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TÖREBODA KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KUNGÖRELSE Sida 1 

2019-05-29  

  

 
 
 

  Kungörelse 
 

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i Gjutaren, 
aulan, måndagen den 17 juni 2019  kl. 18:00 för behandling av nedanstående ärenden.   
 
I samband med sammanträdet kommer det att bjudas på en enklare förtäring. 
 
1.  Upprop 

2.  Val av protokollsjusterare 

3.  Godkännande av dagordning  

4.  Driftbudget år 2020 och flerårsplan för åren 2021-2022 för Töreboda kommun 

5.  Investeringsbudget år 2020 och investeringsplan för åren 2021-2024 för Töreboda 
kommun 

6.  Redaktionella ändringar i riktlinjerna för biståndshandläggning   

7.  Motion om att höja habiliteringsersättningen för daglig verksamhet 

8.  Fler bostäder i Töreboda tätort 

9.  Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Norra Skaraborg år 2018 

10.  Ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst år 2018 

11.  Ansvarsfrihet för Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 2018 

12.  Avtal med Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping samt taxa avseende tillstånd och 
tillsyn enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

13.  Revidering av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente med anledning av Lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter 

14.  Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
med anledning av Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

15.  Medborgarförslag om att vintertid anlägga en skridskobana i bassängen på campingen 
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16.  Medborgarförslag om gränsvärden för buller och skuggor vid etablering av 
vindkraftsanläggningar 

17.  Nytt vattenskyddsområde för Haboskogens och Slättes grundvattentäkter 

18.  Policy för ersättning inom Haboskogens och Slättes vattenskyddsområde  

19.  Ej verkställda beslut kvartal 1 2019 

20.  Anmälas: Medborgarförslag om att montera två fotbollsmål i anslutning till lekplatsen 
i Gastorpsområdet 

21.  Anmälas: Medborgarförslag om att etablera ett koloniområde med Västeräng i 
Mariestad som förebild 

22.  Handlingar att anmäla  

23.  Eventuellt inkomna motioner 

24.  Eventuella interpellationer 

25.  Eventuella frågor 

26.  Eventuella valärenden, Val av nämndemän för mandatperioden 2020-2023 

 

Karl-Johan Gustafson (C) 
Ordförande 
 

 

 

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

 

Ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på ”Assistenten”. Ärendeförteckning 
och handlingar finns även tillgängliga på kommunledningskontoret och på kommunens 
hemsida www.toreboda.se. 
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Töreboda kommun  

Konsekvensbeskrivning 2019-05-13 
 

Förskola 1 mkr  
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara 
rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn 
och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete 
med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Skollagen 8 
§ anger att Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.   
En reduktion av lärare och pedagoger ger konsekvenser på flera plan. Dels direkt för 
det enskilda barnets utveckling och lärande, pedagogers arbetsmiljö och kvalitén på 
undervisningen. Lärares och pedagogers arbetsmiljö kommer att påverkas då mindre 
antal personal kommer att arbeta med lika många barn som förut. Risker med detta 
är att stressen som redan finns bland personal kommer att öka.  
Tidiga och samordnade insatser handlar om att barn och unga ska få insatser i ett 
tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Regeringen har gett Skolverket och 
Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete 
för en förbättrad samverkan för barns och ungas bästa. Uppdraget startade 2017 och 
pågår fram till 2021 då det slutredovisas. Töreboda medverkar i detta 
utvecklingsarbete. Möjligheterna att lyckas i detta uppdrag minskar när antal 
personal i förskolan minskar.   
 

En reduktion med två personal fördelas mellan förskolorna med 0,3 -0,4 personal per 
förskola. Varje förskola ser över var reduktionen kan genomföras på bästa sätt. 
Beroende på barngruppers sammansättning, personals tjänstgöring, utlägg av 
planeringstid kommer det att variera mellan förskolorna hur reduktionen kommer 
genomföras.  
 

Ingen ordinarie personal kommer sägas upp utan reduktionen av personal medför att 
personal från bemanningsenheten kommer få minskad tjänstgöringstid.  
 
Kvällsbarnomsorg 500 tkr  
Kvällsbarnomsorg är ingen lagstadgad verksamhet. Det innebär minskad service för 
kommuninvånarna. Det är få som använder kvällsbarnomsorg men det är en viktig 
verksamhet för de som har behov.   
Under höstterminen var faktisk närvaro vid kvällsbarnomsorgen 8,7 barn per vecka 
och 1,74 barn per dag. Det är fler som anmäler behov av kvällsbarnomsorg men 
sedan löser på annat sätt och stryker anmäld tid.   
Utan kvällsbarnomsorg kommer det finns barnomsorg att tillgå mellan 6.00-18.00. 
Före och efter denna tid får de som har behov av barnomsorg ordna det på eget sätt.  
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Information om eventuell förändring av tillgång till kvällsbarnomsorg bör komma i 
god tid före förändring för att möjliggöra planering för vårdnadshavare som har 
behov av verksamheten.  
 

En förskollärare är anställd på kvällsbarnomsorgen, denna personal kommer 
omplaceras. I dialog med berörd och var det finns utrymme kommer omplaceringen 
genomföras. Ingen uppsägning av förskollärare kommer ske.  
 

Lokaler Bergmansgården, Lönneberga 240 tkr  
Förskolan Lönneberga lämnar de extra lokaler som förskolan använt. Det är de 
lokaler som benämns Lönneberga. Kommunen har avtal på lokalerna, det innebär att 
annan verksamhet får ta över lokalerna och hyreskostnaden.   
 

Reduktion lärartjänst och reduktion särskilt stöd bör ses som ett. 1 200 tkr  
En reduktion av lärartjänster och särskilt stöd ger konsekvenser på två plan. Dels 
direkt för den enskilde eleven men också för pedagogers arbetsmiljö.  
 

Konsekvens för elever Skolverket och skollagen beskriver att “Alla elever i 
grundskolan har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån sina 
förutsättningar. För att nå dit har alla elever rätt till ledning och stimulans i skolan. 
För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd.” en reduktion 
av tjänster får konsekvenser för eleven. Den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i 
skollagen gälla om en garanti för tidiga stödinsatser. Garantin syftar till att elever i 
behov av särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar ska få det tidigt och 
utformat efter sina behov - rätt stöd i rätt tid. Garantin ska anses vara uppfylld när de 
åtgärder som garantin omfattar har vidtagits. I detta ingår att de extra anpassningar 
som planerats också har genomförts och följts upp för att säkerställa att de gett 
resultat. Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och 
ekonomiska förutsättningar för att uppfylla garantin.  

Konsekvens personal Lärarens uppdrag är enligt skollagen att bilda och utbilda för 
att främja en allsidig personlig utveckling som gör individen aktiv, kreativ, kompetent 
och ansvarskännande, både som individ och medborgare (Skollagen, 1 kap 
§4).  Reduktion av personal leder till ökad arbetsbelastning för lärare genom: ökad 
administration, fokus på att få trygghet och studiero i klassrummen blir det 
dominerande istället för undervisning, stress och oro över att inte hinna med alla 
elever.  Konflikter är en hög stressfaktor för lärare - konflikter innebär fler samtal 
med elever och vårdnadshavare som tar bort tid från undervisning och planeringstid.  
Det nya läraravtalet sätter fokus på lärares arbetsmiljö.  I “Skolavtal 18” står det att 
arbetsgivaren ska arbeta för   

 Insatser för förbättrad arbetsmiljö, förbättrad kontroll av arbetsbelastning 
och insatser mot skadlig stress ska belysas.  
  

En översyn av särskilt stöd pågår och antalet elevassistenter kommer att minskas för 
att klara budgetkraven. Extra anpassningar, handledning och utbildning i lågaffektivt 
bemötande genomförs för att minska särskilt stöd.  
 

En minskning av 2,5 elevassistenter kan genomföras utan uppsägning. Reduktionen 
möjliggörs genom att visstidsanställningar inte förlängs.  
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Pedagogisk lunch 200 tkr  
En ökning från 10 kr till 25 kr per pedagogisk lunch bör ge en ökad intäkt 
motsvarande 200 tkr. Det är under förutsättning att personalen äter i samma 
omfattning som i nuläget. Vuxennärvaron är av stor vikt för lugn i skolmatsalen. Det 
finns en risk att antalet vuxna ätande minskar då priset ökar.  
  
Reduktion IM/Vux 600 tkr  
Antalet elever på IM och grundläggande Vuxenutbildning är svårbedömt och kan 
förändras snabbt. Bedömningen är ändock att IM kommer minska och det möjliggör 
att minska med en lärartjänst. 
 
Ingen lärare kommer sägas upp utan det är visstidsanställning som inte förlängs. 
 

Reduktion vuxenutbildning, lokalhyra 250 tkr  
En uppsägning av de lokaler som grundläggande vuxenutbildning bedrivs 
i genomförs.  Grundläggande vuxenutbildning kommer att inrymmas tillsammans 
med Introduktionsprogrammet ( IM )  i Icahuset. Reduktionen får halvårseffekt då 
uppsägningen kommer att träda i kraft halvårsskiftet  
 

Reduktion vuxenutbildning, maskinpark 70 tkr  
Leasing av en truck avslutas. Bedömningen är att verksamheten kan klara sig med de 
maskiner som finns kvar.  
 

Reduktion kulturskolan 500 tkr  
Nedan tecknas tre olika alternativ utan inbördes rangordning. Det är viktigt att 
förstå att en minskning på kulturskolan där ämnen avslutas eller minskas 
betydligt får konsekvenser för ensemble- och orkesterspelet. Att avsluta t.ex. 
bleckblås innebär att orkestrarna framöver inte kommer att vara fungerande. 
Rekryteringen till musikkåren i Töreboda kommer på sikt att bli svårare.  
Enkätundersökningar har visat att kommuninvånarna vill ha kulturskola med 
dans, drama, sång, piano och gitarr. Detta är också något som speglar av sig i 
ansökningarna från eleverna till kulturskolan.  
 
Alternativ ett:  
Väljer man att återgå till musikskola så reduceras kostnaderna med cirka 325 tkr 
vilket innebär att danstjänsten och dramatjänsten (55 % dans och 20 % drama) 
tas bort. Den omedelbara konsekvensen av detta blir att de elever som 
undervisas i dans och drama tvingas sluta samt som tidigare nämnts att vi inte 
längre kan kalla verksamheten för kulturskola utan får återgå till benämningen 
musikskola. Besparingen ger inte helt den summa som lönerna till de två 
anställda motsvarar då intäkterna för dans- och dramaeleverna uteblir vilket 
motsvarar grovt räknat 40 000 kr. Summan av besparingen minskad med bortfall 
av intäkter blir 325 000 kronor. Utöver detta kan gitarrtjänsten – som är tänkt att 
ersättas i och med pensionsavgång – minskas från 50 % till 15 % och i och med 
detta är de kvarstående 175tkr insparade. Konsekvensen av detta blir att ett av 
de populäraste ämnena får en mycket begränsad intagning av nya elever. En 
ytterligare konsekvens blir att möjligheten att rekrytera en utbildad lärare blir 
väldigt liten.  
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 Dans och drama upphör samt gitarr-tjänst beskärs kraftigt innebär besparing 

på 500 tkr/år.  

 Elever som undervisas i dans och drama får sluta. Möjligheten att få 

undervisning i gitarrspel blir liten då ämnet i stort upphör. Kvar blir 15 % av 

en heltidstjänst. (Från 50 % till 15 %)  

 

Alternativ två:  
Besparingen genomförs på så sätt att ett flertal tjänster minskas i omfattning. 
Fem lärartjänster minskas med 20 % vardera innebär en besparing motsvarande 
en heltidstjänst/500 tkr. En konsekvens av denna besparing blir att 
undervisningen – för att bibehålla elevantalet – måste bedrivas med fler elever i 
varje grupp. En annan konsekvens blir att svårigheten att rekrytera samt att 
behålla personal ökar då tjänsterna minskas i omfattning.  

 Fem lärartjänster minskas med i snitt 20 % vardera. Besparingen ger 500 tkr.  

 Undervisning måste ske i större grupper vilket innebär en kvalitetssänkning 

för den enskilda eleven. Det blir svårare att bedriva ensemble- och 

orkesterspel.  

 En ökad svårighet att rekrytera blir fallet då deltidstjänster inte är attraktiva 

hos de arbetssökande.  

 

Alternativ tre:  
Den gitarr-tjänst som ska tillsättas efter pensionsavgång (50 %) ersätts inte. Den 
konsult som är anställd för undervisning av bleckblåsinstrument (20 %) avslutas. 
Fiol-tjänst (arbetsbrist pga. få sökande) sägs upp med 20 % samt träblåstjänst 
med 10 % . En förutsättning för alternativ tre är att gitarr och bleckblås sparas in 
från augusti 2019 och att de medel som besparingen innebär flyttas till 2020 för 
att finansiera det faktum att fioltjänsten först kan minskas juni 2020.  
(arbetstagare äldre än 57 år med anställningstid om minst 10 år har ett års 
uppsägningstid)  
 
En besparing på 500 tkr kommer leda till uppsägning av tjänst eller del av tjänst. 
Omfattning beror på vilket alternativ som förespråkas.  
 

Reduktion centralbibliotek 200 tkr  
Töreboda bibliotek stängt på lördagar ger en besparing på ca 85 tkr. Det innebär en 
minskad service för kommuninvånarna.  
Avstå inköpsvägledning. Det är ett arbetsredskap för bibliotekarierna vid inköp. Detta 
arbete blir då mer omständigt och tidskrävande. 30 tkr  
Spara in på publika datorer 15 tkr  
Spara in på bokinköp. Digitala lån, utbudet av böcker på annat språk mm har medfört 
ökade kostnader och minskat anslag medför ett än mer minskat utbud. 60 tkr  
Avstå författarbesök 10 tkr.  
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En minskning av öppettider innebär en reduktion av en tjänst motsvarande 17,5%. 
Hur detta ska genomföras får utredas vidare.  
 
Reduktion fritid, ospecificerat 100 tkr  
Det har varit få som visat intresse att nominera till fritids-, kultur- och på lika 
villkorsstipendierna. Varje år avsätts 15 tkr till dessa stipendier.  Förslaget är att 
utdelning av stipendierna avslutas. 15 tkr  
En reduktion med 50 tkr av bidrag till studieförbunden. Studieförbunden har ett 
anslag på 330 tkr.  Anslaget höjdes med 130 tkr av fullmäktige 2017-11-27 till 
nuvarande nivå.    50 tkr  
Resterande minskning av budget sker genom en reduktion av inköp för fritidsgård 
och simhall.  35 tkr  
 

Ökade avgifter inom fritid  
Avgifterna redan beslutade av kommunstyrelsen.  
 

Ökade avgifter AMU  
Avgifterna redan beslutade av kommunstyrelsen.  
 

 
 
 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Marita Friborg 
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Konsekvensbeskrivning av föreslagna reduktioner från 
ekonomiberedningen (majoritetens förslag) inom Äldreomsorgen 
2020 

Tjänsten som kvalitetsutvecklare avslutas 

Tjänsten blev vakant 190331 i och med att Agneta Bakir fick en anställning som 
enhetschef i hemvården. Tjänsten kommer inte tillsättas under 2019 och 
förslaget att avsluta tjänsten från 2020 innebär att arbetet med 
kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen men även gemensamma delar inom 
Vård- och omsorg får läggas ut på andra medarbetare inom organisationen. En 
risk finns att man tappar en del sammanhållning men detta måste 
ledningsgrupperna ta ansvar för inom Vård- och omsorg. 

                 

Taxehöjning inom Äldreomsorgen 

Förslaget på en ökning av taxor som kan generera ytterligare intäkter handlar 
inom Äldreomsorgen på kosten. Det blir en liten ökning på matlådor i ordinärt 
boende, samt måltider på korttidsavdelningen samt särskilt boende. Detta 
påverkar våra brukare. 

 
Reduktion av hyra särskilt boende tas bort 

Sedan oktober 2013 har en reduktion av hyran på Björkängens särskilda boende 
funnits med 500 kr/månad. Denna reduktion är kopplad till bostadstilläggets 
övre gräns. Om bostadstillägget höjs (förslag finns med start 1/1-20) kommer 
reduktionen avslutas. De brukare som har bostadstillägg idag kommer få högre 
bostadstillägg utifrån hyreshöjning. 

 

Ny ersättningsmodell till hemvården 

Dagens ersättningsmodell har funnits sedan ett antal år och behöver uppdateras. 
En ny ersättningsmodell har tagits fram i Lund, Östersund och Sundsvall som ett 
VINNOVA-projekt. Ett mycket lyckat projekt och flera kommuner i Sverige har 
eller ska införa modellen. I samband med detta ska ett planeringsverktyg startas 
upp som dels effektiviserar bemanningsplaneringen och utförandet av 
hemvården men också möjliggör kopplingen digitalt. Den digitala kopplingen 
innebär att jag som utförare har alla mina uppgifter i min mobiltelefon där jag ser 
vilka uppdrag som ska utföras, genomförandeplan, kan signera och lämna 
meddelanden. 
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Detta kvalitetssäkrar och effektiviserar planeringen och samordningen av t.ex. 
bilar inom hemvården. Det finns dock tvivel och en misstänksam inställning till 
alla former av planeringsverktyg då de har föregåtts av ett negativt rykte och 
dåliga exempel.  
En projektplan måste upprättas och med den en nyttorealiseringsplan måste till 
för att se effekt, kostnad och övriga hinder under införande. 
  

 

 

 
AnnSofie Eklund Karlsson 
Äldreomsorgschef 
Töreboda Kommun 
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Referens 
KS 000 2019-00153 

 

 
 

  

 Kommunstyrelsen 

Redaktionella ändringar i riktlinjerna för biståndshandläggning, 
Se även KS 2018/339,Nya riktlinjer för biståndshandläggning 
äldreomsorgen)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna de redaktionella ändringarna i 
de nya riktlinjerna för biståndshandläggning äldreomsorgen.  
                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Under flera år har äldreomsorgen nationellt genomgått en förändring där man 
gått från insatsstyrd handläggning till ett behovsinriktat arbetssätt med 
individen i centrum (IBIC). Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-02 (Dnr KS 
2016/0250) att införa metoden IBIC i verksamheten. 
 
För att kunna arbeta systematiskt med handläggning, genomförande och 
uppföljning utifrån IBIC behöver kommunens riktlinjer vara tydliga och 
anpassade till individens behov utifrån skälig levnadsnivå.  En revidering av 
tidigare riktlinjer gjordes under hösten 2018. Nuvarande riktlinjer antogs av 
Kommunfullmäktige 2018-11-26 (Kf § 157, Dnr Ks 2018/339). 
                         

Ärendet 

Sedan de nya riktlinjerna togs fram och godkändes har vissa redaktionella 
brister uppmärksammats. Ansvarig chef för biståndshandläggarna har gjort 
några justeringar i riktlinjerna för att göra dem ännu tydligare.  

 

Övriga upplysningar 

 

Töreboda 2019-03-25 

Ulrika Berglund 
Enhetschef Utredningsenheten 

 
 

 

Bilaga: 

Riktlinjer för biståndshandläggare Äldreomsorgen 

 



Töreboda kommun 
Datum 
2019-03-25 

 
KS 000 2019-00153 Sida 2 av 2 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Ulrika Berglund Enhetschef Utredningsenheten 

AnnSofie Eklund Karlsson Äldreomsorgschef             



TÖREBODA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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1. Inledning  

Riktlinjernas målgrupp  
Riktlinjerna avser personer som ansöker om stöd enligt Socialtjänstlagen (2001:53), SoL 
inom Äldreomsorgen. Riktlinjerna omfattar hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvistelse 
samt särskilt boende. Med hemtjänst avses här service och omvårdnad. 
 

Syfte med riktlinjerna  
Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar och att personer 
med likvärdiga behov bedöms på samma sätt.  

Socialtjänstlagen  
Den enskilde som på grund av fysiska, psykiska, sociala och/eller existentiella behov 
behöver hjälp och stöd i den dagliga livsföringen och som inte själv kan tillgodose sina 
behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har enligt Socialtjänstlagens 4 kap 1 § rätt 
till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.  

Riktlinjerna är vägledande och gäller aldrig utan undantag. En helhetsbedömning av den 
enskildes totala situation måste alltid göras i varje enskilt fall. Ytterst är det dock alltid den 
enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut om insats. Det finns inte 
några begränsningar för vilka typer av insatser som den enskilde kan ansöka om. Oavsett 
vilket bistånd ansökan gäller ska rätten till bistånd alltid prövas.  
 

