering. 

 
 

Kompetensförsörjning  
Kompetensforum Skaraborg lämnade ifrån sig sin andra Kompetensanalys under våren. 
Kompetensanalysen bidrar till att Skaraborgs utbildningsanordnare och arbetsliv kan samordna 
insatser för att kunna matcha behov hos arbetslivet och individer som ska utbildas. 
 
Kompetensnav Skaraborg fick finansieringsbeslut från Regionutvecklingsnämnden och 
Skaraborgs Kommunalförbund och kommer starta upp verksamheten under hösten. 
Kompetensnavet kommer inledningsvis inrikta sig på omställning inom fordonsindustrin för att 
säkerställa kompetensförsörjning när elektrifiering driver på utvecklingen, därefter följer andra 
branscher.  
 
 
Kultur 
Förslag till Kulturplan Skaraborg 2030 har remitterats till kommunerna för synpunkter. I övrigt 
har arbetet skett i kulturchefsnätverket. 
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Sverige fick sin första Geopark våren 2022, när Platåbergens Geopark blev utnämnd till Unesco 
Global Geopark. Skaraborgs Kommunalförbund har finansierat förstudie och projekt.  
 
Genom Överenskommelsen med Västra Götalands Kulturnämnd om de Delregionala 
Utvecklingsmedlen, ges varje kommunalförbund möjlighet att använda medel till att anställa en 
internationell projektkoordinator, vars syfte är att öka andel ansökningar till EU:s olika 
finansieringsfonder och program. Under våren 2022 genomfördes rekrytering till tjänsten.  
 
Rurban Studio 
Projektet Rurban Studio avslutades i juni med ett slutseminarium. Projektet var ett samarbete 
mellan samhällsbyggnadschefer och kulturchefer, som möjliggjorde fyra kommuner att utveckla 
nytt gemensamt arbetssätt för att arbeta mer inkluderande när kommuner utvecklar attraktiva 
områden i sin kommun.  
 

Västra stambanegruppen 
Skaraborgs Kommunalförbund är kansliorganisation för föreningen Västra Stambanegruppen. 

Under försommaren beslutade regeringen om ny Infrastrukturplan som tyvärr inte motsvarade 

Stambanegruppens ambitioner med bl.a. nytt dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg. 

 

 

Hållbar samhällsutveckling 

Finansiering har sökts och erhållits för att mer strukturerat samordna samhällsplanering och 
utveckling av energisystem i projektet SUESDIGIT-Digit.  
 

Under delåret har infrastrukturplaner för åren 2022–2033 presenterats. Den regionala planen 

innehöll, som väntat, en delfinansiering av väg 49 Varnhem-Skövde. I den nationella planen 

konstaterar vi tyvärr att reinvesteringen på Kinnekullebanan saknas, samt även investeringar på 

Västra stambanan (Göteborg-Alingsås). Vi fortsätter dock att verka för att dessa järnvägsobjekt 

ska prioriteras.  

 

Efter pandemin, som innebar runt en halvering av resandet i kollektivtrafiken, sker det nu en 

stegvis återhämtning. Konsekvenserna av pandemin, det minskade resandet och det ”nya 

normala” ger nya utmaningar i omställningsarbetet för framtidens persontransporter. 

Skaraborg fortsätter att agera kring hur kollektivtrafikens roll ser ut i olika geografier och för 

olika målgrupper post-Corona. I början av 2022 presenterade Västtrafik en förstudie inför 

kommande bussupphandling 2024 i Skaraborg. I en framtagen Konsekvensbeskrivning pekar 

Skaraborgs kommuner på behovet för gymnasieelevers pendling när många landsbygdslinjer 

avvecklas eller reduceras. Framåtsyftande diskussioner bedrivs för att lösa detta, liksom andra 

utmaningar där man kan kombinera personbil och cykel med kollektivtrafik.    

 
 

Kunskapsutveckling 
Under första halvåret har Skaraborgs skol- och utbildningschefer lagt stor vikt vid 

kompetensförsörjningsfrågorna. Det har varit fokus på att närma sig vuxenutbildningens 

uppdrag.  

 

Kunskapsnoden 
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Västra Götalandsregionen har fördelat ut medel till delregionerna för att vi ska kunna starta så 

kallade Kunskapsnoder. Kunskapsnoden innebär satsningar utifrån Kraftsamling Fullföljda 

studier. Skaraborgs kunskapsnod har kommit igång och vi har stärkt samverkan med de andra 

delregionerna. Under våren avslutades vårt förra projekt (Bryggprojektet) och erfarenheter från 

detta ligger till grund för våra satsningar i Kunskapsnodens initiala skede.  

 
Teknikcollege 
Under våren genomfördes återigen Möjligheternas Värld. En vecka fysiskt på plats på Balthazar 
science center och en vecka digitalt erbjöds. Runt 1300 högstadieelever deltog. Under våren 
erbjöds även Teknikcollegeprao i Skövde som engagerar flera lokala företag och TC-skolor. 
Detta koncept ska sedan i höst implementeras i Götene kommun.  
 
Vård- och omsorgscollege Skaraborg (VOC) 
I samband med slutbetygen för niondeklassarna har den första antagningsstatistiken från i 
våras ändrats till det bättre och fler elever har nu antagits till vård- och omsorgsutbildningar vid 
våra ungdomsgymnasier. Antalet studerande som söker sig till vård- och omsorgskurser vid 
vuxenutbildningen ökar också.  
 