Skälig levnadsnivå  
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
Biståndshandläggarens arbete med myndighetsutövning innebär att göra en 
individuell bedömning av den enskildes förutsättningar och behov av insatser för 
att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Skälig levnadsnivå kan innebära olika 
saker för olika individer vid olika tidpunkter och förhållanden. Vid bedömningen 
av vad som i det enskilda fallet ska ses som skäligt använder handläggaren dessa 
riktlinjer. Riktlinjerna utgår från Socialtjänstlagen och förhåller sig till aktuell 
rättspraxis och förarbeten till gällande lagar och bindande föreskrifter från 
Socialstyrelsen.  

Vid bedömning av vilken insats som kan komma ifråga måste en sammanvägning göras av 
olika omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna 
för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. 
Det finns inte någon obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende 
av kostnad. 
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Värdegrund för Äldreomsorgen 
Töreboda kommun har antagit Vision 2030 som bygger på Tillväxt, Trygghet och 
Tillsammans. Töreboda är en kommun där alla ska ges möjlighet att bo, verka och leva. 
Töreboda arbetar aktivt för att alla ska känna en god trivsel och trygghet samt ge en god 
service till alla.  

Den nationella värdegrunden för Äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter 
som utför Äldreomsorg enligt Socialtjänstlagen. Värdegrunden bygger på att 
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande. 
 
Äldreomsorgen ska präglas av att alla känner sig respekterade oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Ovanstående är vägledande och utgör ett förhållningssätt som kommunens anställda 
ska arbeta efter. Värdegrunden måste alltid sättas i sammanhang med beviljad insats 
och lagstiftningen på området. Särskilt ska det som anges under föregående avsnitt, 
”Skälig levnadsnivå” beaktas.  

Aktiverande förhållningssätt 
Fysisk aktivitet är positivt för hälsa och välbefinnande och därför arbetar vi för ett 
förhållningssätt som stödjer den enskilde att vara så aktiv och delaktig som möjligt i 
vardagen. All verksamhet inom äldreomsorgen i Töreboda kommun ska genomsyras av 
det aktiverande förhållningssättet, där ledorden är delaktighet och oberoende.  
Behovet av insatser bedöms utifrån ett aktiverande förhållningssätt, vilket innebär att: 

 
 Den enskilde gör det hen klarar själv.  

 Den enskilde stöttas i det hen inte klarar själv och stödet utförs så långt möjligt 
tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar.  

 Den enskilde motiveras och uppmuntras till att göra sina egna val och stöttas i att 
behålla sina intressen, samt att ta ansvar för sin egen vardag.  

 
Det egna ansvaret  
Socialtjänsten får aldrig ta över ansvaret från den enskilde utan arbetet skall inriktas på 
att den enskilde i möjligaste mån behåller ansvaret eller tar tillbaka ansvaret för den egna 
situationen. Insatserna syftar till att stärka den enskildes förmåga till ett självständigt liv.  

Till socialtjänstens uppgifter hör dock att på olika sätt försöka motivera den enskilde att 
ta emot hjälp eller en insats. Insatsen ska anpassas till den enskildes aktuella  
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förutsättningar och behov. Det är även väsentligt att, ur ett helhetsperspektiv, beakta 
ekonomisk hushållning för kommunen.  

Informationsskyldighet  
Handläggare ska i samband med utredningen informera om utbudet av övriga relevanta 
samhällstjänster såsom träffpunkter, anhörigstöd, bostäder för äldre, 
frivilligorganisationer och hushållsnära tjänster. Kommunen har 
informationsskyldigheten även till personer som har behov av insatser, men inte är 
motiverade att ta emot stöd.  

Den enskildes delaktighet  
Den enskildes delaktighet och inflytande är central både i behovsbedömning och 
verkställande av insats. Biståndsbeslutet ska underlätta flexibilitet i utförandet av 
insatserna. Inom ramen för biståndsbeslutet har den enskilde stort inflytande över 
insatserna, hur stödet ges, samt vid vilken tidpunkt detta ska ske. 

2. Kommunens ansvar för medborgare  

Bosättningskommun  
Med bosättningskommun avses i 2a kap. 3 § SoL den kommun där den enskilde är 
stadigvarande bosatt, eller annan kommun, om den enskilde har starkast anknytning 
till den kommunen.  

Det är bosättningskommunen som ansvarar för stöd och hjälpinsatser, oavsett om den 
enskilde tillfälligt eller under en längre tid vistas i en annan kommun. Det kan exempelvis 
gälla vid semestrar när man vistas i sin sommarstuga under olika perioder av året.  

Vistelsekommun  
Äldre personer har rätt till stöd och hjälpinsatser vid vistelse under en kortare tid i en 
annan kommun, t.ex. vid semester eller vistelse i sin sommarstuga under olika perioder 
under året (prop. 2010/11:49 s. 32).  

Vistelsekommunen är skyldig att på begäran av bosättningskommunen bistå med 
utredning och verkställighet i vissa fall. Bosättningskommunen ersätter 
vistelsekommunen för hjälp med verkställighet enligt den ersättningsnivå som 
bosättningskommunen tillämpar. 

Biståndsutredning inför flytt till annan kommun  
En person som önskar flytta till en annan kommun och till följd av ålderdom, 
funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård-
och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig där, utan att inflyttningskommunen 
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bistår med behövliga insatser, får hos den kommunen, enligt 2a kap. 8 § socialtjänstlagen, 
ansöka om sådana insatser.  

En sådan ansökan ska behandlas som om den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen. 
Det förhållandet att den sökandes behov är tillgodosedda i hemkommunen får inte 
beaktas vid bedömningen av ansökan.  

På begäran av inflyttningskommunen är hemkommunen skyldig att bistå med den 
utredning som behövs för att kunna pröva ansökan. Den enskilde ska lämna samtycke till 
att uppgifter lämnas ut. Biståndsutredning görs av hemkommunen i enlighet med 
inflyttningskommunens begäran om vad utredningen ska innehålla. Om den enskilde 
inte uppfyller kriterierna gör inflyttningskommunen ett avslag där motiveringen 
framgår.  

Akut nödsituation 
Personer som inte bedöms ha hemvist i en kommun där de tillfälligt vistas, har endast rätt 
till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation som inte går att lösa på annat sätt. Vad 
som är nödvändig hjälp för att avhjälpa en akut nödsituation, måste socialtjänsten bedöma 
i varje enskilt fall. 
 

3. Handläggning av ärende  

I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur ett ärende handläggs. Arbetssättet i Töreboda 
kommun har sin grund i SOSFS 2014:5.  

För mer detaljerad information hänvisas till verksamhetens metodstöd och rutiner. 

Individens behov i centrum (IBIC)  
I Töreboda kommun används det nationella arbetssättet Individens behov i 
centrum (IBIC) vid handläggning av ett ärende. IBIC är ett behovsinriktat och 
systematiskt arbetssätt för att bedöma behov utifrån Socialtjänstlagen.

 

IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i 
dagliga livet istället för de insatser som kommunen erbjuder. IBIC använder 
klassifikationen ICF, vilket är ett internationellt system för att beskriva funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa.  

Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad 
dokumentation. Det ger säkrare överföring och återanvändning av information. IBIC utgår 
från socialtjänstens process för handläggning och dokumentation. I dokumentationen går 
det att följa individen genom processen, från ansökan till avslutad insats. 
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Utredning av en ansökan görs utifrån den enskildes behov inom elva livsområden;  

 Lärande och att tillämpa kunskap 

 Allmänna uppgifter och krav  

 Kommunikation  

 Förflyttning 

 Personlig vård  

 Hemliv 

 Mellanmänskliga interaktioner och relationer  

 Utbildning, arbete, sysselsättning och medborgerligt liv  

 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv  

 Känsla av trygghet 

 Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående 

 

IBIC processen: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individen i centrum kräver samverkan med andra  

Bedömning av en persons behov kräver ofta att flera professioner, såväl inom, som 
utanför, den kommunala organisationen samverkar. I de fall det är relevant ska 
biståndshandläggaren därför inhämta uppgifter från andra, efter att samtycke inhämtats 
från den enskilde.  

Biståndshandläggare kan, om det finns behov, initiera till en Samordnad individuell plan, 
SIP. SIP ska upprättas tillsammans med den enskilde om det finns behov av insatser från 
både socialtjänst och hälso- och sjukvård där samordning bör genomföras.  

9 

 
Utskrivning från sjukhus  
Töreboda kommun följer fastställda riktlinjer för utskrivningsklara från slutenvården. 
Lokalt används en process vid utskrivning från sjukhuset som innebär en 
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utredningsperiod (arbetssättet På väg) där målsättningen är att öka delaktigheten och 
oberoendet för den enskilde genom att få lämna sjukhuset innan en långsiktig planering 
görs.  Inför hemgång används ett begränsat antal livsområden för att kartlägga den 
enskildes behov de första veckorna. Individuella målsättningar diskuteras i samband med 
hemgång och ligger till grund för utförandet.  

4. Stöd till anhöriga som vårdar en närstående i hemmet  

Enligt 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen ska ansvarig nämnd erbjuda stöd för att underlätta för 
de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, alternativt som 
stödjer en närstående med funktionshinder.  

Närstående är enligt lagen den som vårdas. Anhörig är den som stödjer och vårdar den 
närstående. Utgångspunkten för biståndsbedömningen är den som vårdas och den 
anhöriges behov av avlastning i omvårdnadsarbetet. Det är den som vårdas som får 
beslut om insatsen.  

Mer information om kommunens insatser för anhörigstöd finns i särskild riktlinje. 
 

5.Övriga bestämmelser att ta hänsyn till  

Lag om valfrihet (LOV) vid stöd i ordinärt boende  

Den enskilde har rätt att välja vilken utförare som ska utföra beviljad hemtjänst.  

Biståndshandläggaren ska sakligt och objektivt informera och vägleda den enskilde om 
aktuella utförare av tjänster i valfrihetssystemet. Om den enskilde inte vill eller kan välja 
utför kommunens hemtjänst insatserna. I valfriheten ingår också rätten för den enskilde 
att byta utförare. 

Insatser vid hushållsgemenskap  
Någon omvårdnadsplikt finns inte inskriven i äktenskapsbalken och varje 
maka/make/sammanboende avgör själv i vilken omfattning hen vill hjälpa till med 
personliga omvårdnadssysslor såsom personlig hygien, toalettbestyr och födointag. 
Anhörigvård är ett frivilligt åtagande. En kommun kan därför inte avslå en ansökan om 
t.ex. hemtjänst med hänvisning till att den anhöriga kan tillgodose omvårdnadsbehovet. 
En ansökan om bistånd med serviceinsatser som tvätt, inköp och städning kan däremot 
avslås med hänvisning till att en maka/make eller sammanboende kan utföra insatsen i 
de fall där anhörig inte själv har behov av sådana insatser. Hushållets totala situation 
avgör hur mycket hjälp den enskilde kan få. 
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Anhöriganställningar  
Anhöriganställningar i Töreboda kommuns hemtjänstverksamhet kan inte beviljas som 
ett bistånd.  

Detta innebär att ingen anställd får utföra insatser till egen närstående. Med anhöriga 
menas make, maka, sambo, barn, syskon, föräldrar och barnbarn men också andra 
släktingar och vänner där en uppenbar beroendeställning/jävsituation kan uppstå. 
 
Nödvändig tandvård (N-tandvård) 
Västra Götalandsregionen har ett lagstadgat ansvar att erbjuda uppsökande tandvård till 
äldre personer med omfattande behov av vård och omsorg, vilket innebär kostnadsfri 
munhälsobedömning i hemmet. För personer med vård och omsorg i hemmet, är det 
sjuksköterska eller biståndshandläggare som tillstyrker behovet till regionens 
tandvårdsenhet. För att ha rätt till tandvårdsstöd krävs att den enskilde har stort behov av 
personlig omvårdnad. 

6. Ordinärt boende 

Hemtjänst 
 
I Töreboda kommun används ofta begreppet hemvård för insatser i ordinärt boende 
gällande hemtjänst och hemsjukvård. Då denna riktlinje avser insatser enligt 
socialtjänstlagen används begreppet hemtjänst. Hemtjänst innebär bistånd i form av 
service det vill säga praktiskt stöd i hemmet, så som städning, tvätt, stöd vid inköp och 
att tillreda måltider. I hemtjänstbegreppet ingår även personlig vård, så som  stöd för att 
kunna äta och dricka, klä och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser 
som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde skall känna sig trygg och 
säker i det egna hemmet. Avgift för både service och personlig vård ingår i 
hemtjänsttaxan och därmed i högkostnadsskyddet. Insatser som varuhemsändning, 
matleverans och måltid i restaurang ingår inte i hemtjänsttaxan utan har en särskild 
avgift. 
 
Hemtjänst beviljas under dygnets alla timmar som punktinsatser. Punktinsatser kan 
innebära återkommande och täta besök. Vid vård i livets slutskede används arbetssättet 
VILS, vilket innebär ett tätt samarbete mellan olika professioner utifrån både 
Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Insatserna formas utifrån den enskildes 
behov dag för dag och sjuksköterskan har en samordnande funktion. Det finns också 
möjlighet att sätta in extra resurs för stöd och trygghet så att  den enskildes behov 
tillgodoses dygnet runt. 
 
Den som så önskar ska kunna bo kvar i sin bostad till livets slut. Vid behov av omfattande 
insatser där skälig levnadsnivå inte kan garanteras ska den enskilde motiveras att ansöka 
om särskilt boende där behov av trygghet och säkerhet bättre kan tillgodoses. Vid 
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bedömning ska också kommunens kostnad för insatsen vägas in i förhållande till andra 
insatser som bedöms tillgodose den enskildes behov utifrån skälig levnadsnivå. 
Med omfattande behov avses hemtjänstinsatser 120 timmar per månad  eller andra 
kombinationer av insatser som motsvarar detta. När en enskild som har 120 timmar per 
månad ansöker om ytterligare insatser lyfts ansökan till ansvarigt team för gemensam 
bedömning. Restid till den enskilde behöver beaktas. 

Insatserna i hemmet kan ges vid ett eller flera tillfällen under dygnet för att klara den 
dagliga livsföringen. Insatserna beviljas i timmar per månad inom olika livsområden. 
Den beviljade tiden i beslutet är den sammantagna tiden för alla besök under en 
månad. Den beviljade tiden är inte exakt utan tiden beviljas upp till en beräknad tid för 
att det skall finnas en viss flexibilitet som kan följa den enskildes varierande behov.  

Det är den enskilde tillsammans med utföraren som avgör hur mycket tid som ska 
utföras upp till den beviljade tiden. Det är enbart insatser inom beviljade livsområden 
som ska utföras. En insats kan inte bytas mot en annan bara för att tid finns kvar.  

Avlösarservice är ett komplement till anhörigvård och utförs maximalt 10 timmar per 
månad och denna hemtjänstinsats är avgiftsfri. Syftet med avlösarservice är att ge 
anhöriga som vårdar en närstående möjlighet till ledighet och avkoppling, samt att 
insatsen ska förhindra, skjuta fram eller minska behovet av andra mer kostsamma 
insatser. 
Om behovet överstiger 10 timmar görs en individuell prövning av insatsens omfattning 
utifrån hemtjänst. Insats som överstiger 10 timmar är inte avgiftsfri.  
 
Dusch 
Vid ansökan gör en arbetsterapeut hembesök för bedömning av behovet, innan beslut 
fattas. Stöd vid dusch beviljas i regel en till två gånger per vecka. Efter individuell 
bedömning kan stödet utföras oftare, exempelvis vid svår inkontinens eller av medicinska 
skäl. Tvätt av håret, nagelvård och fila fötter ingår som del av dusch.   
 
Egenvård  
Om legitimerad personal bedömer att hälso- och sjukvårdsuppgifter kan utföras som 
egenvård kan insatser beviljas för egenvård. En förutsättning för att beviljas bistånd är i 
dessa fall att den enskilde själv klarar av att ta ansvar för uppgiften men behöver praktiskt 
hjälp. Behovet ska inte kunna tillgodoses på annat sätt.  

Åtgärder som endast kan utföras av viss behörig personal eller kräver viss 
sjukvårdsutbildning eller mer omfattade instruktion och handledd träning är att beteckna 
som hälso- och sjukvård. För att hemtjänstpersonal ska utföra sådana åtgärder krävs en 
delegering/ instruktion från legitimerad personal. Sådana åtgärder är inte 
omvårdnadsinsatser enligt socialtjänstlagen och omfattas därför inte av biståndsbeslutet.  
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För att bistånd för egenvårdsåtgärd ska kunna beviljas krävs:  
 en egenvårdsbedömning som visar att åtgärden bedömts som egenvård och att 

den enskilde själv bedömts kunna ansvara för insatsen  

 att personal som ska genomföra åtgärden inte behöver särskild utbildning 
  
Vilka åtgärder som kan bedömas som egenvård kan inte anges generellt. Bedömningen 
görs av ansvarig legitimerad personal. Den enskildes förmåga att ansvara för åtgärden är 
dock avgörande. Om den enskilde t.ex. har nedsatt kognitiv förmåga som innebär att 
denne inte har förmåga att ansvara för sin medicinering så ska hanteringen av läkemedel 
och andra medicinska åtgärder skötas av hälso- och sjukvårdspersonal och inte som 
egenvård. 
Egenvårdsbedömningen ska följas upp av den legitimerade personalen. Om 
förutsättningarna för egenvårdsbeslutet förändras ska den legitimerade personalen 
uppmärksammas på detta så att en ny bedömning kan ske. 
 
Vi följer egenvårdsrutinen som tagits fram mellan Västra Götalands Regionen och 
kommunerna i Västra Götaland: 
http://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/hjalpmedel--
lakemedel/egenvardsrutin/ 
 
Hushållssysslor innebär sysslor som utförs för att ett hushåll ska fungera, till exempel 
stöd med att sortera och slänga hushållssopor (komposterbara, brännbara och övrigt 
återvinningsmaterial), diska, plocka i ordning samt hämta post. Insatsen samordnas i 
första hand med andra insatstillfällen. 
 
Husdjursomsorg ingår inte i begreppet skälig levnadsnivå. Om någon som beviljas 
hemtjänst innehar husdjur kan i ett akut läge (inte planerat eller förväntat) tillfällig 
omsorg ges i form av matning och rastning om närstående, grannar eller vänner, som kan 
sköta husdjuret, saknas. Innan beslut måste samråd ske med personal i arbetslaget. Vid 
längre tid än ett dygn hänvisas till inhyrning på djurpensionat.  
 
Inköp av dagligvaror i affär i närområdet beviljas som hemtjänst om den enskilde 
behöver stöd av personal i samband med inköpet. Insatsen kan kombineras med beviljad 
promenad. Inköp beviljas upp till fyra timmar per månad. I insatsen ingår inköp av 
dagligvaror, hämtning av mindre postpaket och apoteksärenden. Att skriva inköpslista, 
handla och plocka upp varor samt redovisa kvitton ingår. Stöd med bankärenden utförs av 
anhörig eller god man.  
 
När den enskilde inte själv kan ta sig till affär kan varuhemsändning beviljas. 
Varuhemsändning innefattar varor som utföraren kan bära till den enskildes bostad och 
insatsen debiteras per tillfälle. I insatsen ingår inköp av dagligvaror, hämtning av mindre 
postpaket och apoteksärenden. Att skriva inköpslista, handla och plocka upp varor samt 
redovisa kvitton ingår. Stöd med bankärenden utförs av anhörig eller god man. 
 

http://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/hjalpmedel--lakemedel/egenvardsrutin/
http://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/hjalpmedel--lakemedel/egenvardsrutin/
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Personal hanterar inte kontanter vid inköp eller varuhemsändning. Den enskilde ansvarar 
för att ha ett giltigt betalkort på ICA eller Coop. 
 
Ledsagning i  syfte att öka möjligheten att leva ett självständigt liv och motverka 
isolering kan beviljas som hemtjänst. Ledsagning beviljas för att ta sig till och från en 
aktivitet om behovet är regelbundet. Ledsagningen gäller till och från aktiviteten samt 
när aktiviteten pågår. Aktiviteten ska vara sådan att den enskilde är i behov av den för att 
uppnå skälig levnadsnivå. 