Nationellt genomförs en stor språkombudssatsning under 2022, i samverkan mellan VOC och 
Skolverket. Flera språk- och vårdlärare vid vuxenutbildningen i Skaraborg har utbildats/ska 
utbildas till språkombudsutbildare inom satsningen. 
 
Kombinationsutbildningar SFI 
Skaraborgs Kommunalförbund har under det gångna året för VGR drivit i det Skolverksägda 
ESF-projektet Kombinationsutbildningar SFI. En kombinationsutbildning innebär att studier i 
svenska för invandrare (sfi)/svenska som andraspråk (sva) kombineras med studier i 
yrkesutbildning. Projektets första år syftade till att på nationell nivå identifiera vilka 
kombinationsutbildningar som är funktionella, adekvata och framgångsrika. Projektet går under 
andra året in i en operativ fas där framkomna framgångsfaktorer ska prövas.  

IMprove 
Skaraborg ingår som en av fem regioner i projektet IMprove, med SKR som projektägare. Syftet 
är att ta fram och pröva användbara och effektiva modeller som ökar genomströmningen för 
sent anlända elever inom gymnasieskolans introduktionsprogram. I slutfasen av projektet har 
nu en användbar modell tagits fram, den lyfter de framgångsfaktorer som utkristalliserats. 
Några av dessa är kvalitetssäkrade övergångar, språkutvecklande arbetssätt och en väl känd 
plan för utbildning.   
 

Antagningskansliet 
Antagningskansliet, inklusive verksamheten kring praktikverktyget, har inga större avvikelser i 

förhållande till mål och budget. Verksamheten har fortlöpt som vanligt, och 

gymnasieantagningen har genomförts. 

 
 

Välfärdsutveckling 
Arbetet inom utvecklingsområde Välfärd kan delas in i två spår. Dels arbetar Välfärd med 
kommunövergripande frågor som berör hela socialtjänstens arbete och verkar för att stödja och 
stimulera utvecklingen av den kunskapsbaserade verksamheten samt att skapa en plattform för 
samarbete, allt från nätverk till konkret gemensamt bedriven verksamhet.   
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Utvecklingsområde Välfärd arbetar även med Vårdsamverkan som är ett samarbete mellan 
Skaraborgs Sjukhus, Primärvården Skaraborg, Folktandvården, Habilitering & Hälsa och 
Skaraborgs Kommunalförbund. Syftet är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör 
samtliga parter. Målet är att vårdtagare och patienter ska uppleva vårdinsatserna som en helhet 
utan gränser. 
 

 
God och nära vård 
Utvecklingsområde Välfärd har under våren fortsatt att stödja arbetet i kommunerna i 
omställningsarbetet till en god och nära vård samt deltagit i det länsgemensamma arbetet med 
att delta i framtagandet av och implementera våra länsgemensamma överenskommelser.  
Beslutsprocessen för Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har pågått hos Västra Götalandsregionen 
och de 49 kommunerna sedan mars. 
 
Barn och unga 
Föräldraskapsstöd – genomförd kartläggning av befintligt föräldraskapsstöd ligger som grund 
för fortsatt utvecklingsarbete kring stärkt föräldraskapsstöd i Skaraborg. 
Hälsoundersökningar placerade barn – arbete sker på nationell, regional och delregional nivå 
kring att fler placerade barn ska erbjudas den hälsoundersökning de, enligt lag, har rätt till.   
Fokus på ökad samverkan på lokal nivå så alla barn och unga och deras familjer ska få den stöd 
och hjälp de har rätt till.  
 
Psykisk hälsa, Missbruk/Beroende 
Vårdsamverkan genom verksamhetsföreträdares dialoger om samverkanssvårigheter i 
vardagsarbete samt om tvångsåtgärden LVM. 
Suicidpreventionsutveckling i kommuner och i vårdsamverkan. 
Arbete med samsjuklighet utifrån Samsjuklighetsutredningens arbete samt i vårdsamverkan 
med Mini-Maria och samordnarroll/case manager. 
Representantskap med omfattning 5 % för 49 kommuner via Västkom i Centrumbildningen 
CERA – Göteborgsuniversitetet 
 
Funktionsnedsättningar 
Handledning arrangeras för att ge stöd till kommunernas LSS-verksamheter i juridiska 
gränsdragningar mellan aktörer och övrig myndighetsutövning.  
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Äldre 
Ett nytt avtal om verksamhetsförlagd utbildning, VFU, har implementerats och Skaraborgs 15 
kommuner har skrivit ett gemensamt avtal om att tillsammans finansiera en samordnare. 
Inom vård och omsorg har ett gemensamt avvikelsesystem, Med ControlPro, fortsatt rullats ut i 
kommunernas struktur och byggts ut med fler användare. Syftet är att förstärka 
patientsäkerheten genom ett gemensamt system i hela länet.  
60 biståndsbedömare inom Socialtjänstområdet för äldre har fått Juridisk handledning av 
kommunalförbundet. 
 
Ett länsgemensamt projekt med syfte att förstå hur Samordnad Individuell Plan och 
Patientkontakt ska fungera, har levererat en rapport, ett arbete som delvis hölls samman via 
Kommunalförbundets personal. 
En länsgemensam arbetsgrupp med representanter från VGR och några av länets 49 kommuner 
har fått ett uppdrag att ta fram en riktlinje kring öppenvårdsprocessen, för att matcha den 
riktlinje som finns i slutenvårdsprocessen. Denna ska underlätta för medarbetarna att 
patienterna får rätt hjälp av rätt vårdgivare i rätt tid. 
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Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

§ 44/22
Delårsbokslut 2022-07-31
SKBKF2022.0094

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 44/22

Beslut
Direktionen beslutar att godkänna det upprättade delårbokslut per 2022-07-31.