Om behovet av ledsagning överstiger 8 timmar per månad bör biståndshandläggaren 
överväga om det finns andra insatser eller aktiviteter som kan tillgodose den enskildes 
behov av social stimulans.  

Ledsagning till/från vårdinrättning hänvisas i första hand till anhöriga, därefter till 
Töreboda Rödakorskrets medföljarservice. Om anhöriga eller Rödakorset inte kan vara 
behjälpliga kan tillfällig ledsagning beviljas. I ledsagning ingår vid behov även stöd under 
resan till/från vårdinrättning . Ledsagning kan inkludera hjälp med förflyttning, på-och 
avklädning samt hjälp vid måltider och toalettbesök i samband med insatsen. Om det 
endast handlar om att den enskilde har svårt att ta sig från taxin och in till/från 
vårdinrättningen kan chauffören vara behjälplig (uppges vid bokning av taxi). 

Måltider 
Stöd i att tillreda måltid innefattar stöd att i tillreda frukost, del av huvudmålet samt att 
tillreda kvällsmål. Stödet kan även, efter behovsbedömning innefatta fram och avdukning 
samt diskning. 
 
Måltid i restaurang kan efter behovsbedömning beviljas. Om den enskilde vill betala med 
faktura behöver en särskild tagg införskaffas. 
 
Matleverans Biståndsbeslutet gäller för personer i ordinärt boende som på grund av 
nedsatt funktionsförmåga inte tillreder egen måltid och inte kontinuerligt kan gå till 
restaurang.  
 
Personlig vård  
Stöd med personlig vård beviljas helt eller delvis. Med personlig vård avses de insatser 
som behövs för att tillgodose den enskildes grundläggande fysiska, psykiska och sociala 
behov, för att den dagliga tillvaron skall fungera. Det är främst uppgifter som gäller den 
personliga vården, såsom hjälp med att sköta personlig hygien, på- och avklädning, 
toalettbesök, byte av intimskydd och inkontinenshjälpmedel, förflyttningar, och hjälp för 
att kunna äta och dricka. Det kan också gälla uppgifter som att rengöra och se över 
hörapparat, glasögon och tekniska hjälpmedel.  
I daglig personlig hygien ingår stöd med övre och nedre hygien, munhygien, rakning, 
kamma håret, smörja kroppen, nagelvård och enklare make up.  
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Promenad/utevistelse syftar till att bibehålla den enskildes fysiska förmåga. Det anses 
skäligt att den enskilde beviljas upp till en timmas promenad/utevistelse per vecka, utöver 
inköp. Den enskilde väljer själv om hen vill använda sin tid vid ett längre tillfälle eller flera 
kortare utevistelser. Om den enskilde är beviljad inköp bör promenad om möjligt 
förläggas i samband med detta. 
 
Social samvaro kan tillgodose den enskildes behov av social kontakt när inga eller få egna 
sociala kontakter finns. I bedömningen av om social samvaro kan beviljas ska den 
enskildes egna kontaktnät alltid vägas in. Den som bor tillsammans med annan eller har 
god kontakt med anhöriga/vänner bör i normalfallet anses ha fått sitt behov av social 
samvaro tillgodosett genom dessa kontakter. Omfattningen av insatsen beror på den 
enskildes situation och vilka andra sociala aktiviteter som den enskilde beviljats. Den som 
saknar ett eget socialt nätverk och inte har några andra sociala aktiviteter kan beviljas 
social samvaro varje vecka. Den som har beviljats andra insatser som också syftar till att 
bryta social isolering, t.ex. ledsagning, promenad eller dagverksamhet, bör i normalfallet 
anses ha fått sitt behov tillgodosett genom dessa insatser. 
 
Städ kan beviljas vid behov av stöd och hjälp för att sköta städuppgifter helt eller delvis. 
Städning avser alltid endast skälig bostadsyta. Normalstädning för ensamstående omfattar 
maximalt 2 rum och kök (kök, hall, toalett, samt två valfria rum) och för makar maximalt 3 
rum och kök. För familjer med två eller flera yngre barn omfattar normalstädningen 
maximalt ett extra rum per barn. Städningen sker vanligtvis var tredje vecka, men kan av 
särskilda skäl direkt kopplade till hygien eller dokumenterade hälsoskäl utföras oftare. 
I städ kan även bäddning av säng samt renbäddning ingå.   
 
Bostaden ska hållas i sådant skick att den enskilde kan leva, bo och känna trivsel i sitt hem 
och genom stöd i vardagen kunna bibehålla sin självständighet och delaktighet i så stor 
utsträckning som möjligt. Om den enskilde på grund av nedsatt funktionsförmåga inte 
kunnat städa under en period innan ansökan om hjälp sker kan det beviljas hjälp med 
eftersatt städ maximalt fyra månader bakåt i tiden. Den enskilde kan inte återkommande 
beviljas eftersatt städ.  
 
Begreppet normalstädning omfattar:  

 dammtorkning av fria och plana ytor  

 dammsugning och torkning av golv  

 rengöring av sanitetsgods, såsom tvättställ, wc-stol, badkar, samt speglar  

 rengöring av spis och diskbänk  

 mindre mattor (maximalt 1,4 x 2,0 meter) och gångmattor (maximal längd tre 
meter) dammsugs och hängs ut för vädring  
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För mindre frekventa sysslor enligt nedan, beviljas ingen extra tid. Dessa ska planeras in 
så att de ryms inom den redan beviljade tiden: 

 Rengöring av kylskåp, spis, fläkt  

 Avfrostning av kyl och frys  

 Rengöring av köksskåp, garderober etc.  
 
Den som får hjälp med städning ska tillhandahålla funktionsdugliga städredskap och 
lämpliga rengöringsmedel, vilket informeras om vid behovsbedömningen. 
 
Tillsynsbesök beviljas när förmåga att själv larma via kommunens trygghetslarm 
saknas.  
 
Trygg och ostörd nattsömn (e Tillsyn) är en insats som kan beviljas när den enskilde 
har behov av tillsyn nattetid. Insatsen sker via en fjärrstyrd kamera, är kostnadsfri och 
kan med fördel även användas andra tider på dygnet. 
  
Trygghetslarm är en serviceinsats med förenklat biståndsbeslut. Personer över 65 år som 
anser sig vara i behov av detta stöd får ett trygghetslarm installerat. Ansökan kan göras via 
e-tjänst alternativt pappersblankett. Personer under 65 år ansöker om trygghetslarm hos 
biståndshandläggare. 
 
Tvätt kan beviljas vid behov av stöd och hjälp för att sköta tvättuppgifter helt eller delvis.  
Om behov finns ingår i tvätt att exempelvis boka tvättstuga, ladda tvättmaskinen, hänga 
upp och ta ned tvätt, strykning av gångkläder samt lägga in den rena tvätten i skåp. 
Rengöring av gemensam tvättstuga ingår i insatsen. 
 
Ved och vatten 
Bära in ved och vatten beviljas enbart för året-om-bostad. Hjälp med att bära in ved 
beviljas endast om det krävs för att värma upp bostaden. Veden ska vara framkörd till 
trappan.  
 

Dagverksamhet 
 
Dagverksamhet är till för personer med behov av stöd i den dagliga livsföringen. 

Det övergripande syftet med dagverksamhet är: 
 att bryta ensamhet eller/och social isolering 

 att underlätta kvarboende i den ordinära bostaden   

 att ge möjlighet till fysisk och mental träning eller rehabilitering  

 att ge avlösning för anhöriga/närstående  
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Korttidsvistelse 
Korttidsvistelse är en sängplats utanför det egna boendet, avsedd för tillfällig vård och 
omsorg dygnet runt och är ett komplement till stöd i hemmet.  

Korttidsvistelse är riktat till personer med omfattande behov av stöd och hjälp under stora 
delar av dygnet. Beslut om korttidsvistelse kräver en utredning som visar vilka hinder som 
gör det omöjligt att vara kvar i ordinärt boende.  
 
En plats på korttiden kan ha olika syften:  

 Återhämtning 

 Utredning av den enskildes framtida behov av stöd och hjälp 

 Rehabilitering  

 Tillfällig avlastning för anhöriga  

 Vård i livets slutskede  
 
Regelbunden avlastning för anhöriga kan beviljas som växelvård på korttiden maximalt 
två veckor av fyra.  
 
När en person som vistas på korttiden har anvisats en lägenhet på särskilt boende ska 
flytten till den nya lägenheten ske skyndsamt. Om personen av någon anledning blir kvar 
på korttiden längre än 14 dagar efter anvisning gäller följande: 

 Tidsbestämt, tillfälligt hyresavtal för lägenhet på korttidsavdelningen i avvaktan 
på flytt till lägenhet i särskilt boende.  

 Avgifter enligt taxa för särskilt boende.  

7. Särskilt boende 

 
Särskilt boende är avsett för personer som i den dagliga livsföringen behöver 

trygghet och närhet till personal dygnet runt utifrån:  

 omfattande behov av omvårdnadsinsatser som inte är tillfälliga  
 skäl kopplade till psykiska och/eller fysiska funktionstillstånd  

 behov av tillsyn eller andra insatser under stor del av dygnet och/eller upplever en 
så stor otrygghet, ensamhet, osäkerhet eller oroskänsla i sitt ordinära boende att 
välbefinnandet hotas.  

 
Beslutet utgår från en ansökan om särskilt boende som är undertecknad av individen samt 
en utredning som visar att det är den enskildes uttryckliga önskan. Beslut om särskilt 
boende anger inte i detalj vad som ska utföras. Behov av omvårdnad, service och trygghet 
ska tillgodoses dygnet runt inom ramen för beslutet. Det är den enskilde tillsammans med 
verksamheten som anpassar insatserna efter individens behov i en genomförandeplan.  
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Personer som är aktuella för särskilt boende har i de flesta fall omfattande sociala och 
medicinska behov. Vid utredning krävs därför samverkan med sjuksköterska, 
arbetsterapeut och/eller fysioterapeut.  
 
Verkställighet 
Enhetscheferna inom Äldreomsorgen har uppdraget att anvisa lägenhet i särskilt boende 
när beställning från biståndshandläggaren tagits emot. Anvisningen sker utifrån att den 
som bedöms ha störst behov anvisas först.  Enhetschefen fastställer avdelning och 
lägenhet i samråd med teamet (biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut 
och/eller fysioterapeut). Om den enskilde har önskemål om geografisk placering som inte 
kan tillgodoses, hanteras detta inom ramarna för intern omflytt. Intern omflytt innebär att 
den enskilde står på en kölista till särskild avdelning/eller lägenhet och erbjuds det utifrån 
turordningssystem. 
 

Parboendegaranti  
Äldre människor som har levt och bott ihop under en längre tid ska kunna fortsätta att 
leva och bo tillsammans, även när den enes behov kräver boende i en särskild boendeform 
för service och omvårdnad för äldre människor. För den som beviljats boende i en särskild 
boendeform för äldre personer anses det ingå i en skälig levnadsnivå, att kunna fortsätta 
sammanbo med sin make eller sambo oavsett om personerna har olika omsorgsbehov. 
Registrerade partners likställs med makar. Detta ska gälla under förutsättning att paret 
dessförinnan varaktigt har bott tillsammans.  
 
Tillgång till lämpliga lägenheter för parboende  
Erbjudande om lämpliga lägenheter för parboende kan i prioriteringsordning för 
närvarande lösas på följande sätt:  
1. Gemensam lägenhet i särskilt boende på Krabbängsgården.  
2. Två intilliggande lägenheter på Björkängen.  
3. En tvårumslägenhet (53-56 kvm) på Bergmansgårdens andra våning. Det är ett ordinärt 
boende, men med hemtjänst och hemsjukvård i samma omfattning som på ett särskilt 
boende.  
 

Hyreslagens besittningsskydd  
När det gäller alternativ 1 eller 2 ovan så måste minst en av de boende uppfylla 
kriterierna för särskilt boende i Töreboda kommun. Om make/maka som har rätt till 
särskilt boende avlider och kvarvarande make/maka då inte uppfyller kriterierna så 
överförs inte hyreskontraktet för lägenheten. Konsekvenserna av det är att 
hyresvärden (kommunen) måste erbjuda en annan lägenhet som kan anses vara 
likvärdig. Kommunen förfogar över lägenheter i ordinärt boende (Kronvägen i 
Moholm, servicelägenheter i Älgarås, på Klockaregatan och på Bergmansgården), 
vilket innebär att annan likvärdig lägenhet är möjlig att erbjuda.  
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Avgiftsregler (vid parboende) 
Make/maka, som inte uppfyller kriterierna för särskilt boende, betalar 
omvårdnadsavgift som ordinärt boende enligt Töreboda kommuns avgiftstaxa för 
äldre- och handikappomsorgen. När det gäller avgift för mat så gäller avgiftstaxan för 
kost och måltider inom särskilt boende. 
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 Kommunfullmäktige 

Motion om att höja habiliteringsersättningen för daglig 
verksamhet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Bakgrund 

Ann-Charlott Karlsson (S) och Lars-Åke Bergman (S) har lämnat in en motion om 
att höja habiliteringsersättningen för daglig verksamhet, se bilaga . I motionen 
yrkas att Töreboda kommun från och med 2019 tar emot hela det statliga 
bidraget och delar ut det till dem som har daglig verksamhet. Bilaga Kf § 203/18.  

Ärendet 

Precis som framgår av motionen beslutade Kommunstyrelsen redan så sent som 
hösten 2018 att höja habiliteringsersättningen med 5 kr för heldag och 2,50 kr 
för halvdag. Detta utifrån riktat statsbidrag 2018 om att höja eller införa 
habiliteringsersättning. Höjningen medförde en ökad kostnad för 
habiliteringsersättningen mot tidigare med ca 100-150 tkr beroende på antal 
dagar som våra brukare deltar i daglig verksamhet. 
 
I mars 2019 utlystes nytt statsbidrag för att höja eller införa 
habiliteringsersättning. Regeringen har återigen gett Socialstyrelsen i uppdrag 
att under 2019 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för 
habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att 
införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig 
LSS (habiliteringsersättning).  
Nytt i årets statsbidrag är att statsbidraget också kan användas till att bibehålla 
höjningen från 2018.  
 
För Töreboda finns 551 tkr att rekvirera, vilket också gjorts. Det som inte 
används skall återbetalas senast 2020. 
 
I Töreboda kommun utgår redan habiliteringsersättning till de som deltar i daglig 
verksamhet med 46 kr/heldag och 31,50 kr/halvdag efter höjningen 2018.  
Inom socialpsykiatrin är det ungefär 10 brukare som uppbär ersättningen och 
inom daglig verksamhet LSS har vi 61 brukare som uppbär ersättning, totalt 71 
brukare. Det är viktigt i sammanhanget att påpeka att habiliteringsersättningen 
inte är någon lön för utfört arbete utan en ”flitpeng” en uppmuntran till 
sysselsättning. Brukarna har oftast sin lön i form av aktivitetsersättning. 
Habiliteringsersättningen kommer utöver och undantas i beräkningen av 
försörjningsstöd för de som uppbär detta. 
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Det finns ingen långsiktighet i stadsbidraget och det finns inga indikationer ännu 
att stadsbidrag kommer att utgå även 2020. Detta innebär att en ytterligare 
utökning av habiliteringsersättning 2019 måste bäras av ordinarie budget 2020 
vilket är oerhört svårt utifrån rådande budgetläge 2020. 
 
Om ett bifall skall ges till motionen, som föreslår att hela bidraget om 551 tkr 
fördelas ut på våra 71 brukare,  skulle detta innebära en höjning med 20-30 
kr/dag. En sådan höjning höjning av habiliteringsersättningen skulle då belasta 
LSS budget med ytterligare 400 tkr/år. Detta utrymme finns inte i ordinarie 
budget och om statsbidraget försvinner 2020 har LSS ökade kostnader med totalt 
550 tkr (ökning 2018 med 150 tkr och om motionen ges bifall ökning 2019 med 
400 tkr) för habiliteringsersättning som är en frivillig ersättning för kommunen 
att utge. 
Undertecknad ser en risk att habiliteringsersättningen då måste återgå till 
samma nivå som idag eller tom lägre eftersom det redan nu finns svårigheter att 
klara budget med höjningen ifrån 2018 utan statsbidrag. Risken är då att våra 
brukare känner sig missnöjda med en sänkning och ytterst tappar motivationen 
att gå till arbetet.  
 
Ärendet 
 
Inkommer motion från Ann-Charlott Karlsson (S) och Lars-Åke Bergman (S) om 
att höja habiliteringsersättningen för daglig verksamhet med hela det utlysta 
statsbidraget 2019. 

 
Töreboda kommun har rekvirerat statsbidrag om 551 tkr från Socialstyrelsen 
som skall användas till att införa habiliteringsersättning, höja en låg dagpenning 
eller bibehålla höjningen från 2018. Då ingen lågsiktlighet finns i statsbidraget, 
då höjning nyligen genomfördes och då ytterligare höjning inte ryms i LSS 
ordinarie budget för 2020 föreslås att motionen avslås i sin helhet. 
 
Del av statsbidraget ca 150 tkr  kommer dock att användas 2019 för att bibehålla 
höjningen som genomfördes 2018. 
 
 
Töreboda som ovan 
 
Sandra Säljö 
Socialchef 
 
Bilaga: Motion från Socialdemokraterna 
Beslutet ska skickas till: Sandra Säljö socialchef 
Barbro Holmgren enhetschef LSS 
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Från: Anne-Charlotte Karlsson 
Skickat: den 17 december 2018 10:44 
Till: Mariana Frankén 
Ämne: Motion om att höja habiliteringsersättningen för daglig verksamhet… 
 
Motion om att höja habiliteringsersättningen för daglig verksamhet till den nivå som det statliga bidraget 
ger. 
 
Habiliteringsersättningen har varit 41 :- per dag sedan 12 år tillbaka . Nu i höstas beslutade 
Kommunstyrelsen att den skulle höjas med 5:- per dag till 46:- . 
Alldeles för lågt anser vi Socialdemokrater , då den Socialdemokratiska regeringen i sin budget avsatt ett 
riktat bidrag för att kunna höja den. 
 
För vår kommun betydde det 525 000:- , som skulle betyda en höjning med ca 20:- per dag. Detta ville 
inte majoriteten ta emot , utan tog emot en summa motsvarande 5 :- per dag. 
 
Den höjning som beslutades, betalas ut retroaktivt för 2018 , så man får en större summa på en gång . 
 
Mot denna bakgrund yrkar vi : 
 
att Töreboda kommun från och med 2019 tar emot hela det statliga bidraget och delar ut det till dem 
som har daglig ersättning . 
 
 
 
Socialdemokraterna 
 
 
Ann-Charlott Karlsson Lars-Åke Bergman 
 
 
Skickat från min iPad 
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 Kommunstyrelsen 

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen i 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg år 2018 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg för verksamhetsåret 
2018.                    

Bakgrund  

Samordningsförbundet bildades 2007 och har haft samma geografiska 
arbetsområde sedan bildandet. Samverkande parter är kommunerna Mariestad, 
Töreboda, Gullspång samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra 
Götalandsregionen. 

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av 
samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer 
möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna 
gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering 
samt underlätta en effektiv resursanvändning. 
 
Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat 
årsredovisning, räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för 
verksamhetsåret 2018. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018                         

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2018. 
 
Revisionsberättelse för år 2018 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg. 
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Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2018 inom 
Samordningsförbundet i Norra Skaraborg, upprättad av pwc i mars 2019. 
 
Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg 2019-04-16, Ansvarsfrihet för 
ledamöterna i förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Norra Skaraborg år 
2018. 

 

 

Töreboda 2019-04-16 

Ola Blomberg  
Kanslichef 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Samordningsförbundet Norra Skaraborg  
Ekonomichef Anders Bernhall            
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 Kommunstyrelsen 

Ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst år 2018 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för Tolkförmedling Väst 
år 2018. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 
enskilda ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret 
2018.                     

Bakgrund  

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som, genom att bedriva språktolk- 
och översättningsförmedling, har i uppdrag att tillgodose behovet av språktolkning 
och översättning till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet består av plats- och 
distanstolkning samt meddelarservice och översättning av text.  
 