Bakgrund
Kansliet har tillsammans med förbundets ekonom tagit fram ett delårsbokslut med 
förvaltningsberättelse, per den 31 juli 2022.

Periodens ekonomiska resultat
De första månadernas resultat visar ett överskott på 640 tkr För helåret 2022 visar på ett 
överskott i storleksordningen 500 tkr. 
Förbundet har ett eget kapital på 6,6 mkr och som täcker förbundets pensionsåtaganden.
Sjukfrånvaron är låg.
Pensionsskulden hanteras av SKR:s Pensionsstiftelse
Händelser av väsentlig betydelse
Skaraborgsdagen
Delregional utvecklingsstrategi Skaraborg har fastställts
Kulturplan för Skaraborg är ute på remiss
Medel har beviljats till Delregional kunskapsnod för Fullföljda studier och inrättande av 
Kompetensnavet -Skaraborgsinsatser för omställning i Skaraborgs arbetsliv.
Färdplan för God och nära vård och nytt Hälso-och sjukvårdsavtal har överlämnats till 
kommunerna för fastställande.
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 Skaraborgs kommunalförbund 

Direktionen 
 
Respektive fullmäktige enligt förteckning 
nedan 

        
            
   

Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2022-07-31 är förenligt med de mål som det tidigare fullmäktige för 
förbundet beslutat. Till följd av organisationsförändring har styrelse och fullmäktige 
numera ersatts av en direktion. 
 
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det 
innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande 
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av 
bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

✔ Vi har ingen avvikande bedömning än den som direktionen gör avseende det 
ekonomiska resultatet för perioden. 

✔ Balanskravet bedöms att uppfyllas 2022. 

✔ Mål för verksamhet och ekonomi kopplade till god ekonomisk hushållning 

finns inte fastställda. Uppföljning av genomförd och planerad verksamhet sker 

utifrån förbundets verksamhetsplan. Dessa planer utgör förbundets 

tolkning/mål för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av målen är 

kortfattad i delårsrapporten då uppföljning huvudsakligen sker på helårsbasis. 
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Revisionsrapport



Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt
granskat kommunalförbundets delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-07-31.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

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

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

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

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

Ja

Målsättningen är en budget i balans. Specifika
verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk
hushållning har inte fastställts av direktionen.
Uppföljning av bedriven verksamhet sker dock
i delårsrapporten.
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Inledning
Bakgrund

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om
delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning.

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

Direktionen ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

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

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-07-31,

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

● Hur kommunalförbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt
med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

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

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
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revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.

Rapportens innehåll har faktagranskats av personal på kommunalförbundet.
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Granskningsresultat

Räkenskaper

Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets delårsrapport har inga väsentliga avvikelser noterats.

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets delårsrapport har inga väsentliga avvikelser noterats.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Noter

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2022 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2022.

God ekonomisk hushållning

Iakttagelser
Mål
Delårsrapporten inleds med en förenklad förvaltningsberättelse som huvudsakligen
omfattar innehåll i enlighet med gällande rekommendation från Rådet för kommunal
redovisning (R17 Delårsrapport). Kommunalförbundet har gått med överskott under
första delen av år 2022.

Vid upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och
verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning beskrivs att verksamhet och
ekonomi är god. Förvaltningsberättelsen lämnar en prognos om ett resultat på 500 tkr till
årets slut. En beräkning och redovisning av balanskravsresultat framställs utifrån
periodens utfall. Utifrån beräkning och redovisning uppfyller förbundet balanskravet för
perioden.
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Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2022.
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2022-09-03

Stefana Vasic                                                                Mattias Bygghammar

___________________________                                ________________________

Granskningsansvarig                                                    Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Skaraborgs kommunalförbunds revisorer  enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
uppdragsbrev. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Kommunstyrelsen 
 

Delårsrapport för Tolkförmedling Väst år 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva 
språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. 
Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av 
Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april år 2013 och har totalt 43 
medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, 
Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, 
Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, 
Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 
Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 
Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 
 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till 
sina medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för 
verksamheten. Varje medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som 
andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 
 

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive 
medlemsorganisation. Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. 
Förmedlingsverksamheten bedrivs på fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 
 
Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras 
på ca 340 000 uppdrag. Förbundet har hittills utfört fler uppdrag än budgeterat och 
efterfrågan på förbundets tjänster förväntas vara fortsatt hög under hösten. 
 
Utfallet för delåret 2022 är drygt 4 400 tkr och prognosen för helåret är 2 100 tkr. 
 
Revisorerna i Tolkförmedling Väst har granskat delårsrapporten, deras samlade 
bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 
direktionen beslutat om, såväl de finansiella som de övergripande målen för 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningssekreterare Carola Karlsson 2022-10-18, 
Delårsrapport för Tolkförmedling Väst år 2022. 
 

Delårsrapport 2022 för Tolkförmedlingen Väst.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Revisorernas bedömning av delårsrapport, upprättad av revisorerna i 
Tolkförmedling Väst 2022-10-05. 
 

Beslut i Tolkförmedling Väst den 2022-09-30 § 482 Delårsrapport 2022. 
 
 
 
 
Töreboda kommun den 2022-10-18 
 
 
 
Carola Karlsson 
Förvaltningssekreterare 
 
Beslutet ska skickas till: 
Biträdande ekonomichef Anders Bernhall 
Förvaltningssekreterare Carola Karlsson 
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Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, 

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

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

Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 

Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

 

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

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg 

samt lokalkontor i Mariestad och Borås. 

 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets 

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

 

 

Förvaltningsberättelse 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, tre tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av 

förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt 

verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets fyra 

verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, 

Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och 

verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.  

 

Direktionen 

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

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

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2022.  

 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2022-08-31 av: 

 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 

Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 

  

Alingsås kommun Bollebygd kommun 

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Christina Hein (S), ersättare 

  

Borås Stad Dals-Eds kommun 

Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  

Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 

  

Essunga kommun Falköpings kommun 

Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 

Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 

  

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 

  

Götene kommun Herrljunga kommun 

Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 

Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 

  

Hjo kommun Härryda Kommun 

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 

Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 

  

Karlsborgs kommun Kungälv kommun 

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 

Anita Larsson (S), ersättare  Vakant, ersättare 

  

Lerums kommun Lidköpings kommun 

Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 

Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 

  

Lilla Edets kommun Lysekils kommun  

Zara Blidevik (M), ledamot Ricard Söderberg (S), ledamot 

Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 

  

Mariestads kommun Marks kommun 

Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
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Munkedals kommun Mölndals stad 

Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot  

Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 

  

Orust kommun Partille Kommun 

Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algotsson (M), ledamot 

Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 

  

Skara kommun Skövde kommun 

Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 

Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 

  

Sotenäs kommun Strömstads kommun 

Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 

Gerardo Alas (S), ersättare Merry Johansson (S), ersättare 

  

Svenljunga kommun Tanums kommun 

Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 

Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 

  

Tibro kommun Tidaholms kommun 

Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare  Anders Wennerlund (M), ersättare 

  

Tjörns kommun Tranemo kommun 

Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 

Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 

  

Trollhättans Stad Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 

Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

  

Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 

Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 

Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 

  

Vara kommun Vårgårda kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 

Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 

  

Öckerö kommun  

Kent Lagrell (M), ledamot  

Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 

 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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Förbundets verksamhet 

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och bild för såväl kortare meddelanden som 

längre tolkningsuppdrag.  

 

Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 

Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 

tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 

 

Tolkar och översättare 

Den 31 augusti 2022 hade förbundet 1 117 aktiva tolkar, av dessa var 213 auktoriserade och 75 

hade även sjukvårdsauktorisation. Vid samma tillfälle hade förbundet 116 aktiva översättare, av 

dessa var 71 auktoriserade translatorer. 34 uppdragstagare var verksamma som både tolk och 

översättare. 

 

I Sverige talas ca 200 språk3. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och 

översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar. Förbundet 

arbetar kontinuerligt med att rekrytera tolkar för att kunna möta kundernas behov. Förbundet 

samarbetar numera med externa utbildningsanordnare för tolkutbildning. Under året har 

förbundet besökt några av dessa utbildningsanordnare i syfte att marknadsföra Tolkförmedling 

Väst vilket har resulterat i att flera nyutexaminerade tolkar sökt sig till förbundet.  

 

Förbundet erbjuder utbildningsinsatser för såväl tolkaspiranter som erfarna tolkar. Under våren 

har följande utbildningar erbjudits på distans; ”Fördjupningskurs i Socialtjänsten”, 

”Fördjupningskurs Psykiatrin och psykisk ohälsa” samt ”Introduktionskurs” för nyrekryterade 

tolkar som tolkutbildning. Totalt har 125 utbildningsintyg utfärdats under våren. 

 

Under våren 2022 har förbundets tolkar vid två tillfällen erbjudits SRHR4-utbildning på distans. 

Totalt har 32 tolkar genomgått denna utbildning i år. Den externa utbildningsleverantören har 

tidigare enbart tillhandahållit utbildningen på plats varför ingen SRHR-utbildning genomförts 

under pandemin. Normalt genomgår 60–80 tolkar SRHR-utbildningen varje år. 

 

Innan Rysslands invasion i Ukraina hade förbundet endast några få tolkuppdrag i månaden på 

ukrainska. Då behovet vände från en dag till en annan tvingades förbundet att identifiera och 

internt snabbutbilda ett trettiotal ukrainsktalande personer för akuta tolkuppdrag. I augusti hade 

förbundet 52 ukrainska tolkar jämfört med 11 som fanns registrerade hos förbundet innan 

invasionen. Även ukrainska översättare har rekryterats för att möta det akuta behovet. 

 

 

 

 
3 Många modersmål. Institutet för språk och folkminnen.  
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenska-spraket/ett-sprak-i-forandring. Hämtat 
2021-08-24. 
4 Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) genomförs i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa, VGR, samt SRHR-teamet, Göteborgs Stad. 
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Kunder 

Den 31 augusti 2022 hade förbundet 5 519 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas 

uppdrag till drygt 2 000 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,99 % 

av medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för 70 %.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Upphandling nytt verksamhetssystem 

Avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem har inte förlängts. Upphandling av nytt 

verksamhetssystem pågår. 

 

Ökat behov av ukrainska tolkar 

Rysslands invasion av Ukraina har under första halvåret kraftigt ökat efterfrågan av ukrainska 

tolkar. Genom ett intensifierat och delvis kreativt rekryteringsarbete har tillgången kunnat 

balanseras mot efterfrågan. Under sommaren gick efterfrågan ner för att i slutet av augusti åter 

öka. Behovet av ukrainska tolkar bör framledes kunna tillgodoses. Detta förutsätter dock att 

inflödet av tolkbehövande på ukrainska ligger stabilt och att distanstolk företrädesvis används. 