Revisorerna för Tolkförmedling Väst har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunalförbundet av dess direktion under år 2018.  
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar för föreskrifter som finns för verksamheten. Den ansvarar 
även för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
och pröva om verksamheten har bedrivit enligt de uppdrag, mål, lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen samt revisionsreglementet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Tolkförmedling Väst har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att 
direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt för de enskilda 
ledamöterna i direktionen.                         
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Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018. 
 
Protokollsutdrag från direktionen 2019-03-29, § 362, Årsredovisning 2018. 
 
PM med bedömning avseende årsredovisning 2018 för kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst upprättad av PwC:s auktoriserade revisor Gunilla Lönnbratt 
2019-04-15. 
 
Revisionsberättelse för år 2018 upprättad av revisorerna i Tolkförmedling Väst 
2019-03-29. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2019-05-03, 
Ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst år 2018. 

 

 

Töreboda 2019-05-03 

Ola Blomberg  
Kanslichef 

 
 

 

Beslutet ska skickas till: 

Tolkförmedling Väst 
Ekonomichef Anders Bernhall             
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Årsredovisning 2018 

 
Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 och översänder den till 

medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska 

innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. 

 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat 

bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande  

 ÅRSREDOVISNING 2018, dnr 19/0021-2 

 Internkontrollrapport, 19/0021-3 

 

Beslutet ska skickas till 

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

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

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

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

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

 
 

 

 

Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 
”En myndighet ska 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.” (Förvaltningslagen 13 §).  

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov 
av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalandsregionen och 
kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, 
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, 
Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem 
har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 
medlemmens andel i kommunalförbundet. 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 
medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina 
medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt 
ansvar för verksamheten. 

http://www.tolkformedlingvast.se/images/18.6f71e5b8150d9a33ea7477/1447687644144/karta.PNG
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En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda 
revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 
2013. Förmedlingsverksamheten bedrivs på fem orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 

Ledord 
Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av 
förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra 
verksamheten. 

Omvärldsbild 
UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra 
världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet 
tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien, 
Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.1 

Migrationsverket redovisar prognoser vid fem tillfällen per år under 2018, till skillnad från senare 
år, har en stabil prognos gällande antalet asylsökande visats. Migranter har fortsatt haft begränsade 
möjligheter att ta sig till och igenom Europa och prognosen utgår ifrån att gränshinder kvarstår 
samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består.2  

I maj beslutade regering att förlänga gränskontrollen i sex månader och i november förlängdes 
beslutet ytterligare tre månader. Fortsatta gränskontroller kvarstår även i Schengenmedlemstaterna 
i Europa.3  

Resultatet för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är ca 4 000 färre 
jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och Eritrea. Jämfört 
med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och Afghanistan medan 
antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med 
föregående år nästintill halverats.4 

1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2017 
2 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2018 
3 www.regeringskansliet.se 
4 www.migrationsverket.se 
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Nuläge 
Under 2018 har Tolkförmedling Väst utfört ca 337 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för 
2018 var 335 000. Föregående år utfördes 
336 000 uppdrag. Medlemmarnas köp av 
förbundets tolktjänster i relation till köp 
av andra leverantörer har under de 
senaste två åren följts upp. Vid den första 
mätningen köpte medlemmarna 
tolktjänster från andra leverantörer 
motsvarade ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet arbetade därefter aktivt med 
att öka avtalslojaliteten. I den andra 
mätningen hade det negativa utfallet 
halverats. 

De mest efterfrågade språken är arabiska 
och somaliska som tillsammans står för 
drygt 54 % av uppdragen. Persiska, dari, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani 
följer därefter. Arabiska har ökat med knappt två procentenheter medan somaliska, persiska och 
dari har minskat. Sedan 2016 har efterfrågan på dari halverats. De tio största språken utgör knappt 
85 % av samtliga tolkuppdrag.  

Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där 
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant 
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, rättssäkerhet och 
tillgänglighet i alla led.  

Tolkförmedling Väst 

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

 hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring.

 har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.

 arbetar miljömedvetet.

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

Måluppfyllelse 
Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder. 

Under året har ett utvecklingsarbete av synpunktshanteringen pågått. Ett särskilt team arbetar 
sedan hösten 2018 gemensamt med synpunktshanteringen och därmed för en ökad kvalitetssäkring 
av verksamheten. 

Inom förbundet finns en god ekonomisk medvetenhet, vilket har uppnåtts genom att 
verksamhetens ekonomi på olika sätt kontinuerligt under året kommunicerats och redovisats för 
verksamheten. 

Arabiska
37%

Somaliska
17%

Persiska 7%

Dari 6%

BKS 4%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Polska 2%

Albanska 2%

Turkiska 2%

Övriga 
16%

Figur 2 Språkfördelning 2018
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För att frigöra mera effektiv tolktid och minska resor mellan tolkuppdragen har förbundet 
utvecklat tolktjänsterna på distans. Förbundet uppmanar även tolkar att resa kollektivt för att 
minska miljöpåverkan. 

Under 2018 har representanter från förbundet informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande 
i olika forum. Bland annat har förbundet varit representerat på EuroPride, utbildningsinstitutioner 
och mässor. Förbundet erbjuder även medlemmarna gratis utbildning i tolkanvändande. 

För att vara en attraktiv uppdragsgivare arbetar förbundet kontinuerligt med att erbjuda 
uppdragstagarna vidareutbildning och kompetenshöjande insatser. För att säkerställa 
marknadsmässiga arvoden görs årligen en översyn av arvodena. Under 2018 infördes även en ny 
arvodesmodell som ett led i detta arbete. 

Verksamhetsmål 2018 och måluppfyllelse 
Målen för 2018 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

Kvalitetsmål 

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

 Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.

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

 Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.

 Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga
1 %.

Ekonomiskt mål 

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

Miljömål 

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

Arbetsmiljömål 

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

Måluppfyllelse 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. 
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2018 var 13 % vilket är en ökning på 
knappt två procentenheter från föregående år. Senaste årens stora efterfrågan på tolkar har 
resulterat i att auktorisation inte varit nödvändig för att få uppdrag, motivationen för att 
auktorisera sig har därmed minskat. Den senaste tidens generella minskning på efterfrågan av 
språktolktjänster i samhället har resulterat i att förbundet i större utsträckning lyckats rekrytera 
redan etablerade och i viss mån auktoriserade tolkar. De auktoriserade tolkarna representerar dock 
inte de mest efterfrågade språken. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla efterfrågade 
språk. Målet är inte uppfyllt.  

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2018 utfördes 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen av sjukvårdstolkar vilket är en 
minskning med 0,9 procentenheter från föregående år. Minskning bedöms bero på att VGRs andel 
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hälso- och sjukvårdsuppdrag har ökat med 2,8 procentenheter samt att förbundet under året 
tappat tre tolkar med sjukvårdskompetens. Förbundet har dock vid årets slut totalt sex fler tolkar 
med sjukvårdskompetens jämfört med föregående år. Dessa representerar likväl inte de mest 
efterfrågade språken. Förbundet har endast tillgång till fem sjukvårdsauktoriserade tolkar på 
arabiska varav endast en är verksam inom Göteborgsregionen. På somaliska som är näst mest 
efterfrågade språket finns ingen sjukvårdsauktoriserad tolk att tillgå. Målet är inte uppfyllt.  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.  
Förbundet har under senaste åren målmedvetet arbetat för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2018 har 56,3 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C, 
vilket är en ökning med 10,6 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  

Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2018 tillsatte förbundet 99,2 % av antalet inkomna beställningar. Detta är en ökning på 0,4 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  

Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga     
1 %.  
Under 2018 var antalet tillfällen då tolkar kommit försent eller uteblivit till bokade uppdrag 0,8 % 
vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört med 2017. Anledningen till detta förmodas 
vara att förbundet utvecklat arbetet med synpunktshantering. Detta har bland annat inneburit att 
tolkar med avvikelser konsekvent följts upp. Målet är uppfyllt.  

Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster. 
Under 2018 förväntades en ökad digitalisering ske genom att ett nytt verksamhetssystem skulle 
införas. Då upphandlingen av nytt verksamhetssystem inte föll ut enligt plan inföll inte heller den 
förväntade digitaliseringen. 40 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag har under 2018 
inkommit via digitala tjänster vilket är en minskning om två procentenheter jämfört med 2017. 
Minskningen är svår att förklara men en tänkbar orsak kan vara att användarvänligheten i 
nuvarande system inte är optimal och att bland annat korrigeringar av beställningar måste göras i 
personlig kontakt med förmedlare. Målet är inte uppfyllt. 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag. 
Under 2018 har totalt 40,4 % tolkuppdrag utförts på distans, vilket är en minskning på 1,2 
procentenheter jämfört med föregående år. I Skaraborgsområdet dominerar telefontolkning och i 
Göteborgsområdet bokas främst platstolkning. Antalet tolkuppdrag har minskat i Fyrbodal-, 
Skaraborg- och Sjuhäradsområdet och ökat i Göteborgsområdet, vilket förklarar minskningen av 
tolkuppdrag utförda på distans. Målet är inte uppfyllt.  

Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året. 
Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,5 procentenheter. Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattning som förväntades. Resultatet påverkas starkt av några få medarbetares längre icke-
arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte uppfyllt.  

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 skärm i alltifrån kortare meddelanden till längre 
tolkningsuppdrag.  
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Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som digitalt 
via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider 
administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet 
runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya 
tjänst TolkNu.  

Förbundet har under 2018 utfört ca 337 000 uppdrag och av antalet inkomna beställningar har 
99,2 % tillsatts vilket är en ökning från föregående år. Förbundet har under perioden förmedlat 
språktolktjänster på 104 språk.  

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

Tolkar och översättare 
Den 31 december 2018 hade förbundet 1 088 aktiva tolkar vilket är en ökning om 96 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 87 aktiva översättare. En översyn under året av översättarregistret har 
resulterat i att 64 ej aktiva översättare har avslutats. 27 uppdragstagare är verksamma både som 
tolk och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 251 auktoriserade och av dem har 58 tolkar 
även sjukvårdsauktorisation.  

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och erbjuder för närvarande endast 
auktorisation i ca 40 språk för språktolkar och i ca 30 språk för översättare. Detta kan jämföras 
med de ca 200 språk som talas i Sverige och de 104 språk som förbundet under föregående år 
tillsatte tolk i. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.  

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2018 
genomförde 248 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 46 % erhöll godkänt 
resultat. Andelen godkända resultat har minskat jämfört med föregående år samtidigt som antalet 
genomförda rekryteringstest har ökat. Förklaringen till detta tros vara att arbetsmarknaden nu i 
större utsträckning erbjuder fler arbetstillfällen och tolkaspiranter med tillräcklig kompetens 
erhåller i större utsträckning andra mer attraktiva yrken.  

Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 
Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  

Under 2018 utfärdades 148 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de två senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 
50 tolkar har under året höjts till nivå 1C vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. 
Totalt 41 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och drygt 56 % av förbundets uppdrag 
utfördes av 1C-tolkar. 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen erbjuder 
förbundet samtliga aktiva tolkar en utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
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SRHR. Under 2018 genomgick 86 tolkar denna utbildning, vilket är 24 fler än föregående år. Totalt 
har förbundet 305 aktiva tolkar med SRHR-kompetens. 

År Antal genomförda 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal genomförda 
SRHR-utbildningar 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 2 Test och utbildningsstatistik 

Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala tillställningar 
till exempel julfika. Samtliga träffar har varit uppskattade kommunikationstillfällen för såväl 
uppdragstagare som förbundets personal.  

Kunder 
Den 31 december 2018 hade förbundet 4 903 registrerade 
medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca 
1900 kunder. 99,9 % av förmedlade uppdrag köps av 
medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen, 
som står för ca 72 % av de bokade uppdragen vilket är en 
ökning mot föregående år. Göteborgs Stad står för drygt 
hälften av medlemskommunernas totalt bokade uppdrag, 
dvs. nästan 15 %. 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fem tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fem lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad, 
Trollhättan och Uddevalla, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. 
Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, 
Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat 
telefonisystem köps separat.  

Figur 4 Organisationsschema 

VGR
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Medlems-
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Icke 
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Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag
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Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

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

fem möten under 2018. 

Förbundets direktion utgjordes 2018-12-31 av: 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

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

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

Alingsås kommun Borås Stad 

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

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

Essunga kommun Falköpings kommun 

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

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

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

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

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

Götene kommun Hjo kommun 

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

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

Karlsborgs kommun Lerums kommun 

Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot Eva Andersson (C), ledamot 

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

Lidköpings kommun Lilla Edets kommun 

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

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

Mariestads kommun Mölndals stad 

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

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

Munkedals kommun Orust kommun 

Hans-Joachim Isenheim (MP) Catharina Bråkenhielm (S), ledamot 

Malin Corner (M), ersättare  Ulf Sjölinder (L), ersättare 
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Skara kommun   Skövde kommun 

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

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

 

Tibro kommun   Tidaholms kommun 

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

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

 

Trollhättans Stad   Töreboda kommun 

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

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

 

Uddevalla kommun   Ulricehamns kommun 

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

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

 

Vara kommun   Öckerö kommun 

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

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

Personal 
Under året har befintligt verksamhetssystem uppgraderats vilket medfört att processer kopplade till 
förmedlingsarbetet har förändrats och digitaliserats. Utifrån förbundets förändrade förutsättningar 
och behov har bemanning, arbetsfördelning och arbetssätt anpassats. Detta har kunnat ske genom 
pensions- och annan naturlig personalavgång. För att säkerställa en stabil bemanning utifrån 
verksamhetens behov har också ett medvetet och målinriktat rekryteringsarbete pågått under året. 
Befintliga personalresurser har omfördelats och en kommunikatörstjänst inrättades. Tjänsten 
tillsattes i februari av dåvarande förbundssekreterare. En ny förbundssekreterare rekryterades 
externt. Tre team inrättades i förmedlingsarbetet för att specifikt hantera prissättning, synpunkts- 
och ekonomihantering. 
 
Verksamhetschefen i Borås gick i pension i maj och en ny verksamhetschef rekryterades externt. 
Denne tillträdde i februari. Under mellanperioden arbetade den tidigare verksamhetschefen för 
Boråskontoret med det förbundsövergripande kvalitetsarbetet FR2000.  
 
Samtliga nyanställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, medarbetare genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid två tillfällen.  
 
Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med avtalet. Samtliga löner är utvärderade i relation till 
uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. 
 
För tredje året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag. Årets externa 
föreläsare var Chris Sundqvist-Järn och rubriken var ”Tänker inte alla som jag”. Avsikten med 
föreläsningen var att öka var och ens självkännedom i syfte att förbättra samarbetet inom 
förbundet och dialogen med kunden. Att alla anställda inom förbundet en gång om året ges 
möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av medarbetarna och vi-känslan inom förbundet 
har vuxit sig starkare för varje år.  
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Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2018 hade förbundet 56 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 44 
kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var fyra tillsvidareanställda studielediga och två 
föräldralediga.  
 
Under året har 66 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 24,6 %. Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört 
antal arbetade timmar motsvarande 57,6 årsarbetare (åa). Antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat från föregående år och motsvarar för året 2,0 åa. Totalt har antalet arbetade 
timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 66,4 åa vilket är samma omfattning som 
föregående år. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97 %. 89 % 
av kvinnorna respektive 93 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för 2018 är 6,8 % 
vilket är en minskning om 0,5 procentenheter 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har 
inte minskat i den omfattning som förväntades. 
Resultatet påverkas starkt av några få 
medarbetares längre icke-arbetsrelaterade 
sjukfrånvaro. Under hösten har flera av 
förbundets medarbetare drabbats av influensa 
vilket påverkat även korttidsfrånvaron under 
samma tid.  
 

Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Ny verksamhetschef 
I februari tillträdde en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Den tidigare verksamhetschefen 
för Boråskontoret gick i pension i maj. 
 

Upphandlingar 
I början av året dömde Kammarrätten till förbundets nackdel i målet avseende upphandling av 
nytt verksamhetssystem. Förbundet valde att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen vilka ej 
tilldelade förbundet prövningstillstånd. Under sommaren påbörjades därför en ny 
upphandlingsprocess tillsammans med externt upphandlingsstöd.  
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Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2018 
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5-årsjubileum 
I april 2018 hade förbundet varit i drift i fem år. Detta uppmärksammades genom att 
uppdragstagare bjöds in att fira med personalen på respektive kontor. Jubileet firades även på 
direktionsmötet i april.  
 

Uppdaterat verksamhetssystem och införande av app 
Under året har befintligt verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att flera processer 
digitaliserats och förenklats samt att en app införts i vilken tolkarna hanterar sina uppdrag. Den 
tidigare tolkrapporten i pappersform har därmed avvecklats.  
 

Ny arvodesmodell 
Efter att verksamhetssystemet uppdaterats och appen för tolkar införts kunde sista delen av den 
nya arvodesmodellen även tas i bruk. Arvodesmodellen innebär ökad digitalisering och en 
förenkling i hur tolkarnas resor rapporteras och ersätts.  
 

EuroPride 2018 
Förbundet har under sommaren i samarbete med VGR deltagit på EuroPride 2018. Syftet var i 
första hand att sprida kunskap om förbundet och dess verksamhet.  
 

Beslut om nya medlemmar 
12 nya medlemskommuner godkändes för inträde januari 2019. 
 

Flytt av Boråskontoret 
På grund av att en total ombyggnad av fastigheten där förmedlingskontoret i Borås var beläget 
flyttade verksamheten permanent till nya lokaler under hösten. 
 

TolkNu 
I december infördes den nya tjänsten TolkNu. Tjänsten bokas via app alternativt webb och 
telefontolk på efterfrågat språk tillsätts inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. TolkNu är 
framtagen för att möta tolkbehov som uppstår akut.  

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Efterfrågan av förbundets tjänster har varit något högre än förväntat under 2018 och är i nivå med 
föregående år. Den generella efterfrågan på tolk i samhället tros de närmaste åren sjunka något. 
Under hösten gjordes en ny mätning av kundernas avtalslojalitet gentemot förbundet. Resultatet 
visade en större avtalslojalitet jämfört med tidigare mätning. Kombinationen av att förbundet får 
tolv nya medlemmar 2019 och att befintliga kunder ökar avtalslojaliteten bör skapa förutsättningar 
för att bibehålla nuvarande volym under det kommande året.  
 
För att säkerställa tolkförsörjningen i förbundet pågår ett ständigt rekryteringsarbete av nya 
uppdragstagare samt vidareutbildningsinsatser för befintliga tolkar. Förbundets nuvarande 
utmaning i att hitta lämpliga kandidater till tolkyrket på efterfrågade språk bedöms dock fortgå. 
  
Efter högsta Förvaltningsdomstolens dom gällande upphandling av nytt verksamhetssystem 
påbörjade förbundet under sommaren en ny upphandling. Implementering av ett nytt 
verksamhetssystem förväntas ske under senare delen av 2019. Beroende på införande av nytt 
verksamhetssystem och därmed ökad digitalisering och automatisering av förmedlingsarbetet kan 
nuvarande bemanningsbehov avseende förmedlingsarbetet komma att förändras.  
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Förbundets verksamhet med placering i Göteborg kommer under sommaren 2019 att flytta till 
nya lokaler. Detta på grund av att nuvarande lokal ej kan möta verksamhetens behov samt att en 
omfattande nybyggnation i direkt anslutning till lokalen kommer påverka möjligheten att bedriva 
verksamheten. En översyn av förutsättningar för förbundets samtliga kontor genomfördes under 
2018 i enlighet med tidigare direktionsbeslut. Resultatet av översynen kommer att behandlas på första 
direktionsmötet 2019.  
 
Då det pågående arbetet med kvalitetsledningssystemet FR2000 varit betydligt mer omfattande än 
vad som först bedömdes kommer arbetet fortgå under hela året. Förhoppningen är dock att en 
kvalitetscertifiering ska kunna ske i slutet av 2019 alternativt början av 2020.  
 
Förbundet har under året erbjudit sina medlemmar tolkning via Skype. I takt med införande av ett 
modernare verksamhetssystem under 2019 förväntas tjänsten utvecklas ytterligare och på sikt 
användas av fler kunder. 

Förbundets investeringsverksamhet 
2018 fanns en investeringsbudget på 3,5 mkr gällande nytt verksamhetssystem vilken inte nyttjats 
på grund av överklagande av upphandlingen. Tidigare gjorda investeringar 2013 på inventarier 
skrevs av på fem år och blev under 2018 helt avskrivna. Avskrivningen baseras på anskaffnings-
värdet.  

Ekonomi 
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets 
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. 
Intäkter fås genom förmedling av språktolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för 
kommunalförbundet är arvoden till uppdragstagare. Den totala kostnaden för arvoden och totala 
intäkter är beroende av hur mycket tjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera 
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
 
Direktionen fastställer varje år verksamhetsplan och budget för de tre kommande åren i enlighet 
med kommunallagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten och i budgeten anges de ekonomiska resurserna samt de av direktionen fastställda 
målen. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr. 
 

Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under hela 2018 och den checkkredit som finns på 10 mkr har 
inte utnyttjats.  
 

Mål för 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 
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort ett kraftigt 
överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital vilket 
gör att den ekonomiska ställningen är god. Det ekonomiska överskottet tillsammans med 
medlemsandelarna är de likvida medel som förbundet byggt upp. Direktionen har fastställt att 
lägsta nivå på eget kapital ska vara 20 mkr. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
tas även ett beslut om eventuell återbetalning av eget kapital. Dock krävs ett eget kapital om minst 
25 mkr för att återbetalning ska bli aktuell. Checkkrediten kommer därför att finnas kvar.  
 
Inga investeringar har skett sedan driftstarten 2013 som påverkat likviditeten och därmed har inget 
behov av lån uppstått. Det överskott som genererats under de senaste verksamhetsåren gör att den 
ekonomiska ställningen är god.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 
Budget 2018 är planerad utifrån rådande förutsättningar och efterfrågan av uppdrag våren 2017 
samt utfall av 2016. Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 335 000 
uppdrag samt att förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en 
treprocentig prishöjning nödvändig. 
 

Utfall 
Efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd budget för 2018. Utfallet blev drygt 337 000 
uppdrag, vilket är ca 2 000 uppdrag fler än budgeterat. Att medlemmarna under året i större 
utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Resultatet 
blev knappt 5,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att drygt 70 % av 
uppdragen utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå. På grund av överklagad 
upphandling av verksamhetssystem kunde inte den nya arvodesmodellen implementeras samtidigt 
som den nya prislistan infördes i början av året. Detta medförde en större kostnadstäckning under 
årets första månader. Den nya arvodesmodellen infördes i maj då uppgradering av befintligt 
system gjordes. 
 
Direktionskostnaderna är högre än budgeterat vilket är ett resultat av hög närvaro på 
direktionsmötena. Personalkostnaderna är även högre än budgeterat. Främst kostnaderna för 
pensionsförsäkring, semesterlön och arbetsgivaravgifter avviker mot budget.  
 
Förbundet har ett utfall på knappt en miljon kronor mindre än budgeterat avseende tolkutbildning. 
Avvikelsen var förväntad då intresset för tolkyrket minskat och utbildningsplatserna utanför 
Göteborg inte kunnat fyllas. Däremot har fler utbildningsplatser erbjudits i Göteborg för 
tolkaspiranter från hela regionen. 
 
Under året har möbler köpts in till såväl enskilda arbetsplatser som mötes- och lunchrum. Främst 
har gamla möbler som följde med vid bildandet av förbundet bytts ut. Som ett led i att förbättra 
arbetsmiljön ytterligare har bland annat specialstolar och ljudabsorbenter införskaffats. 
Möbelinköpen har påverkat utfallet gällande förbrukningsinventarier men har ansetts nödvändiga.  
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På grund av att upphandlingen av nytt verksamhetssystem blev överklagat i början av året har 
förbundet belastats med ökade kostnader. Dels har förbundet dömts till att påbörja en ny 
upphandling av nytt verksamhetssystem och konsultkostnader för externt upphandlingsstöd har 
därmed påverkat utfallet. Dessutom har nuvarande verksamhetssystem uppgraderats av 
leverantören till en ny version vilket innebar att befintlig verksamhetsversion inte längre 
uppdaterades. Förbundet tvingades in i den nya versionen och därmed ökade kostnader.  
 
Förbundets största kund förde under året fram ett behov av en akut tolktjänst i likhet med privat 
aktörs utbud. Under hösten framfördes detta behov som akut vilket resulterade i att förbundet 
genom en snabb produktutveckling och inköp av teknisk lösning kunde möta kundens behov och 
den nya tjänsten lanserades i december. Konsekvenserna blev dock ökade kostnader för förbundet. 
 
Trots ökade kostnader till följd av uteblivet verksamhetssystem, ny upphandling och ny tjänst har 
förbundets kostnader för tekniska lösningar och externt upphandlingsstöd rymts inom den totala 
budgeten. Detta beror främst på att investeringen för 2018 uteblev och därmed även de planerade 
avskrivningarna för året.  
 

INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2018 

Förmedlingstjänster 203 744 191 620 

Övriga intäkter 196 0 

Summering 203 940 191 620 

KOSTNADER   

Direktionskostnader 767 700 

Personalkostnader  29 759 29 230 

Arvoden och ersättningar tolkar 156 205 148 840 

Tolkutbildning 1 244 2 200 

Lokalkostnader 2 966 2 900 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 174 3 000 

Inventarier, förbrukningsmaterial 675 560 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 3 716 3 400 

Finansiella kostnader 139 790 

Summering 198 645 191 620 

RESULTAT   

  5 295 0 
Tabell 4 Utfall mot budget 2018 

 

Balanskrav utifrån årsresultat 
Balanskravet uppfylls 2018. Inga underskott finns att återställa från tidigare 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. 
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Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

    

Verksamhetens intäkter 1 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader 2 -198 506 -186 538 

Avskrivningar 3 -104 -248 

    

Verksamhetens nettokostnader  5 330 115 

    

Finansiella intäkter 4 2 3 

Finansiella kostnader 5 -37 -39 

    

Resultat före extraordinära poster  5 295 79 

    

Extraordinära poster  0 0 

    

Årets resultat  5 295 79 
  



19 (24) 
 

Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2018 2017 2016 

    

Årets resultat enligt resultaträkningen 5 295 79 2 344 

    

minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 

plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning 0 0 0 

plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 295 79 2 344 

    

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    

Årets balanskravsresultat 5 295 79 2 344 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     

    

Budgetomslutning (tkr)    

Verksamhetens kostnader 198 506 186 538 190 564 

Personalkostnader egen personal 30 526 28 201 28 102 

A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 156 205 148 092 150 378 

Nettoinvesteringar 0 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 17 584 12 565 11 768 

    

Resultat    

Årets resultat 5 295 79 2 344 

Ingående Eget kapital 24 160 24 081 21 737 

    

Nyckeltal    

Kassalikviditet 191 % 176 % 171 % 

Soliditet 48 % 43 % 42 % 
 
  



20 (24) 
 

Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 6 0 104 

Summa anläggningstillgångar  0 104 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 7 43 977 42 967 

Likvida medel 8 17 584 12 565 

Summa omsättningstillgångar  61 561 55 532 

    

Summa tillgångar  61 561 55 636 

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 9 21 381 21 302 

Andelskapital, medlemskommuner 9 2 779  2 779  

Årets/periodens resultat 9 5 295 79 

Summa eget kapital  29 455 24 160 

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 10 32 106 31 476 

Summa skulder  32 106 31 476 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  61 561 55 636 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten    

Årets resultat  5 295  79  

Justering för av- och nedskrivning  104  248  

    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  5 399  327  
    

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -1 010  2 284  
    

Ökning/minskning kortfristiga skulder  630  -1 814  
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 019  797  

    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar 0  0  
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0  0  
    

Finansieringsverksamheten    

Andelskapital 11 0  0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  0  

    

Årets kassaflöde  5 019  797  

    

Likvida medel vid årets början  12 565  11 768  

Likvida medel vid årets slut  17 584  12 565  
 

Redovisningsprinciper 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder 
har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som 
tolkuppdragen 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. 
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en 
ursprunglig löptid på högst tre månader. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs 
löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på fem år. 
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Noter 

Belopp i tkr 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 203 744  186 579  

 Övriga intäkter 196  322  

 Summa 203 940  186 901  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 575  580  

 Sociala avgifter direktion 192  194  

 Personalkostnader 22 673  20 789  

 Sociala avgifter personal  7 086  6 638  

 Arvoden och ersättning tolkar 127 937  120 962  

 Sociala avgifter tolkar 28 268  27 130  

 Tolkutbildning 1 244  1 418  

 Lokalkostnader 2 966  2 826  

 Dator/IT/telefoni/post 3 174  2 488  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  675  455  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 716  3 058  

 Summa 198 506  186 538  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 104  248  

 Summa 104  248  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2  3  

 Summa 2  3  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1  0  

 Övriga finansiella kostnader 36  39  

 Summa 37  39  
    

 

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

    

6 Anläggningstillgångar   
    

 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 137  -889  

 Årets investering    

 Årets avskrivning -104  -248  

 Utgående bokfört värde 0  104  
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7 Fordringar   

 Kundfordringar 23 602  22 537  

 Div. kortfristiga fordringar 0  21  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 375  20 409  

 Summa 43 977  42 967  
    

8 Kassa och bank   

 Bank 17 584  12 565  

 Summa 17 584  12 565  
    

9 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 21 381  21 302  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 779  2 779  

 Årets/periodens resultat 5 295  79  

 Summa 29 455  24 160  
    

10 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 1 768  1 708  

 Moms 7 787  7 317  

 Personalens skatter och avgifter 3 228  3 132  

 Skulder till anställda 1  0  

 Upplupna semesterlöner 983  873  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 11 823  12 495  

 Övriga upplupna kostnader 6 516  5 951  

 Summa 32 106  31 476  
    

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

11 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 0  0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

 2015 tillkom 22 nya medlemskommuner   

 Summa 0  0  
 

 

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2019-03-29 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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 Kommunstyrelsen 

Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten  
Östra Skaraborg år 2018. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen 
och de enskilda ledamöterna i förbundsdirektionen för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2018.                   

Bakgrund  

Direktionen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har 
upprättat årsredovisning för år 2018. Direktionen har ansvaret för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar även för 
att det finns en tillräcklig intern kontroll. 

Resultatet för år 2018 blev ett underskott om 1 644 tkr. Prognosen för 
helåret låg på ett underskott om 234 tkr i delårsrapporten och budgeten 
visade ett underskott om 733 tkr. Underskottet beror i huvudsak på 
förändringar av pensionsskulden, lönekostnader för RÖS 
deltidspersonal och ökade kostnader för drivmedel och arbetarskydd 
vilka inte var kända vid tidpunkten för delårsrapportens upprättande. 
På grund av underskottet uppnår inte RÖS balanskravet enligt 
kommunallagen. 

Revisorerna inom kommunalförbundet bedömer att direktionen har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i 
allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig samt att riktlinjerna för verksamheten följts. 

Revisorerna bedömer att målet om att ha en ekonomi i balans inte 
uppnås. På grund av underskottet om 1 644 tkr samt realisationsvinster 
om 69 tkr år 2018 måste RÖS enligt lagen om kommunal redovisning 
återställa utgående balansresultat om 1 713 tkr inom tre år. 

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.                   

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport. 

Missivbrev från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2019-04-18, 
Ansvarsfrihet för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda 
ledamöterna i densamma. 

Protokollsutdrag från sammanträde med direktionen för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2018-02-28 § 5, Årsbokslut år 2018. 

Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg 2019-04-23, Ansvarsfrihet för 
direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2018. 
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Sammanfattning  

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kom-
munalförbund som ansvarar för den kommunala 
räddningstjänsten i medlemskommunerna Mari-
estad, Skövde, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Töre-
boda och Tibro. Ansvaret omfattar räddnings-
tjänst som enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) vidta åtgärder så att bränder och skador 
till följd av bränder förebyggs. Ansvarar för sot-
ningsverksamhet och även annan olycks- och 
skadeförebyggande verksamhet. RÖS ska även 
tillhandahålla utbildning för medlemskommu-
nernas personal inom ramen för LSO. 

Händelser under året 2018 

Personalrörelse är inte ovanligt och heller inte 
inom räddningstjänsten numer. Rekrytering av 
deltidsbrandmän har blivit svårare med sjun-
kande antal sökande. En nog så viktig funktion för 
kommunernas trygghet och säkerhet. Brandin-
spektör och brandingenjör är rekryteringar, i en 
trång sektor, som RÖS har anställt inom, med 
gott resultat vad gäller kompetenta och bra per-
soner. Brandmän har också rekryterats under 
2018, vilket ger en positiv injektion i Räddnings-
tjänsten Östra Skaraborg. 

Branden på äldreboendet Allégården i Tibro, har 
påverkat många och vi har dragit lärdom gemen-
samt med alla inblandade. Det positiva i det tra-
giska är att det var en bra insats av alla, personal, 
kommun, räddningstjänst m.fl.  

Annan stor händelse var skogsbränderna dit vi 
skickade personal för räddningstjänsthjälp. Att 
stötta andra räddningstjänster vid större hän-
delse är viktigt och självklart ur ett nationellt per-
spektiv. Det som också händer är att Räddnings-
tjänsten Östra Skaraborgs resurser påverkas och 
skapar lite lägre uthållighet för förbundet, men 
att det omhändertogs med hjälp av en bra plane-
ring och att det tänket hela tiden fanns med är 
viktigt.  

Att planera för och sätta saker i ett perspektiv uti-
från olika scenarion är Räddningstjänsten Östra 
Skaraborgs styrka. Bra ledning och stabsarbete 
vid större händelse och utdragen räddningstjänst 
ÄR viktigt för en TRYGG, SÄKER och i tiden bra 
räddningstjänst. Även att ha personalresurser för 

att klara en större händelse, som t.ex. de klimat-
påverkande, så som skogsbränder, översväm-
ningar och skyfall är viktigt. 

Resultat 

Resultatet för 2018 blev -1 644 tkr vilket är något 
sämre än budget och prognos. Prognosen för 
helåret låg på -234 tkr och budgeten var satt till   
-733 tkr. En av orsakerna till det försämrade 
resultatet beror bl.a. på förändringar av pensions-
skulden och påverkar resultatet negativt med ca 
950 tkr. Soliditeten uppgår till 25 %. 

Sommarens skogsbränder påverkade 
kostnaderna och intäkterna under 2018. Även det 
faktum att räddnigsutrustning och drivmedel 
blivit dyrare under året har påverkat. Avtalet för 
deltidsanställda det s.k. RiB 17, som trädde i kraft 
maj 2017, har gett ökade lönekostnader som ej 
var med i budget för 2018. 

Investeringar 

Under 2018 har bland annat två nya tankbilar 
köpts in, en till Skövde och en till Mariestad , en 
lastväxlarbil och två personbilar. Investeringar 
har även gjorts på Räddningstjänstens Östra 
Skaraborgs stationer, bland annat nytt värme- 
och ventilationesystem i Hjo. 

Verksamhetsåret 2018 

 

 

(tkr) Utfall 2018 Budget 2018 

Verksamhetens intäkter 9 600 5 512 

Verksamhetens kostnader - 101 053 - 95 829 

Avskrivningar - 5 327 - 5 443 

Verksamhetens nettokostnader - 96 780 - 95 760 

Medlemsbidrag 95 943 95 943 

Finansiella intäkter 2 30 

Finansiella kostnader -810 - 946 

Värdepapper resultat 0 0 

Resultat före extraordinära poster - 1 644 - 733 

Årets resultat - 1 644 - 733 
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Organisation och politik  

Kommunalförbundet  

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) består 
av sju kommuner. I RÖS medlemskommuner bor 
ungefär 121 000 invånare på en landyta av ca 
3 100 km2 

 

Kartbild över RÖS medlemskommuner 

Uppdrag 

RÖS ska hålla en för medlemskommunerna ge-
mensam räddningstjänst som, enligt lagen om 
skydd mot olyckor (LSO), annars åvilar var och en 
av medlemskommunerna.  

Ansvaret omfattar också att åtgärder vidtas så att 
bränder och skador till följd av bränder förebyggs, 
utan att andras ansvar inskränks. Ansvara också 
för sotning och brandskyddskontroll.  

Lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lagen 
om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Förebygga 
och begränsa skador som kan uppkomma genom 
brand eller explosion orsakad av brandfarliga och 
explosiva varor.  

RÖS ska också medverka vid samverkan inom det 
civila försvaret beträffande räddningstjänst under 
höjd beredskap. 

Politisk ledning 

Kommunalförbundet leds av en direktion och 
varje medlemskommun representeras av två leda-
möter och två ersättare. Skövde kommun innehar 
ordförandeposten och posten som 1:a och 2:a vice 
ordförande alternerar årligen mellan övriga med-
lemskommuner. Ordförande har för 2015-2018 
varit Göte Carling (KD) och vice ordförande har för 
2018 varit Jan Hassel (S) Gullspång och Mikael 
Faleke (M) Töreboda. Direktionen har 9 samman-
träden per år i dagsläget. 

Revisorer 

Medlemskommunerna utser växelvis två revisorer 
och för mandatperioden 2015-2018 har Birgitta 
Swenson (Hjo) och Åke Karlsson (Karlsborg) ut-
setts. 

Verksamhetsområden 

Skadeavhjälpande verksamhet 

Den skadeavhjälpande verksamheten syftar till 
att minska skadorna på liv, hälsa och miljö vid 
oönskade händelser. Detta skall kunna utföras så-
väl under svåra omständigheter, exempelvis be-
svärliga oväder och höjd beredskap, som i nor-
malfallet. För att kunna ha en effektiv beredskap 
för sådana händelser skall det finnas en anpassad 
organisation, rätt bemannad, med rätt utrustning 
och som över tid har rätt kompetens och för-
måga. I det dagliga betyder detta att fokus är att 
öva och träna inför förväntade och icke förvän-
tade oönskade händelser. Stor vikt läggs också vid 
att analysera framtida utmaningar och behov. 

Skadeförebyggande verksamhet 

Det bästa för samhället och våra invånare är om 
olyckor inte sker och att olyckor som tyvärr ändå 
sker får så små konsekvenser som möjligt. Genom 
myndighetsutövning säkerställer räddningstjäns-
ten att byggnader och verksamheter har en lämp-
lig nivå på brandskyddet så att de som vistas i 
verksamhetens lokaler kan vara trygga. Rädd-
ningstjänsten bedriver också olika typer av in-
formationsverksamhet med målet att du som en-
skild medborgare ska få bättre förutsättningar att 
själv kunna förebygga och hantera olyckor. Vi 
finns för att minska skadorna på människor, 
egendom och miljö.  
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Drift- och underhållsverksamhet 

För att den skadeavhjälpande verksamheten 
inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina 
uppgifter krävs ett väl fungerande system för drift 
och underhåll. Det dagliga arbetet för driftavdel-
ningen innebär till stor del att göra kontroller och 
reparationer på fordon, materiel och brandstat-
ioner samt att sköta logistiken av materiel inom 
förbundet.  

Samverkan, säkerhet och beredskap 

Samverkan sker mellan räddningstjänsterna i Ska-
raborg och med Polismyndigheten och akutsjuk-
vården. Andra aktörer som krishanteringsråd, för-
måga under höjd beredskap och Länsstyrelsen 
sker samverkan med genom regelbundna möten. 
RÖS ingår också i ett nätverk och samarbete mel-
lan räddningstjänsterna i Västra Götaland, 
Räddsam VG. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Förebyggande               LSO                                            Kris 
 
 
 
 
 
RÖS uppdrag går ifrån att förebygga brand och olyckor i samhället, planera, genomföra och följa upp in-
sats till att förbereda och samverka för sällanhändelser. 
 

Samhällskyddande 
åtgärder 

Kriminalitet 
Terror 
Klimat 

Krig 

Vanliga Vanliga olyckor 
 

 
Stora olyckor 

 

 
Kriser 

 
 

Krig 

 

Ovanliga 

Sällsynta 

Individer Grupper Samhället 

Frekvens 

Konsekvens 

Lag om skydd mot olyckor 

Lag om kommuners och landstings åt-
gärder inför och vid extraordinära hän-
delser i fredstid och höjd beredskap 
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Vision 

RÖS vision beskriver vad förbundet eftersträvar 
att uppnå i framtiden. Det är en utmanande vision 
och vi arbetar med att möta utvecklingen i sam-
hället och dess behov av räddningstjänst. 