 

Händelser efter räkenskapsperiodens slut 

Avtal skrevs i mitten av september med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Projektet för 

implementering av det nya systemet drogs i gång i slutet av september. 

 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande mål 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara 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. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt 

förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 

i alla led.   

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2022 

Målen för 2022 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %. 99,1 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 

uppdrag ska understiga 1 %. 

0,9 % <1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

8,1 % ≥5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 18 %. 

22,4 % ≥18 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 65 %. 

62,1 % ≥65 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 65 %. 
67,6 % ≥65 %  

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 4,6 % <6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 85 83 >85  

 

Miljömål 

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  

63 %. 

70,3 % ≥63 % 
 

 Målet beräknas uppnås  Utfall är svårbedömt  Målet förväntas inte uppnås 
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Måluppfyllelse  

Ett kontinuerligt arbete pågår för att ständigt kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat 

genom grund- och vidareutbildning för uppdragstagare samt löpande uppföljning av synpunkter 

och avvikelser från såväl kunder som uppdragstagare. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån 

prioriteringen högsta kompetens för uppdraget. Distanstolkningen har under året legat på en 

stabil och hög nivå vilket innebär att tolkens tid mer effektivt kunnat nyttjas till faktiskt tolktid. 

Den höga andelen distanstolkning har bidragit till att även andelen uppdrag som utförs av tolkar 

med högre kompetens fortsatt är hög. Målen avseende uppdrag som utförs av auktoriserade 

tolkar förväntas uppnås. Dock kommer troligen inte målet avseende uppdrag utförda av 

utbildade tolkar att uppnås. De auktoriserade tolkarna kan på grund av den stora andelen 

distanstolkning i allt högre grad nyttjas mer effektivt och färre uppdrag har under året erbjudits 

de tolkar med lägre kompetens vilket resulterat i att tolkuppdragen generellt utförts av tolkar med 

allt högre kompetens. 

 

Tillsättningsgraden för delåret är i paritet med föregående år. Målet förväntas därmed uppnås. 

Beställningar som inkommer via digitala tjänster ökar och även detta mål beräknas därmed 

uppnås. 

 

Under året har sjukfrånvaron i förbundet varit låg och den har sedan februari inte överstigit 

målvärdet. Målet bedöms därmed uppnås. Målet för Hållbart Medarbetarengagemang (HME) 

förväntas också uppnås då de två genomförda mätningarna, av årets totalt fyra, som hittills gjorts 

i år visar på fint utfall. 

 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 

fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 

kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar 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 3,1 mkr.  

 

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

Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning 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 rörande god ekonomisk hushållning: 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 

att checkkrediten inte nyttjats. 
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Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Balanskravet år 2022 indikerar ett positivt resultat uppgående till 2,1 mkr. 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 

Under våren sa förbundets utvecklingsledare upp sig för att gå vidare till nya utmaningar. 

Rekryteringen av en efterträdare var klar i början av sommaren och den nya medarbetaren 

tillträdde i mitten av augusti. Även förbundets kommunikatör sa upp sig under våren, också hon 

efter många år i förbundet och för nya utmaningar hos annan arbetsgivare. Rekryteringsprocessen 

av ny kommunikatör drogs i gång innan sommaren men då tjänsten inte kunde tillsättas med 

lämplig sökande pågår en ny rekryteringsprocess i skrivande stund. 

 

Verksamhetschefen för Borås-kontoret lämnade hastigt under sommaren sitt uppdrag. 

Rekrytering pågår. Verksamhetschefen för översättningsförmedlingen är tillförordnad 

verksamhetschef för Borås-kontoret i avvaktan på tillträde av ny befattningshavare. 

 

Det kontinuerliga värdegrundsarbetet som bedrivits i organisationen de senare åren har haft en 

fortsatt positiv inverkan på förbundets arbetsmiljö, vilket tydligt framkommer i mätresultaten i 

Winningtemp. Det alltmer distansanpassade arbetssättet som utvecklats under pandemin lever till 

mer eller mindre del kvar i organisationen för flera medarbetare och bidrar till förbundet som en 

attraktiv arbetsgivare.  

 

Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med avtal och ny lön betalades ut i april. 

Löneöversynen föranleddes av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  

 

Tillsvidare- och visstidsanställda  

Per den 31 augusti 2022 hade förbundet 47 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 40 

kvinnor och 7 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studielediga och fem 

föräldralediga varav fyra är partiellt föräldralediga. 

 

Totalt har antalet arbetade timmar som utförts i förbundet motsvarat 39 årsarbetare (åa), vilket är 

3,2 åa färre jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på att flera tjänster 

varit vakanta under perioden. De tillsvidareanställda arbetstagarna har fram till 31 augusti arbetat 

tid motsvarande 37,3 åa och antalet timmar som utförts av timavlönad och visstidsanställd 

personal motsvarar 1,7 åa.  

 
 

Delår 
Tillsvidare 

(åa) 
Visstid 

(åa) 
Timavlönade

(åa) 
Totalt 
(åa) 

2022 37,3 1,5 0,2 39 

2021 38,9 2,6 0,7 42,2 

2020 34,5 6,3 0,8 41,6 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 44,8 
Figur 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 
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Sysselsättningsgrad  

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 99 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 93 % av kvinnorna och 100 % av männen heltid. 