 

 

Verksamhetsidé 

Verksamhetsidén är en övergripande beskrivning 
av det uppdrag RÖS har, vilka vi är till för och vad 
som kännetecknar inriktningen på vårt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 RÖS vision 
 

Genom vårt arbete ska ingen omkomma  
eller skadas svårt till följd av brand eller 

andra olyckor. 

RÖS verksamhetsidé 
 

Vi svarar för räddningstjänst och förebyg-
gande brandskydd enligt lagen om skydd 

mot olyckor, inom RÖS geografiska område. 
 

Genom att verka för att förhindra och be-
gränsa olyckor skapa Trygghet, Säkerhet och 

Omtanke för allmänheten. 
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Verksamhet 

Verksamhetsperspektivet innebär att vi bedriver 
rätt efterfrågad verksamhet genom att vi följer de 
krav medlemskommunerna har på förbundet. Vi 
strävar efter att ligga i framkant och ständigt för-
bättra vår verksamhet genom att utvärdera, ut-
bilda och sprida kunskap med utgångspunkt ifrån 
LSO. 

  

 

Mål och måluppfyllelse 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats 

Två av målen anses uppfyllda då tillsättning av resurser gjorts och en metod och organisation har skapts för 
att inte tappa värdefulla slutsatser och utvecklingsmöjligheter för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. När 
det gäller den operativa förmågan finns det utrymme för förbättringar innan målet anses uppfyllt. 

 

 

 

 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet

Samhälle

Mål 2018 Måluppfyllelse 

 
Räddningstjänsten ska lära från 
egna genomförda insatser i syfte 
att effektivisera den operativa 
verksamheten 
 
 
 
 

 
Ta del av insatser och händelser 
via omvärldsbevakning och imple-
mentera kunskap i egen organi-
sation. 
 
 
 
 
 
Via omvärldsbevakning hantera 
och vid behov justera egen opera-
tiv organisation utifrån uppfattad 
riskbild. 

 

 
Det senaste året har verksam-
heten med att analysera ge-
nomförda insatser utvecklats 
betydligt. Förbundet tillförts 
mer kompetens på den före-
byggande avdelningen varför 
analys av olyckor och insatser 
överförts till densamma. 

Nya tester och forskningsresul-
tat görs alltså till ny kunskap, 
vilken sprids inom organisat-
ionen. Denna leder i sig till säk-
rare räddningsinsatser. Det 
finns en fungerande organisat-
ion och metod för detta inom 
RÖS. 

 
Målet är ej uppfyllt. Ej tillräck-
liga resurser för: 
In- och utvändig livräddning 
samtidigt i flerbostadshus. 
Ökad befolkning ger ökad risk 
för samtidiga larm.  
Trafikolycka vid större väg för 
att säkra arbetsplats och om-
händerta drabbade. 

Erfarenheter från inträffade händelser ska 
tillvaratas.

Effektmål
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Slutsats 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg uppfyller samtliga tre mål som ligger på den förebyggande avdelningen. 
Konstateras kan att målen måste i fortsättningen vara mätbara för bättre uppföljning och kvalitet på verk-
samhetens mål. 

 

 

Mål 2018 Måluppfyllelse 

 
Genom systematiskt och regel-
bundet underhållsarbete säker-
ställa hög funktionssäkerhet hos 
fordon och materiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genom egen personals medver-
kan i drift och underhållsverk-
samheten minimera utgifter för 
externt upphandlade underhålls-
tjänster. 
 

 
Kontroll och uppföljning av 
funktionssäkerheten sker i hu-
vudsak genom regelbundna 
vecko-, månads- och årskon-
troller 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 auk-
toriserade företag enligt gäl-
lande tidsintervaller och nor-
mer.  
 
Kontinuerligt underhåll av 
våra fastigheter genomförs i 
huvudsak med egen personal, 
undantaget större projekt där 
tid, kompetens eller behörig-
heter saknas. 
 

Mål 2018 Måluppfyllelse 

 
De som verkar och bor i förbun-
dets medlemskommuner ska ges 
ökade möjligheter och kunskap 
för att skydda sig mot brand. 
 
 
 
 
Allmänheten ska ha möjlighet att 
utföra en livräddande insats vid 
badplatser, kajer och bryggor. 
 
 
 
Antalet bränder och skador av 
dessa ska minska i skolor, försko-
lor och fritids.  
 

 
RÖS behöver göra en översyn 
av hur brandutbildning och in-
formation till allmänheten han-
teras. Information till allmän-
heten är ett lagkrav, vilket in-
nebär att verksamheten måste 
bedrivas.  
 
Tillsyn av livräddningsutrust-
ning har skett under maj och 
juni på 54 badplatser och 
hamnområden runt om i med-
lemskommunerna.  
 
Räddningstjänsten har genom-
fört informationsinsatser om 
brand och anlagd brand för 
barn och ungdomar. Ca 76 % av 
de som nåtts av RÖS informat-
ionsverksamhet är barn och 
ungdomar. 
 

Bedriva en bra förebyggande verksamhet 
genom utbilding och ökad kunskap för 
allmänheten.

Effektmål

Lokalt tillse att vår utrustning så som lokaler 
och fordon och materiel är i bästa möjliga 
skick för insatsverksamheten. 

Effektmål
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Händelser under året 2018 

Branden vid Allégården i Tibro 

Strax före klockan 02:00 på natten mot fredag 
den 26 januari 2018 inkommer ett automatlarm, 
från Allégårdens äldreboende i Tibro, till Rädd-
ningstjänsten Östra Skaraborg. Inom några minu-
ter kan nattpersonalen på boendet konstatera att 
det brinner kraftigt i en lokal nära huvudentrén. 
Personalen förbereder ett släckförsök, men 
tvingas utrymma byggnaden, på grund av bran-
dens storlek och den omfattande rökspridningen. 

När räddningstjänsten kommer till platsen är 
stora delar av gemensamhetsutrymmen och kor-
ridorer vid huvudentrén rökfyllda och fem lägen-
heter, som utgör trygghetsboende, hotas av 
brand- och rökspridning. Räddningstjänsten, till-
sammans med nattpersonalen, påbörjar en ut-
rymning av trygghetsboendet. Totalt utryms fem 
personer, varav en är kraftigt rökskadad och 
medvetslös, efter att brandrök har läckt in i lä-
genheten. 

 

Bilden visar branden på Allégården i Tibro. 

 

I nästa skede av branden hotas även tre närbe-
lägna boendedelar av brandgasspridningen. Per-
sonalen på boendet, tillsammans med polis och 
ambulans, utrymmer ett äldreboende i fyra plan, 
två korttidsavdelningar och fyra avdelningar på 
ett demensboende. De flesta av de boende kan 
inte gå, varför personalen tvingas bära och släpa 
boende på madrasser, ned för trapporna i äldre-
boendet. Totalt utryms 63 boende inom loppet av 
en timme.  

Fyra personer fick vård för rökskador, av ambu-
lanspersonal på plats, och tre av dessa fick av-
transporternas till sjukhus för vidare vård. En var 
den boende på trygghetsboendet och de andra 
två tillhörde nattpersonalen. Branden kunde be-
gränsas till den byggnadskropp där branden star-
tat, men stora delar av byggnaden är kraftigt rök-
skadade.  

Branden har konstaterats vara anlagd. 
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Olycksundersökning Allégården i Tibro 

Räddningstjänsten har genomfört en större 
olycksundersökning efter branden på äldreboen-
det Allégården i Tibro i januari. Olycksundersök-
ningen har genomförts enligt nytt arbetssätt vil-
ket har gett positivt resultat. Rapporten från 
olycksundersökningen har väckt stort intresse hos 
media och andra intressenter.  

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap) har meddelat att de har för avsikt att skicka 
rapporten till Boverket för att försöka påverka 
byggreglernas utformning. Det är positivt att rap-
porten fått så stor uppmärksamhet. Rapporten 
har begärts ut av media, försäkringsbolag, myn-
digheter, kommuner med flera. 

Feedbacken som återkommit visar också att rädd-
ningstjänsten har tänkt rätt när arbetssättet för 
hur vi arbetar med olycksundersökningar gjorts 
om. Flera av räddningstjänstens medlemskom-
muner har nu dragit igång egna projekt med att 
gå igenom brandskyddet på äldreboenden med 
syfte att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att 
förbättra brandskyddet. 

Brand Katrinefors i Mariestad 

En större brand inträffade på Katrinefors kraft-
värme i Mariestad. Det var den gamla delen som 
eldhärjades. Branden startade vid en flismaskin 
och transportbandet av flis. Branden kunde be-
gränsas och undvika spridning till övriga byggna-
der. 

 

 

Brand i kemisk industri Älgarås 

 

Vid lunchtid lördagen den 4 augusti inkommer 
larm om brand i kemisk industri i Älgarås. Vid Ho-
vastyrkans framkomst är det fullt utbruten brand 
i lagerdelen. Styrkan får inrikta sig på att skydda 
intilliggande byggnader. Styrkor från Hova, Töre-
boda, Mariestad, Moholm samt Skövde var in-
satta i händelsen. Produktionshall samt två tält 
som extralager kunde räddas från lågorna. Västra 
stambanan fick stängas av under flera timmar då 
industrin angränsar till den. Även terrängen runt 
industrin antändes i samband med branden.  
 
Vid en analys av insatsen framkommer att den får 
anses vara lyckad. Flera faktorer har naturligtvis 
spelat in med några som kan nämnas är snabb 
skadebegränsande effekt, klokt uppsatta mål och 
tidig resursuppbyggnad. 
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Insatsstatistik 

När verksamhetsåret 2018 summerats kvantita-
tivt inses att den tidigare påvisade trenden att 
antalet räddningsinsatser över tid ökar verkar stå 
sig. Sammantaget utfördes 1618 uppdrag under 
året. Denna slutsats skall vara ett av ingångsvär-
dena i den fortsatta planeringen för förbundets 
verksamhet. 

 

Personskador 

Av nedanstående tabell framgår att det samman-
lagda antalet skadade som avtransporterats från 
olycksplats med ambulans minskat något jämfört 
de två tidigare åren. Tyvärr har dock antalet män-
niskor som avlidit till följd av olyckor uppgått till 
hela 13 stycken. Vid räddningstjänstens utredning 
av dessa olyckor antas att minst fyra av dessa är 
suicid. Bedömningen är att antalet suicid och sui-
cidförsök över tid ökar. 
 

 
Av de omkomna fördelar sig dessa enligt nedan-
stående tabell. Vanligast förekommande orsak till 
att man avlider till följd av olycka har varit trafiko-
lycka, detta följt av troliga suicid 
 

Speciellt för 2018 var att ett antal större insatser 
genomförts, dessutom med generellt gott resul-
tat. Vissa av de är redovisade under rubriken 
Händelser året 2018. Den största och mest kom-
plicerade insatsen var vid äldreboendet Allégår-
den i Tibro under slutet av januari 2018.  
. 
 

 

 

 

 

 

Olyckstyper 2014 2015 2016 2017 2018 

Brand i byggnad 118 150 134 125 127 

Brand, ej i byggnad 127 135 176 207 179 

Trafikolycka 195 249 259 261 258 

Utsläpp, farligt ämne 40 51 26 29 31 

Drunkning/Tillbud 3 0 11 7 7 

Automatiskt brandlarm 603 629 704 691 639 

IVPAlarm 122 158 127 121 185 

Övriga olyckstyper 184 226 98 152 192 

Totalt 1392 1598 1535 1593 1618 

Fördelning person-
skador 

2014 2015 2016 2017 2018 

Avtransporterade    198 182 125 

Omkomna 7 11 7 8 13 

Datum Adress Händelse Antal 

30/1 Forsvik Drunkning 1 

6/3 Tidan Järnväg (suicid) 1 

8/3 Väg 49 Tibro Trafikolycka 1 

16/5 Väg 200 Hova Trafikolycka 1 

29/6 Väg 49 Tibro Trafikolycka 1 

25/8 Väg 49 Skövde Trafikolycka 1 

26/8 Skövde Järnväg (suicid) 1 

27/8 Flistad/ Tidan Trafikolycka 1 

14/9 Töreboda Järnväg (suicid) 1 

26/9 Timmersdala Trafikolycka 1 

4/10 Gårdsjö Trafikolycka 1 

26/10 Tidavad Drunkning/sjukdom 1 

18/12 Skövde Järnväg (suicid) 1 
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Tillsyn 

Resultatet gällande tillsyn fortsätter att vara lågt 
under 2018. Orsaken till resultatet är som tidi-
gare att det tar längre tid att bedriva myndighets-
utövning som uppfyller gällande lagstiftning, ex. 
förvaltningslagen. Under året har avdelningen re-
kryterat nya medarbetare efter pensionsavgång 
och till vakant tjänst samt haft föräldraledig med-
arbetare. Detta har också bidragit till det låga re-
sultatet. Med nuvarande antal medarbetare är 
detta avdelningens kapacitet och avdelningens 
kapacitet påverkas starkt om medarbetare är 

t.ex. föräldralediga eller liknande.  
 

 

 

Brandutbildning 

Resultatet gällande brandutbildning och inform-
ation till allmänheten är lågt för året. Det är fram-
förallt en stor nedgång både i antalet informat-
ionstillfällen som genomförts samt totalt antal 
personer som nåtts av informationen. Orsaken till 
det låga resultatet är att samma medarbetare 
inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg, som i 
huvudsak bedriver och planerar den verksam-
heten, används även till internutbildning m.m. på 
övningsfältet Hasslum. Organisationens samlade 
personalresurs har inte använts i tillräcklig ut-
sträckning på grund av svårigheter att planera 
verksamheten.  

Förfrågningarna från medlemskommunerna om 

att erhålla brandutbildningar är låga i förhållande 
till totalt antal anställda inom kommunerna.  

Räddningstjänsten ska ha en kapacitet att utbilda 
en tredjedel av medlemskommunernas anställda 
årligen, vilket inte är fallet idag. Även information 
till allmänheten är ett lagkrav, vilket innebär att 
verksamheten måste bedrivas. Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg behöver göra en översyn av hur 
brandutbildning och information till allmänheten 
hanteras. Målen behöver revideras i kommande 
handlingsprogram så att de ställer krav på hur 
mycket verksamhet som ska bedrivas, dvs. de 
måste vara mätbara.  

 

 

Information till allmänheten 

Räddningstjänsten har under året haft funktion 
och kapacitet för att hantera utbildning samt in-
formation och rådgivning. Kapaciteten för att 
hantera uppgiften har minskat under året. Rädd-
ningstjänsten förmedlar kontinuerligt information 
till allmänheten via olika typer av media, framför 
allt via hemsida och sociala medier. Tillsyn av liv-
räddningsutrustning har skett under maj och juni 
på 54 badplatser och hamnområden runt om i 
medlemskommunerna. Räddningstjänsten har 
under året haft funktion och kapacitet för att 
hantera riktade informationsinsatser gällande an-
lagd brand. Räddningstjänsten har också genom-
fört informationsinsatser om brand och anlagd 
brand för barn och ungdomar. 
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Statistiskt underlag 

Arbetsmoment 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § 264 266 255 298 210 76 85 

Varav verksamheter 42 42 42 42 42 0 31 

Andel brister vid tillsyn       75% 

Varav badplatser och gästhamnar  40 40 40 40 40 0 54 

Varav samordnad med tillsyn enligt LBE     22 10 6 

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 4 § 0 3 4 0 3 0 0 

Tillsyn enligt LBE 80 99 99 91 54 6 6 

Varav samordnad med tillsyn enligt LSO     36 6 6 

Andel brister vid tillsyn        

Tillstånd enligt LBE 52 38 66 46 53 50 27 

Varav tillstånd brandfarlig vara 47 31 53 34 36 39 22 

Varav tillstånd explosiv vara 5 7 13 12 17 11 5 

Brandutbildningar 50 90 124 63 90 72 89 

Antal deltagare på kurser 843 1565 2368 1046 1558 1171 1728 

Egensotning 32 27 20 20 17 28 15 

Beviljade 32 24 17 12 16 25 14 

Avslagna 4 3 3 8 3 7 1 

Informationstillfällen till allmänheten 11 113 175 158 139 119 73 

Antal informerade personer  3174 3453 4527 5336 4151 2295 

Antal informerade personer * 1600 5564 6721 3020 5140 867 1100 

Totalt antal informerade personer 1600 8738 10174 7547 10476 5018 3395 

Varav förskolebarn (0-6 år)       195 

Varav Skolbarn  (6-12 år)       1053 

Varav ungdomar (12-18 år)       1026 

Varav vuxna       1022 

Hembesök     49 44 310 

Antal informerade personer     1397 1067 471 

Inventering, brandskydd i flerbostadshus     74 53 0 

Yttranden 244 483 567 481 590 623 631 

Yttrande gällande planprocessen  46 44 43 62 66 53 

Yttrande gällande byggprocessen  80 112 113 191 223 210 

Yttrande gällande miljöbalken     3 1 4 

Yttrande gällande polistillstånd  221 208 178 246 279 298 

Yttrande gällande serveringstillstånd  35 38 32 43 41 50 

Övriga remisser     22 5 2 

Olycksundersökning     14 3 2 

Sakkunnighetsutlåtande     9 5 12 

 
*Värdet bygger på uppskattningar 
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Drift- och underhåll  

För att den skadeavhjälpande verksamheten 
inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina 
uppgifter krävs ett väl fungerande system för drift 
och underhåll. 

Räddningstjänstförbundet har för närvarande tolv 
brandstationer geografiskt placerade inom för-
bundets medlemskommuner samt ett åttiotal for-
don varav många specialfordon och ett stort antal 
efterfordon samt båtar för uppdrag i vatten, och 
en mängd av olika typer av räddningsutrust-
ningar. Utrustning för utalarmering samt för 
radiokommunikation med samtliga enheter. Öv-
ningsanläggningar och förråd mm. 

Verksamheten består av drift och underhåll enligt 
upprättat handlingsprogram. Från förebyggande 
underhåll till akuta reparationer av fastigheter, 
räddningsfordon, skyddsutrustningar, räddnings-
materiel, kommunikationsutrustning, larmöverfö-
ringsutrustning, övningsanläggningar, förråd för 
RUHB materiel (räddningstjänst under höjd be-
redskap) larmaggregat för VMA larm (viktigt med-
delande till allmänheten) och räddningscentraler. 

Fastigheter 

I Mariestad har renoveringsarbetet på stationen 
fortsatt i dagrum och tv-rum på andra våning 
samt ett kontor på våning ett. Nytt golv har lagts 
in, nytt tak har monterats samt ny belysning in-
stallerats. Ytskikt på väggar har bytts ut och efter-
följande målningsarbeten har genomförts. Viss 
fast inredning samt möbler har ersatts med nya. 

 

Gymmet i källaren har utökats genom att ett par 
biutrymmen har öppnats upp och även de an-
vänds numera till träning. Ett antal dåliga fönster 
har bytts ut i gymdelen samt i kontorsdelen i fas-
tigheten.  

I Skövde har ny golvbeläggning lagts i vagnhallen. 
Denna åtgärd var nödvändig för att skapa en tät 
yta som inte släpper igenom vatten ner i be-
tongen. I samband med detta så lagades även de 
sprickor som dokumenterades i samband med 
den besiktning som genomfördes 2017.  
 
I Skövde har lokalanpassningen fortsatt med syfte 
att skapa fler kontor och större omklädningsrum 
för räddningstjänstens kvinnliga medarbetare. Ett 
helt nytt kontor har byggts i en del av det som ti-
digare var rökskyddsverkstad. Luftfyllningsutrust-
ning och kompressor har under hösten flyttats 
ner till Hasslum för att skapa möjlighet för den lo-
kalanpassning som genomförs. Andra delen av 
rökskyddsverkstaden kommer att bli nytt omkläd-
ningsrum för damer. Arbetet har pågått hela hös-
ten och beräknas var klart i mars 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Hjo har värme- och ventilationssystem bytts ut 
under hösten. Den utrustning som ersatts var 
från det år brandstationen byggdes och var i stort 
behov av upprustning. Syftet med denna investe-
ring är att skapa ett bättre inomhusklimat samt 
att få till en energioptimering och därigenom 
lägre energikostnader.  
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Utrustning 

Under året har omsättning av brandhjälmar skett. 
Den nya hjälmen har en bättre komfort och sitter 
fast bättre på huvudet vilket ökar brandmännens 
säkerhet.  