 

Sjukfrånvaro 

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron 

för årets första sju månader var 5 % 

vilket är en ökning med 0,8 

procentenheter jämfört med samma 

period föregående år. Ökningen bedöms 

ha en koppling till att förbundets 

medarbetare nu i betydligt mindre 

omfattning arbetar hemifrån och därmed 

sjukskriver sig vid sjukdomssymptom. 

Sjukfrånvaron ligger på en acceptabel 

nivå. Det finns ingen långtidssjukfrånvaro 

eller arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 

kostnaderna för företagshälsovård är i 

princip obefintliga. 
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Figur 4 Sjukfrånvaro 2020–2022 
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Förväntad utveckling 
Omvärld 

I slutet av 2021 var 27,1 miljoner människor på flykt i världen vilket är en ökning med 0,7 

miljoner jämfört med föregående år. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från; Syrien, 

Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och Myanmar.5 

 

Migrationsverkets senaste prognos avseende antalet asylsökande till Sverige för 2022 är  

14 000–24 000 personer. Prognosen för antalet skyddsökande från Ukraina i enlighet med 

massflyktsdirektivet är 55 000 personer för 2022. De personer som beviljats tillfälligt skydd 

förväntas vara kvar i Sverige under en längre tid. Migrationsverket spår att EU:s 

massflyktsdirektiv kommer att förlängas efter den 4 mars 2023.6 

 

Nuläge 

Under januari – augusti 2022 har förbundet 

utfört drygt 222 000 uppdrag, varav 1 064 

översättningsuppdrag. Förbundet har 

förmedlat tjänster på 114 olika språk. De 

mest efterfrågade språken är fortsatt arabiska 

och somaliska. Förbundet har dock under 

året utfört färre uppdrag på de två största 

språken jämfört med föregående år. Av de 

tio mest efterfrågade språken har förbundet 

utfört fler uppdrag på dari, BKS (bosniska, 

kroatiska och serbiska), albanska och turkiska 

jämfört med samma period föregående år. 

Gruppen med övriga språk har ökat med tre 

procentenheter jämfört med samma period 

2021. Utförda uppdrag på ukrainska står för 

drygt hälften av ökningen men det har också 

skett en ökning på fler mindre vanligt efterfrågade 

språk.  

 

Förväntad utveckling 

Förbundet har till och med 31 augusti utfört drygt 5 000 fler uppdrag än föregående år. 

Efterfrågan på förbundets tjänster ligger därmed åter i nivå som innan pandemin och förväntas 

fortsätta på en stabil nivå under hösten. De senaste två årens allt färre asylsökande borde ha 

resulterat i färre antal nya tolkbehövande. Hur tillströmningen av nya tolkbehövande kommer att 

se ut framöver är i dagsläget mycket svårt att förutse. Rysslands invasion av Ukraina har medfört 

en stor ökad efterfrågan av framför allt ukrainska, men även ryska tolkar. Antalet ukrainska och 

ryska tolkuppdrag är dock en mycket liten andel av förbundets totala antal tolkuppdrag. Under 

sommaren har efterfrågan på ukrainska och ryska tolkar stabiliserats. I dagsläget finns inga 

 
5 Global trends forced displacement in 2021. UNHCR. https://www.unhcr.org/62a9d1494/global-trends-report-2021. 
Hämtat 2022-08-10. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-07-29. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.3b1f2b651811f9cba35138b/1659078584261/Migrationsverkets%20
juliprognos%202022%20P3-22.pdf. Hämtat 2022-08-10. 

Arabiska 33%

Somaliska 13%

Persiska 6%Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Albanska 3%

Sorani 3%

Turkiska 3%

Polska 2%

Övriga 23%

Figur 5 Språkfördelning 2022 
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indikationer på att efterfrågan kommer öka i stor omfattning under hösten även om kommunerna 

tar över ansvaret. 

 

Distanstolkning har fortsatt varit den dominerande tolktjänsten under året. Tolkning på distans 

innebär färre resor, mer effektivt nyttjande av tolkens tid och därmed högre kompetens på fler 

uppdrag samt lägre kostnader för kunden. Förbundet har kontinuerligt informerat kunderna om 

distanstolkningens fördelar, ett arbete som kommer fortsätta för att bibehålla dominansen av 

tolkning på distans.  

 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket 

samt att kompetensutveckla och behålla befintliga tolkar. Förbundets samarbete med externa 

leverantörer avseende framför allt grundutbildning för tolkar fortgår. Vidareutbildning av 

befintliga tolkar sker löpande utifrån såväl kundernas som tolkarnas behov. Förbundets 

kompetensutvecklingsinsatser i egen regi sker numera på distans vilket möjliggör för samtliga 

tolkar, oavsett bostadsort, att delta. Även rekryteringsprocessen genomförs på distans och till stor 

del också digitalt. Introduktionsutbildningen för tolkar planeras under hösten att spelas in och 

därmed bli en digital utbildning. 

 

Av förbundets tolkar handplockades elva som under våren utbildades i samarbete med 

Linnéuniversitetet i syfte att engageras i förbundets nya tjänst ”Kulturdialog”. Innan semestern 

genomfördes några pilotuppdrag och under hösten är ett antal kulturdialoger inbokade för 

förbundets kunder såväl på plats som på distans. Kulturdialogen har till syfte att öka kunskapen 

och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen och i 

förlängningen främja tolksituationen. 

 

Under hösten kommer revision genomföras för fortsatt certifiering enligt FR2000. 
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Räkenskaper 

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 

oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 

till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 

översättningsuppdragen har utförts och 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 tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt.  