 
Förbundets ledningsfordon har under året utrus-
tats med ny teknik för att förbättra ledningsför-
mågan på olycksplats. Utrustningen innebär att 
räddningsledarna på ett helt nytt sätt kan få tag i 
kartor, bilder, insatskort och uppgifter om fastig-
heter på de objekt som insatsen avser. 

 Fordon  

Under året har räddningstjänsten upphandlat och 
fått levererat en nyare lastväxlar bil med place-
ring i Skövde. Bilen ersätter en av de äldre last-
växlarna som förbundet förfogat över. Lastväxla-
ren har en högre markfrigång och är sexhjulsdri-
ven vilket medför en ökad förmåga att ta sig fram 
i terräng. Den förmågan kan visa sig viktig vid 
eventuella framtida skogsbränder.  

 

 

 

 

Två av de tidigare beställda tankbilarna har leve-
rerats och har placerats i Mariestad och Skövde. 
Töreboda och Gullspång har efter dessa leveran-
ser fått ta över Skövdes och Mariestads tankbilar.  

 
Den sen tidigare beställda släckbilen till Skövde 
har levererats under 2018. Den är utrustad med 
skärsläckare och förhöjt lågtryck med centrumrul-
lar. Den har en speciell släckmedelspump som 
möjliggör att tillsätta någon typ av släckmedelme-
del direkt i pumpen. Gullspång kommer att ta 
över Skövdes nuvarande släckbil.  
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Projekt/uppdrag   

Under verksamhetsåret har 11 olika operativa 
projekt genomförts. Nedan redovisas rubrikerna 
på dessa och endast för ett projekt redovisas re-
sultatet, detta som ett exempel på hur arbetet 
med den operativa utvecklingen sker. 
 

• Utrustning ny släckbil  

• Utveckling IVPA 

• Värmekamera 

• Pulverlans/pulverspik 

• Insatser vid trafikolycka med e-fordon 

• Uppdatering kemdykarinstruktion 

• Materiel/utrustning trafikolycka 

• Implementering av släckmedlet X-FOG 

• Trafikolycka Vajerväg 

• Kamratstödjare 2.0 

• Ytlivräddning 
 
För att exemplifiera hur projekt får en operativ 
effekt kan Insatser vid trafikolycka med e-fordon 
tas som exempel. Där har arbetet delats upp i 
olika delar. Dels en del där man har tittat på vilka 
beslutsstöd som finns och hur dessa nyttjas i be-
fintlig organisation. Detta har resulterat i inför-
skaffandet av ett system i vilket man kan få fram 
uppgifter om hur fordonet är konstruerat. Syste-
met heter Crash recovery system, CRS, och nytt-
jas så att man via bilens registreringsnummer kan 
få detaljerad information om hur fordonet är 
uppbyggt. Systemet hanteras via inre befäl. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Vidare har det jobbats med att få med nyare for-
dons risker i den riskbedömning som alltid görs av 
räddningsledaren på respektive insats. För att 
kunna genomföra detta har utbildning om fordo-
nens konstruktion och riskbild gjorts. 
 
För att till slut kunna arbeta så säkert som möjligt 
har metod och teknik vid trafikolyckor utvecklats 
så riskerna ska minimeras. Detta har också gjorts i 
linje med de rekommendationer MSB ger inom 
ämnet. Det som nu skall arbetas vidare med är 
hur organisationen på ett ännu säkrare sätt ska 
arbeta med bränder i Litiumjonbatterier.  
 
Ovanstående projekt är ett bra exempel på hur 
organisationen systematiskt arbetar med utveckl-
ing av den operativa verksamheten. Vid utvärde-
ring av en insats identifierades en bristande för-
måga att genomföra en effektiv insats på ett sä-
kert sätt. Med anledning av detta startades ett 
projekt som efter redovisning resulterade i ett 
antal åtgärder. 
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Samha lle 

Samhällsperspektivet innebär att verksamheten 
kännetecknas av Trygghet, Säkerhet och Om-
tanke för allmänheten. 
 
 
 
 

 
 

 

Mål och måluppfyllelse 2018 

 

 

 

 

 

  

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet

Samhälle

Erfarenheter från inträffade händelser ska 
tillvaratas.

Effektmål

Genom samverkan med övriga 
samhällsaktörer ge medborgaren snabbt och 
effektivt samordnat stöd. 

Effektmål

Mål 2018 Måluppfyllelse 

 
Utifrån gjorda erfarenheter 
delge dessa till övriga intres-
senter i samhället 
 

 
Utredningen efter branden vid Al-
légården i Tibro har använts för 
erfarenhetsåtertagande för sam-
verkan i samhället vid större hän-
delse. Resultatet av denna har re-
dovisats i en rapport, vilken är en 
offentlig handling. Densamma har 
också skickats in till MSB. Vidare 
har ett inslag spelats in av filmse-
rien 90 sekunder i syfte att sprida 
de viktigaste slutsatserna från 
olyckan inom räddnings-
tjänstsverige. 
 

Mål 2018 Måluppfyllelse 

 
RÖS ska medverka i samver-
kansmöten med statliga, 
landsting- och kommunala ak-
törer. 

 
RÖS medverkar i flera samver-
kansforum både vad gäller krisbe-
redskap och höjd beredskap. 
Även i samverkan med andra 
räddningstjänster. 
 

 
Visste du att rädd-

ningstjänsten hyr ut 
platser i våra master 
till ett antal telefono-

peratörer så att mobil-
trafiken fungerar 

 

RÖS har skrivit 210 
yttranden inom bygg-
processen. Kommu-

nernas utveckling med 
mycket byggnationer 
påverkar antal ären-
den som har ökat de 

senaste åren. 
 

Räddningstjänsten kon-
trollerar all livräddnings-

utrustning på kommunala 
badplatser så att du kan 

vara trygg 

Visste du att… 
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Samverkan, säkerhet och beredskap  

Räddningstjänstförbundet är en aktiv sam-
verkanspartner med flera olika aktörer. Inom 
Skaraborg sker ett kontinuerligt samarbete 
mellan organisationerna för räddningsjtänst. I det 
samarbetet är även ambulanssjukvården och 
Polismyndigheten delaktig. Inom länet sker 
samverkan genom nätverket Räddnings-
tjänstsamverkan Västra Götaland. Förbundet är 
representerat i såväl beredningsgrupp som i de 
till beredningsgruppen knutna olika arbets-
grupper. För samverkan i ett bredare kris-
perspektiv är förbundet representerat i läns-
styrelsens Regionala råd för krishantering samt 
som sammanhållande för delregionalt krishant-
eringsråd i östra Skaraborg. Samverkan sker 
genom regelbundna möten. Utom länet sker 
samverkansmöten med berörda räddnings-
tjänster. Med medlemskommunerna sker 
regelbunden samverkan inom området kris-
beredskap och planering för civilt försvar. 

Övningsfältet Hasslum, Skövde 

På övningsfältet Hasslum i Skövde, kan utbildning 
för upp till 300 dagselever genomföras, inom 
brand, räddning, farliga ämnen, krishantering, 
sjukvård, samhällsstörningar mm. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg ha anställt en 
drifttekniker vars arbetsuppgift är att sköta ser-
vice för övningsverksamheten på övningsfältet. 
Med ökad övningsverksamhet har det också visat 
sig att det finns behov av ytterligare anställning 
av planerings- och utbildningsansvarig för öv-
ningsverksamheten. 

Räddningstjänsten tillsammans med polis och 
gymnasium finns på övningsfältet Hasslum. Den 
verksamhet som genomförs ryker, låter och hörs.  

Camp blåljus 

2018 års Camp Blåljus vanns av Vasaskolan 8 Alfta 
2, från Skövde. Detta var första gången en klass 
från räddningstjänstens medlemskommuner vann 
tävlingen. Camp blåljus är genomfört för sjunde 
året i rad. Syftet med denna aktivitet är att 
tydliggöra säkerhetsbegreppet i ett större 
perspektiv för samtliga elever i Skaraborg som 
går i åttonde klass. 

Brandmän på deltid 

RÖS vill rikta ett tack till de företag och 
organisationer som har en deltidsbrandman 
anställd. Det är en hjälte/hjältinna, som är 
nödvändig för att våra kommuninvånare ska 
känna Trygghet, Säkerhet och Omtanke.  

Under 2018 har dessa brandmän även utbildas i 
SBA (systematiskt brandskyddsarbete) för att 
kunna stötta arbetsgivarna med den kunskapen. 

 

 

 

 

 

 

Civilt Försvar 

Återtagande av förmåga till civilt försvar är en 
uppgift för hela samhället. 

Inledningsvis har förbundet valt att utgå från det 
som finns för att skapa en så bra organisation 
som möjligt. Viss materiel från den gamla 
organisationen finns alltjämt förrådsställd. 
Utrustning och förmåga till inbrytning i byggnader 
inklusive skyddsrum saknas, liksom utrustning 
och förmåga till röjning av farliga områden och ta 
hand om och sanera efter insatser med farliga 
ämnen. I huvudsak finns utrustning för 
brandsläckning och första hjälpen till skadade. 

Under året har krigsplacering av räddnings-
tjänstens personal skett och säkerhetsskyddet 
varit föremål för en översyn. En särskild riktlinje 
för räddningstjänst under höjd beredskap har 
utformats som komplement till Handlingspro-
grammet. 

Övning och träning 

Första halvårets största händelse var branden vid 
Allégården i Tibro. Vid denna sattes organisa-
tionens utförande- och ledningsförmåga på prov. 
Ett prov som visar att de senaste årens träning 
och övning gett resultat.Övning och träning i 
räddningstjänsten är en viktig komponent för att 
skapa Trygghet och Säkerhet i samhället vid 
brand eller olycka.

Enligt 2 kap. 2 § lagen 
(2003:778) om skydd mot 
olyckor skall ägare eller 
nyttjanderättshavare till 
byggnader eller andra 
anläggningar vidta de 
åtgärder som behövs för att 
förebygga brand och för att 
hindra eller begränsa skador 
till följd av brand. 
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Medarbetare 

Medarbetarperspektivet innebär att RÖS ska vara 
en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö där 
medarbetarna utvecklas i sina roller och känner 
trygghet i genomförandet av RÖS uppdrag. Med-
arbetarna ska vara en aktiv del av RÖS utveckling.  

 

 

 

 

Mål och måluppfyllelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 

Samhälle

Att försörja Räddningstjänsten med 
personal i den omfattning och med den 
kompetens som krävs utifrån beslutad 
ambitionsnivå.

Effektmål

Att öka mångfalden bland personalen.

Effektmål

Att minimera sjukfrånvaro, arbetsskador 
och allvarliga tillbud i verksamheten. 
Hälsofrämjande aktiviteter skall medverka 
till att sjukfrånvaron inte överstiger 3 % per 
år .

Effektmål

Mål 2018 Måluppfyllelse 

Fulltalig organisation. 
 
 
Utbildning 
RL A 2 st 
RL B 2-3 st 
Tillsyn A 4 st 
Tillsyn B 1-2 st 
 

Brandingenjör rekryterad, startar 
1 jan 2019. 
Vakanser i Karlsborg. 
 
RL A 3 st klara + 5 på RiB 
RL B 3 st klara 
Tillsyn A 3 st klara 
Tillsyn B avvakta till 2019. 

Mål 2018 Måluppfyllelse 

Att öka mångfalden inom hela 
RÖS organisation genom fler 
kvinnor och fler med annan et-
nisk bakgrund. 
 

Andelen kvinnor har ökat till 
12,1% på heltiden men minskat 
till 3,66% på RiB (2017: 10,0% 
resp 4,1%). Till RiB-organisationen 
har en medarbetare med annan 
etnisk bakgrund rekryterats. 
 

Mål 2018 Måluppfyllelse 

Sjukfrånvaro < 3% 
Minimera antal arbetsskador 
och allvarliga tillbud. 
Gå över till AFA:s digitala sy-
stem IA för rapportering av 
riskobservationer, tillbud och 
arbetsskador. 
 
 

Sjukfrånvaro 2,72% 
16 riskobservationer, 19 tillbud 
och 3 arbetsskador varav 2 föran-
ledde kortare frånvaro från arbe-
tet, är anmälda. 
AFA:s system IA började användas 
1 januari. Positivt är att antalet 
riskobservationer har ökat (från 
0) och att antalet arbetsskador 
har minskat (från 12). Antalet till-
bud har ökat från 6 till 19, vilket 
också tolkas som att det har blivit 
lättare att göra anmälningar. 
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Händelser under året 2018 

Ny Förbundsdirektör 

Hanna Regebro tillträdde som ny 
Förbundsdirektör 1 mars. Hanna är civilekonom 
och  kommer närmast från ett chefsjobb på 
Försvarets Materialverk.  

IA-systemet 

1 januari infördes AFA:s digitala IA-system för 
rapportering av riskobservationer, tillbud och 
arbetsskador. Medarbetare kan nu rapportera 
digitalt genom dator alternativt appen IA. 
Systemet är enkelt att använda och det har redan 
visat sig att fler rapporterar risker och tillbud än 
tidigare. Genom detta ökar möjligheterna att 
tidigt förebygga att olyckor inte sker.  

En räddningstjänst för alla 

Räddningstjänsten ska 
vara en arbetsplats där 
alla ska kunna arbeta och 
känna sig välkomna 
oavsett vilken bakgrund 
man har. RÖS har tagit 
fram en Likabehandlings-
plan som beskriver det 
fortsatta arbetet framåt.  

Under året har RÖS genomfört en enkät till 
medarbetarna på heltiden, ledningsgruppen har 
utbildats av en jämställdhetskonsult och pers-
onalutvecklingsdagarna i december hade ett 
mångfalds- och jämställdhetsperspektiv, men 
också tankar kring medarbetarskap och hur vi 
påverkar varandras arbetsmiljö genom vilka 
tillstånd vi signalerar ut.  

RÖS kommer att arbeta vidare med att få fler att 
känna igen sig och söka till räddningstjänsten. Av 
de som söker ska vi sen välja ut de som klarar av 
kraven som ställs på brandmannarollen. RÖS 
kommer också att arbeta vidare med att med-
vetandegöra normer internt med målsättningen 
att olikheter ska tas tillvara och att ingen ska för-
minskas av någon annan.  

 

 

 

Löneöversyn 

Löneöversynsprocessen har setts över och 
fortsatt arbete med detta kommer att ske under 
2019. Målsättningen är att tydliggöra mål och att 
varje individ ska förstå hur hen kan bidra till 
målen.   

Rekrytering 

För att locka en bredare målgrupp till 
räddningstjänsten har nya bilder tagits fram som 
visar att människor med olika bakgrund, kön och 
ålder kan arbeta inom räddningstjänsten. Alla 
som drivs av att hjälpa andra och som tycker om 
att träna är presumtiva medarbetare. 
Annonserna har också blivit mer attraherande 
och lyfter fram fördelarna med att arbeta inom 
räddningstjänsten.  
 
RÖS vill även uppmärksamma företagen på 
fördelarna med att ha medarbetare som är 
brandmän vid sidan av sitt ordinarie jobb. Dessa 
medarbetare är HLR-utbildade och vana att 
hantera stressade situationer. RÖS har även 
under hösten genomfört en SBA-utbildning så att 
brandmännen ska kunna hjälpa sin huvud-
arbetsgivare med brandskyddskontroll. RÖS 
skickade julkort till alla huvudarbetsgivare som 
har brandmän anställda hos sig för att tacka dem 
för att de därigenom hjälper oss att göra 
samhället tryggare. 
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Statistik 
 
Total sjukfrånvaro uppgår till 2,72 procent.  

Sjukskrivningar över 60 dagar uppgår till 39,02 procent av sjukfrånvaron.  

Sjukfrånvaron för män uppgår till 2,75 procent och för kvinnor 2,53 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medarbetare Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
 

Anställda  2018 2017  2016  2015  2014  

Heltid  91 90  88  88  84  

 - Varav kvinnor   11 9  8  8  6  

Deltid  180 183  174  171  175  

 - Varav kvinnor   3 4  3  1  1  

Räddningsvärn  85 86  85  87  103  

 

 

 

 

 

 Tips vid omhändertagande på olycksplats 
 

Håll OM ex med en filt 
Häll I Ge något att dricka 

Håll TYST du behöver inte säga så 
mycket. Fråga inte om känslor eller 

lova inte att det kommer bli bra 
Håll UT att finnas där räcker långt 

1,38%

1,28%

6,57%

Sjukfrånvaro i olika åldersintervall

<29 år 30-49 år >50 år
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Ekonomi 

Ekonomiperspektivet innebär att vi tänker så 
kostnadseffektivt som möjligt och strävar efter 
att göra rätt uppgifter och utveckla vår verksam-
het. 

Kostnadstäckning 

Kostnaderna för RÖS verksamhet skall, i den mån 
de inte täcks på annat sätt, erhållas genom bidrag 
från respektive medlemskommun. Övningsfältet 
Hasslum ska bära sina egna kostnader och faktu-
reras kund, utöver den del som nyttjas för öv-
ningsverksamhet internt RÖS. 

 

 

 

 

Mål och måluppfyllelse 

 

 

 

 

 

Resultat 2018 

Resultatet för 2018 visar på ett underskott på 
1 644 tkr. Underskottet beror i huvudsak på för-
ändring i pensionsskulden, lönekostnader för RÖS 
deltidspersonal och ökade kostnader för t.ex. 
drivmedel och arbetarskydd.   

Intäkter 
I resultatet finns ökade intäkter i form av larmför-
medling medlemskommuner, räddningstjänst-
hjälp till sommarens skogsbränder, fordonsför-
säljning och ökade intäkter på övningsfältet 
Hasslum.  

 
 

Kostnader 
I resultatet finns ökade kostnader i form av per-
sonalkostnader för räddningstjänsthjälp till som-
marens skogsbränder och en ökning av semester-
löneskulden. Hyreskostnaden för övningsfältet 
Hasslum har ökat. Kostnaden för arbetarskyddet 
är högt då en satsning på arbetskläder har gjorts, 
bl.a. har nya larmställ anskaffats, som blivit dy-
rare i inköp. Räddningsmateriel är högre på grund 
av inköp av materiel till nya fordon.  

Avskrivningar är lägre på grund av senarelagda in-
vesteringar och leveranser, främst avseende for-
don. 

Kostnaden för pensionsavsättningen har ökat un-
der året enligt KPA beräkningar. 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Ekonomi i balans.

Effektmål

Mål 2018 Måluppfyllelse 

 
Resultatmål är en budget i ba-
lans d.v.s nollbudget. För 2018 
var budgeten -733 tkr, där un-
derskottet hänförs mot öv-
ningsfältet Hasslum. 
 
 
Investeringar skall rymmas 
inom tilldelad investeringsram. 
 

 
Resultatmålet mot en budget på 
-733 tkr, är ej helt uppfyllt. Resul-
tatet blev – 1 644 tkr. Se nedan. 
 
 
 
 
Målet anses vara uppfyllt genom 
att de gjorda investeringarna för 
2018 är inom tilldelad ram. 
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Investeringar 

 

Under 2018 har två tankbilar, en lastväxlarbil, en 
släckbil och två personbilar köpts in.  

Investering i inventarier till stationen i Mariestad 
efter de renoveringar som gjorts där har 
anskaffats. På brandstationen i Hjo har värme- 
och ventilationssystemet bytts ut, för bättre 
inomhusklimat. På brandstationen i Skövde har 
lokaler anpassats till kontor och omklädningsrum. 