 

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

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 

skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar har från och med 2021 en avskrivningstid på fyra år. 

 

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 i förhållande till medlemmens andel 

av andelskapitalet. 

  

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2022-01-01 2021-01-01 Prognos Budget 

  2022-08-31 2021-08-31 2022 2022 

      

Verksamhetens intäkter 1 142 280  131 487  215 560 204 000  

Verksamhetens kostnader 2 -133 690  -125 963  -207 209 -202 290 

Avskrivningar 3 -4 154  -1 111  -6 168 -6 168 

      

Verksamhetens nettokostnader 4 436  4 413  2 183  -4 458  

      

Finansiella intäkter 4 2  2  5 5  

Finansiella kostnader 5 -44  -33  -47 -47  

      

Resultat före extraordinära poster 4 394  4 382  2 141  -4 500  

      

Extraordinära poster      

      

Redovisat resultat  4 394  4 382  0  -4 500  
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Balansräkning 

Belopp i tkr    

 Not 2022-01-01 2021-01-01 

TILLGÅNGAR  2022-08-31 2021-08-31 

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 4 621  10 765  

Inventarier 7 143  215  

Summa anläggningstillgångar  4 764  10 980  

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 30 176  27 500  

Likvida medel 9 21 893  22 641  

Summa omsättningstillgångar  52 069  50 141  

    

Summa tillgångar  56 833  61 121  

    

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 26 769  31 333  

Andelskapital, medlemskommuner 10 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 4 394  4 382  

Summa eget kapital  34 298  38 712  

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 22 535  22 409  

Summa skulder  22 535  22 409  

    

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  56 833  61 121  
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr     

 Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 10 4 394 4 382 5 442  

Justering för av- och nedskrivning 3 4 154 1 111 3 173  

     

Medel från verksamheten     

före förändring av rörelsekapital  8 548 5 493 8 615  

     

Förändring kortfristiga fordringar  11 240 11 978 -1 941  

Förändring kortfristiga skulder  -8 226 -8 324 24  

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 562 9 147 6 699  

     

Investeringsverksamheten     

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 0 0  

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 0  

     

Finansieringsverksamheten     

Andelskapital 12 0 0 138  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -10 000 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -10 000 0  138  

     

Årets kassaflöde  1 562 9 147 6 837  

Likvida medel vid periodens början  20 331 13 494 13 494  

     

Likvida medel vid periodens slut 9 21 893 22 641 20 331  
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Noter 

Belopp i tkr    

     

Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

1 Verksamhetens intäkter    

 Förmedlingstjänster 142 246 131 479 206 913  

 

Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband 
med pandemin 0 0 0  

 Övriga intäkter 34 9 12  

 Summa 142 280 131 487 206 925 

     

     

2 Verksamhetens kostnader    

 Direktionskostnader 313 249 395  

 Sociala avgifter direktion 117 100 159  

 Personalkostnad 14 261 14 081 22 021  

 Sociala avgifter personal 4 462 4 723 6 938  

 Arvoden och ersättning tolkar 88 571 83 636 131 281  

 Sociala avgifter tolkar 18 412 15 867 25 822  

 Tolkutbildning 249 239 365  

 Lokalkostnader 2 377 2 439 3 838  

 Dator/IT/telefoni/post 1 246 1 669 2 711  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  161 84 160  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 391 2 803 4 394  

 Summa 133 560 125 890 198 084 

     

 Ersättning för revisorer    

 Revisionsuppdraget, sakkunniga 75 73 110  

 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, 
sakkunniga 55 0 75  

 Skatterådgivning 0 0 0  

 Övriga tjänster 0 0 0  

 Summa 130 73 185 

     

3 Avskrivningar    

 Inventarier 4 154 1 111 3 173  

 Summa 4 154 1 111 3 173 

     

4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 2 2 2  

 Summa 2 2 2 

     

5 Finansiella kostnader    
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 Räntekostnad  0 0 1  

 Övriga finansiella kostnader 44 33 42  

 Summa 44 33 43 

     

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de tillhör. 

     

 Anläggningstillgångar    

6 Immateriella anläggningstillgångar    

 Pågående investeringar    

 - Nytt verksamhetssystem 0 0 0  

 Omklassificering 0 0 0  

 Summa 0 0 0  

     

 Anskaffningsvärde 12 758  12 758  12 758  

 Ackumulerade avskrivningar -4 032  -930  -930  

 Årets investering  0  0  0  

 Omklassificering från pågående investering 0  0  0  

 Årets avskrivning -4 116  -1 063  -3 101  

 Utgående bokfört värde 4 610 10 765 8 726 

     

7 Inventarier    

 Anskaffningsvärde 1 600 1 600 1 600  

 Årets försäljning -161   

 Ackumulerade avskrivningar -1 248 -1 337 -1 337  

 Årets investering 0 0 0  

 Årets avskrivning -48 -48 -72  

 Summa 143 215 192 

     

8 Fordringar    

 Kundfordringar 12 351 13 396 24 788  

 Div. kortfristiga fordringar 302 -1 148  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 523 14 105 16 482  

 Summa 30 176 27 500 41 418 

     

9 Kassa och bank    

 Bank 21 893 22 641 20 331  

 Summa 21 893 22 641 20 331 

     

10 Eget kapital    

 Ingående balans Allmänt eget kapital 36 769 31 333 31 333  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar -10 000 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 26 769 31 333 31 333  
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 Årets/periodens resultat 4 394 4 382 5 442  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997 3 135  

 Summa 34 298 38 712 39 910 

     

11 Kortfristiga skulder    

 Leverantörsskulder 1 745 1 798 1 439  

 Moms 5 565 5 580 8 051  

 Personalens skatter och avgifter 1 766 3 638 3 214  

 Skulder till anställda -5 -6 0  

 Upplupna semesterlöner 738 735 1 019  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 243 9 856 5 464  

 Övriga upplupna kostnader 483 808 11 571  

 Summa 22 535 22 409 30 758 

     

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2022. 

     

     

12 Andelskapital    

 Årets förändring av andelskapital 0 0 138  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare 

     

 Summa 0 0 138  
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Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 

förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 

dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 

Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på ca 340 000 

uppdrag. 

 

Utfall och prognos 

Delårsutfallet för såväl förmedlingsintäkter som arvodeskostnader är högre än budgeterat och 

beror på att förbundet utfört fler uppdrag än planerat. Då efterfrågan på förbundets tjänster 

förväntas vara fortsatt hög under hösten är även helårsprognosen för såväl förmedlingsintäkter 

som arvodeskostnader högre jämfört med budget. 

 

Direktionskostnaderna är lägre än budgeterat och beror på att ett av vårens två direktionsmöten 

genomförts på distans. Direktionen har beslutat att tre av fyra möten kommer att genomföras på 

distans under året vilket gör att utfallet i helårsprognosen är lägre än budgeterat.  

 

Personalkostnaderna per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror bland annat på att flera 

tjänster varit vakanta under året. Förbundets övriga personalkostnader har också varit lägre än 

planerat under perioden då alltmer arbete sker på distans. Helårsprognosen för 

personalkostnaderna är därmed lägre än budget.  

 

Ungefär en tredjedel av budgeten avseende utbildning och rekrytering av uppdragstagare har 

nyttjats. Utfallet beror främst på att utbildningsinsatserna genomförts på distans under året. Även 

höstens utbildningsinsatser planeras ske på distans vilket resulterar i att utfallet för 

helårsprognosen är hälften jämfört med budget.  

 

Kostnadsutfallet kopplat till lokaler och IT ligger i paritet med budget för delåret. Prognosen för 

helåret följer därmed budget.  

 

Kostnadsutfallet avseende konsulttjänster är högre än budgeterat. Detta beror på att förbundet 

haft stora kostnader kopplat till konsultstöd i samband med upphandlingen av nytt 

verksamhetssystem. Under hösten förväntas ett fortsatt behov av konsultstöd kvarstå då 

implementeringsarbetet planeras att startas upp. Helårsprognosen avseende konsulttjänster är 

därmed högre än budgeterat.  

 

Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr. 
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INTÄKTER 
Utfall  Budget  Prognos  Budget  

jan-aug 2022 jan-aug 2022 helår 2022 2022 

Förmedlingstjänster 142 246 136 000 215 560 204 000 

Övriga Intäkter 34  0 0 

Summering 142 280 136 000 215 560 204 000 

KOSTNADER         

Direktionskostnader 431 800 800 1 200 

Personalkostnader 18 845 22 528 29 000 33 792 

Arvoden uppdragstagare 106 864 104 200 164 961 156 300 

Tolkutbildning 249 533 400 800 

Lokalkostnader 2 368 2 503 3 754 3 754 

Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser 1 255 1 636 2 454 2 454 

Inventarier, förbrukningsmaterial 161 227 340 340 

Administrativa och konsulttjänster 3 519 2 433 5 500 3 650 

Finansiella kostnader 4 196 4 140 6 210 6 210 

Summering 137 886 139 000 213 419 208 500 

RESULTAT 4 394 -3 000 2 141 -4 500 
Tabell 1 Utfall mot budget per 2022-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2022 

 

Förbundets investeringsverksamhet 

Under perioden har ingen investeringsverksamhet skett. 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-09-30  

 

 

 

 

 

 

Åke Björk     Christina Abrahamsson   

Ordförande     Vice ordförande 
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 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2023  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar år 2023 enligt följande: 
 

Januari 30 
Februari 27 
Mars  27 
April 24 
Maj 29 
Juni 19 
Juli --- 
Augusti --- 
September 25 
Oktober 30 
November 27 
December 18 
 

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18:00 i Gjutaren, Aulan, med 
undantag för sammanträdet den 19 juni som börjar klockan 17:00.                 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande har upprättat förslag till datum för fullmäktiges 
sammanträden under år 2023. Förslaget bygger på principen att fullmäktiges möten 
ska förläggas till sista måndagen i varje månad med undantag för juli och augusti. 
Valet av dag är baserat på önskemål om synkronisering mot andra sammanträden 
inom bland annat Västra Götalandsregionen och samverkansorganen i Skaraborg.  
 

Kommunstyrelsens och utskottens sammanträdesdagar utgår från 
kommunfullmäktiges sammanträdesdagar. Kommunstyrelsen sammanträder två 
veckor innan fullmäktige och utskotten sammanträder två veckor innan 
kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse upprättad av kommunfullmäktiges ordförande Anne-Marie Lundin (M) 
2022-11-11, Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2023. 
Töreboda 2022-11-11 

Anne-Marie Lundin (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande  
 

Beslutet ska skickas till: 
Mariestads kommun 
Gullspångs kommun 



Töreboda kommun 
Datum 
2022-11-11 

 
KS 2022/286 Sida 2 av 2 

 

 

Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kansliet    
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