 

Verksamhetsåret 2018 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Flerårsöversikt 

 

 

 

 Budget Utfall Avvikelse 

Fastigheter 500 1 217 -717 

Fordon 6 000 5 972 28 

Inventarier 800 487 313 

IT-stöd förebyggande 100  100 

Rakel 150  150 

RÖS-nätet 150  150 

Summa nettoinvesteringar 7 700 7 676 24 

(tkr) Utfall 2018 Budget 2018 

Verksamhetens intäkter 9 600 5 512 

Verksamhetens kostnader - 101 053 - 95 829 

Avskrivningar - 5 327 - 5 443 

Verksamhetens nettokostnader - 96 780 - 95 760 

Medlemsbidrag 95 943 95 943 

Finansiella intäkter 2 30 

Finansiella kostnader -810 - 946 

Värdepapper resultat 0 0 

Resultat före extraordinära poster - 1 644 - 733 

Årets resultat - 1 644 - 733 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Allmänt 

Antal anställda 355 359 347 346 362 

Befolkning 121 934 120 
965 

118 
847 

115 
900 

115 
900 

 

Budgetomslutning, tkr 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-95 760 -91 
637 

-88 
064 

-85 
301 

-82 
591 

Personalkostna-
der 

-69 925 -67 
617 

-65 
345 

-63 
802 

-62 
523 

Nettoinveste-
ringar 

7 700 9 695 3 980 5 950 10 150 

 

Resultat, tkr 

Årets resultat -1 644 1 873 1 092 850 2 215 

Eget kapital 27 592 29 236 27 363 26 271 25 422 

 

Finansiering, tkr 

Medlemsbidrag 95 943 91 580 88 576 86 080 82 888 

Övriga intäkter 9 600 7 691 6 937 5 535 5 270 

 

Nyckeltal 

Soliditet % 25 27 27 27 25 

Likviditet % 143 148 144 145 141 
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Analys av ekonomi och sta llning 

 
Årets resultat enligt balanskravet i tkr  2018  2017  2016  2015  2014  
Resultat enligt resultaträkningen  - 1 644  1 873  1 092   850  2 215  
Realisationsvinster  
Synnerliga skäl        
Utgående balanskravsresultat  - 1 644  1 873  1 092   850  2 215  
 
 
Resultatet (det finansiella)  
Resultatet för året påvisar ett underskott på 1 644tkr.  
 
Kapacitet/långsiktig betalningsberedskap  
Soliditeten ligger på 25 %.  
Finansieringen för framtiden behöver överses med anledning av Räddningstjänstens behov av utveckling. 
Mot bakgrund av medlemskommunernas och samhällets utveckling så påverkas räddningstjänstens uppgif-
ter och förutsättningar att lösa tilldelade uppgifter.  
 
Riskförhållande  
Erforderligt överskott för säkrande av det egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs genom 
medlemsavgifterna vid behov.  
Riskförhållandet bedöms som lågt.  
 
Kontroll  
Kontrollen är god då månadsuppföljningar görs som sedan presenteras för direktionen.  
 
 

Finansfo rvaltning 

Placeringspolicy för Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 
 

Syfte 
Denna placeringspolicy anger regler för förvaltningen av RÖS:s placerade medel utifrån de riktlinjer som 
fastställts 2013-04-25 .  
 
Placeringspolicyn anger regler inom följande områden: 
 
· Tillgångsslag  
· Begränsningar för tillgångsslag  
· Begränsning av ränterisk 
· Begränsning av enhandsengagemang 
· Etiska krav 
· Uppföljning 
· Fastställande av policy 
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Placeringsregler 
 
Tillgångsslag 
Förvaltningens medel får placeras i följande tillgångsslag: 
 
· Korta räntebärande värdepapper/fonder. 
· Långa räntebärande värdepapper/fonder. 
· Utländska  räntebärande värdepapper/fonder. 
· Utländska aktier/aktiefonder. 
· Svenska aktier/aktiefonder. 
 
 Begränsningar av placeringar i dessa tillgångsslag redovisas i kommande avsnitt. 
 
Begränsningar för tillgångsslagen 
Placeringar i de tillåtna tillgångsslagen skall normalt uppgå till följande andelar av de totala tillgångarna 
inom förvaltningen. Placeringarna får dock variera mellan angivna högsta och lägsta värden utifrån aktuell 
situation på finansmarknaden. 
 
Begränsning av ränterisk 
Förvaltningens innehav av ”korta räntebärande värdepapper/fonder” skall ha en genomsnittlig räntebind-
ningstid på högst 4 år, men riktvärdet är 2 år. Placeringar skall ske huvudsakligen i svenska räntebärande 
värdepapper såsom statsskuldväxlar och statsobligationer samt certifikat och  obligationer utgivna av bo-
stadsfinansieringsinstitut och företag med hög kreditvärdighet, dvs.  Investment Grade .  
 
”Långa räntebärande värdepapper/fonder” får ha en duration på högst  8  år och placeringar ska endast gö-
ras i värdepapper med hög kreditvärdighet dvs. Investment Grade, samt i banker med oktroj att bedriva 
verksamhet i Sverige .  Duration är ett mått på en tillgångs räntekänslighet och anger tillgångens effektiva 
återstående löptid.  
 
Utländska räntebärande värdepapper/fonder kan användas om dessa är valutasäkrade i svenska kronor, 
och  får endast göras i värdepapper med hög kreditvärdighet, dvs. Investment Grade.  Durationen avgör om 
de hamnar under kategorin ”korta” eller ”övriga”. 
 
Även med deposits/fasträntekonton avgör löptiden vilket tillgångsslag dessa tillhör. 
 
Begränsning av enhandsengagemang  
Tillgångar som hänförs till en enskild emittent - eller emittenter inom samma koncern - får uppgå till högst 
10 % av de totala tillgångarna inom förvaltningen.  
 
Etiska krav 
Vid förvaltningen ska beaktas deklarationer och konventioner som har undertecknats av Sverige inom om-
rådena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. Dessutom ska kriterier beaktas för bolag med verksam-
het inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. 
För fondplaceringar gäller minimikravet att fonden måste förvaltas i linje med United Nations Principles for 
Responsible Investments (UNPRI), dvs. att ansvarig förvaltare har vedertagna riktlinjer för socialt ansvars-
fulla investeringar (SRI). 
   
Uppföljning  
RÖS  bör minst två gång per år se över förvaltningen, med syfte att se om förutsättningar har förändrats, 
eller om enskilda tillgångsslag driftat och därför avviker från angivna riktvärden (t ex på grund av finans-
marknadernas utveckling) och därför behöver rebalanseras. Förbundsdirektören ska minst två gånger per 
år redovisa utvecklingen av portföljen till direktionen samt att portföljen stämmer överens med fastställd 
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placeringspolicy. 
   
Fastställande av policy 
RÖS fastställer placeringspolicyn och beslutar om revidering av denna policy. 
 
Placeringar  
Förbundets placeringar uppgår per 181231 till 22 206tkr i bokföringen medan marknadsvärdet är 24 572tkr. 
Placeringarna finns som Räntefonder och Aktiefonder. 
 
 

Pensionsförvaltning (beloppen är i tkr) 
Förbundet har ingen försäkringslösning utan den förmånsbestämda ålderspensionen och den särskilda 
avtalspensionen för brandmännen ligger som avsättning i balansräkningen. 
För att säkra upp de framtida pensionsutbetalningarna så har förbundet upprättat en placeringspolicy som 
de sätter av pengar till vid behov enligt fastställd plan/fördelning. 
 
 
 2018 2017 
   
Avsättningar (inkl särskild löneskatt) för pensioner och 
liknande poster 34 933 31 945 
Totala pensionsförpliktelser 34 933 31 945 
   
Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida 
pensionsutbetalningar; bokfört värde 22 206 22 206 
Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida 
pensionsutbetalningar; marknads värde 24 572 25 053 
   
"Återlånade" medel (skillnad mellan totala pensioner och 
finansiella placeringars marknadsvärde enligt ovan) -10 361 -6 892 
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Resultatra kning 

 

 

 

 
 Not         2018 Budget 

2018 
2017 

tkr 
 

   

Intäkter 
 

   

Verksamhetens intäkter 
 

9 600 5 513 7 691   
   

Kostnader 
 

   

Övriga kostnader  2 -21 711 -25 906 -19 459 

Personalkostnader 2 -79 343 -69 924 -72 179 

Avskrivningar 3,4,5 -5 327 -5 443 -5 056   
   

Summa verksamhetens nettokostnader 
 

-96 780 -95 760 -89 003   
   

Medlemsbidrag 6 95 943 95 943 91 580 

Finansiella intäkter 7 2 30 5 

Finansiella kostnader 8 -810 -946 -665 

Resultat värdepapper 
 

0  -44 

     

ÅRETS RESULTAT 
 

-1 644 -733 1 873 
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Balansra kning 
 

Not 2018 2017 

tkr 
 

  

TILLGÅNGAR 
 

  
  

  
Anläggningstillgångar 

 
  

Fastigheter och anläggningar 3 14 110 14 617 

Maskiner, inventarier och fordon 4,5 30 197 27 540 

Summa anläggningstillgångar 
 

44 307 42 157   
  

Omsättningstillgångar 
 

  

Skolmåltidskuponger   39 46 

Fordringar   9 32 253 25 299 

Kortfristiga placeringar 10 22 206 22 206 

Kassa och bank 11 11 367 17 286 

Summa omsättningstillgångar 
 

65 865 64 836   
  

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

110 172 106 994   
  

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 
 

    
  

Eget kapital 
 

  

Eget kapital 
 

29 236 27 363 

Årets resultat 
 

-1 644 1 873 

Summa eget kapital 
 

27 592 29 236   
  

Avsättningar     

Avsättning för pensioner 12 34 933 31 945 

    

Långfristiga skulder    

Investeringsbidrag RC i Skövde 13 1 739 1 950 

Summa långfristiga skulder  1 739 1 950 

    

Kortfristiga skulder 
 

  

Leverantörsskulder 14 3 639 4 308 

Övriga skulder 14 3 187 2 807 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 39 083 36 748 

Summa kortfristiga skulder 
 

45 909 43 863   
  

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER  

 
110 172 106 994 
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Kassaflo desanalys 

  
2018 

 
2017 

 
 

  

Den löpande verksamheten    
  

Årets resultat -1 644 1 873 

Justering för av- och nedskrivningar 5 327 5 056 

Ianspråktagna avsättningar 2 989 462 

Övriga ej likviditetspåverkande poster -12 -192 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 6 659 7 199  
  

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -6 955 -1 996 

Ökning/minskning förråd och varulager 6 7 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 2 046 3 561 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 757 1 572  
  

Investeringsverksamheten   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7 676 -6 542 

Ökning/minskning kortfristiga placeringar - 36 

Medel från investeringsverksamheten -7 676 -6 506  
  

Finansieringsverksamheten   

Medel från finansieringsverksamheten 0 0  
   
  

ÅRETS KASSAFLÖDE -5 919 2 265 
 

  

Likvida medel vid årets början 17 286 15 022 

Likvida medel vid årets slut 11 367 17 286 
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Noter och tilla ggsupplysningar 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Not 1  

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning. 
 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogö-
ras 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 upp-
tages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag och verkställda avskrivningar. 
 
Pensionsskulden redovisas så att pensionsförmån som intjänats från och med 1998 redovisas som en av-
sättning i balansräkningen. 
 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  
 
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. 
 
Komponentavskrivningar har införts från 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom och utifrån vä-
sentlighet så låg anläggningarna rätt när det gäller komponenter och avskrivningstider, så någon justering 
på detta har inte gjorts. 
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Noter (tkr) 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 2018 2017 
  

 
Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar 407 472 
Kostnader för arbetskraft 79 343  72 179 
Övriga verksamhetskostnader 21 304 18 987 
Summa 101 053 91 638 

 

 

Not 3 Mark och byggnader 2018 2017 
  

 
Ingående anskaffningsvärden 35 833 35 082 
Årets investering 1 217 751 
Summa utgående anskaffningsvärden 37 050 35 833 
Ingående ackumulerade avskrivningar -21 216 -19 507 
Årets avskrivningar -1 724 -1 709 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -22 940 -21 216 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 14 110 14 617 

 

 

Not 4 Maskiner och inventarier 2018 2017 
  

 
Ingående anskaffningsvärden 17 279 14 802 
Årets investering 487 2 477 
Summa utgående anskaffningsvärden 17 766 17 279 
Ingående ackumulerade avskrivningar -12 737 -12 084 
Årets avskrivningar -800 -652 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -13 537 -12 737 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 4 229 4 542 

 

 

Not 5 Bilar och transportmedel 2018 2017 
  

 
Övriga materiella anläggningstillgångar   
Ingående anskaffningsvärden 47 104 43 583 
Årets förändringar   
- Årets aktiverade utgifter, Inköp 5 972 3 521 
Försäljningar och utrangeringar      -212  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 52 863 47 104 
   
Ingående avskrivningar -24 106 -21 411 
Årets förändringar   
- Avskrivningar -2 802 -2 694 
Försäljningar och utrangeringar 12  
Utgående ackumulerade avskrivningar -26 895 -24 106 
   
Utgående restvärde enligt plan 25 968 22 998 
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Not 6 Medlemsbidrag 2018 2017 
  

 
Skövde 35 869 34 238 
Tibro 6 725 6 419 
Hjo 6 725 6 419 
Karlsborg 6 725 6 419 
Mariestad 25 200 24 055 
Töreboda 6 725 6 419 
Gullspång 7 974 7 611 
Summa 95 943 91 580 
   

 

 

Not 7 Finansiella intäkter 2018 2017 
  

 
Räntor 2 6 
Summa 2 6 
   

 

 

Not 8 Finansiella kostnader 2018 2017 
  

 
Räntekostnader 0 -0 
Ränta på pensionskostnader -810 -665 
Övriga finansiella kostnader -0 -0 
Summa -810 -665 
   

 

 

Not 9 Fordringar 2018 2017 
  

 
Kundfordringar 25 899 21 430 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 878 1 862 
Övriga kortfristiga fordringar 4 476 2 007 
Summa 32 253 25 299 
   

 

 

Not 10 Kortfristiga placeringar 2018 2017 
  

 
Ränte- och aktiefonder 22 206 22 206 
Summa 22 206 22 206 
   

 

tkr Anskaffnings 
värde 

Bokfört 
värde 

Marknadsvärde 
bokslutsdag 

Aktiefonder 3 248 3 248 4 634 

Räntefonder 18 958  18 958 19 938 
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Not 11 Kassa och bank 2018 2017 
  

 
Bank 11 367 17 286 
Summa 11 367 17 286 
   

 

 

Not 12 Avsättning för pensioner 2018 2017 
  

 
Ingående avsättning 31 945 31 483 
Pensionsutbetalningar -2 328 -2 097 
Nyintjänad pension 3 936 578 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 810 665 
Förändring av löneskatt 583 90 
Övrigt -13 1 226 
Utgående avsättning 34 933 31 945 
   

 

 

Not 13 Långfristiga skulder  2018 2017 
  

 
Skuld investeringsbidrag 2 436 2 436 
Ackumulerade upplösta investeringsbidrag -697 -486 
 1 739 1 950 
Summa   

 

 

Not 14 Kortfristiga skulder 2018 2017 
  

 
Leverantörsskulder 3 639 4 308 
Löneskulder inkl sem.löner 8 527 7 867 
Övriga kortfristiga skulder 3 187 2 807 
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 30 556 28 881 
Summa 45 909 43 863 
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 Kommunstyrelsen 

Avtal, inklusive taxa, med Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping 
avseende tillstånd och tillsyn enligt Lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter  

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal med Tillståndsenheten i 
samverkan i Lidköping avseende tillstånd och tillsyn enligt Lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. 
 

Kommunens avtalstecknare är socialchef Sandra Säljö. 
 

Avtalet omfattar inte tillsyn av rökfria miljöer som även fortsättningsvis är 
delegerat till miljö- och byggnadsnämnden. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med avtalet, om följande taxa för 
ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter: 
 

Ansökan om försäljningstillstånd tobak:  7 200 kr. 

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd:  5 600 kr. 

Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden:  4 400 kr. 

Anmälan om förändrat försäljningstillstånd:  2 000 kr. 

Tillsyn av försäljningstillstånd:  6 000 kr. 
 

Taxan gäller från och med 2019-07-01.                   

Bakgrund  

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, Lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Flertalet av 
bestämmelserna i dessa två lagar förs i sak oförändrade över till den nya lagen.  
 
Sammanfattning av den nya lagen 
 

Den nya lagen innebär nya obligatoriska uppgifter för kommunen vad gäller att 
pröva tillstånd för försäljning av tobak samt ett utökat ansvar vad gäller tillsyn.  
 
Enligt den nya lagen krävs tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Det gäller vid 
försäljning till såväl konsumenter (detaljhandel) som annan försäljning 
(partihandel). Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln 
med tobaksprodukter, vilket är i linje med flera direktiv och rådsrekommendationer 
från EU och regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken (ANDT) för perioden 2016-2020 där ett av målen är att tillgång till 
tobak ska minska (prop. 2017/18:156). Den nya lagen innebär även att 
straffansvaret för illegal handel skärps till fängelse på upptill sex år (10 kap 1§). 
 



Töreboda kommun 
Datum 
2019-04-16 

 
KS 2018-00084 Sida 2 av 3 

 

 

Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus, 
exempelvis uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som 
allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den 
som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen 
avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till. 
Rökförbudet utvidgas även till att omfatta bl.a. elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till 
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.  
 
Möjligheterna att marknadsföra tobaksvaror genom kommersiella meddelanden på 
försäljningsställen tas bort. 
 
Kommunen ansvarar för att lämna tillstånd för tobaksförsäljning och kommunen 
har rätt att ta ut avgift för uppgiften enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige. Kommunen har även rätt att ta ut en skälig avgift för tillsyn. 
Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnader för hantering av 
tillståndsansökningar. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens ansvar enligt Tobakslagen 
 

Enligt befintligt reglemente ska miljö- och byggnadsnämnden: svara för tillsyn och 
prövning som ankommer på medlemskommunerna enligt Tobakslagen (1993:581), 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) (LEP) och Lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
I enlighet med detta ansvar har miljö- och byggnadsnämnden upprättat ett förslag 
till Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt tobakslagen. Nämnden beslutade 2019-02-
26 att föreslå kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner att anta upprättat förslag till taxa enligt tobakslagen. Detta 
förslag har inte behandlats politiskt i någon av MTG-kommunerna. Anledningen till 
detta är Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping har framfört att de, utöver 
handläggningen av alkoholtillstånd, även vill handlägga tillstånd och tillsyn enligt 
Lagen om tobak och liknande produkter. 
 
Förslag till avtal med Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping 
 

Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping (TIS) har avtal om handläggning av 
alkoholtillstånd med Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner samt 
ytterligare tolv kommuner. TIS har även avtal avseende tobakslagen (1993:581) 
med flertalet av de övriga tolv kommunerna.  
TIS har erbjudit samtliga kommuner som har avtal om handläggning av alkohol-

tillstånd att även teckna avtal om tillstånd och tillsyn enligt Lagen om tobak och 
liknande produkter. TIS ambition är att samtliga taxor och avtal ska vara enhetliga 
och innefatta handläggning av alkohol, tobak och tillhörande tillsyn samt tillsyn av 
läkemedel och folköl. 
 
MTG-styrgrupp gav 2019-03-26 kommuncheferna i uppdrag att snarast kontakta 
TIS för att förhandla fram ett avtal avseende ansvar för tillstånd och tillsyn enligt 
Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter för MTG-kommunerna.  
 
I enlighet med styrgruppens uppdrag har enhetschefen för vuxenenheten i 
Lidköping kontaktats (ansvarig chef för TIS) för att förhandla taxenivåerna i 
avtalsförslaget. TIS framhåller att föreslagen taxa måste godtas i sin helhet för att ett 
avtal skall gälla. 
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Det föreslagna avtalet innebär att TIS behåller samtliga ansöknings- och 
tillsynsavgifter, vilket ska medföra att det inte blir några kostnader för 
kommunerna. Eventuellt över- eller underskott ska dock hanteras med respektive 
kommun. 
  
För att ovanstående ska kunna genomföras måste samtliga kommuner vara överens 
om att befintligt avtal avseende handläggning av alkoholtillstånd upphör samt att 
nytt avtal avseende handläggning av alkohol, tobak och tillhörande tillsyn samt 
tillsyn av läkemedel och folköl tecknas från och med 2020-01-01. I annat fall säger 
Lidköpings kommun upp befintligt avtal om handläggning av alkoholtillstånd 2019-
06-30 som löper ut 2020-12-31. 
 
För de sex månaderna mellan 2019-06-30 och 2019-12-31 har TIS upprättat ett 
förslag till tillfälligt avtal.  Förslaget till avtal för de första sex månaderna innefattar 
inte tillsyn av läkemedel och e-cigaretter. Avsikten är dock att även dessa områden 
ska ingå i det nya avtalet från 2020-01-01. 
Förslaget till avtal innefattar inte ansvar för tillsyn av rökfria miljöer enligt 6 kap 
som även fortsättningsvis åligger miljö- och byggnadsnämnden.                         

Beslutsunderlag 

Skrivelse upprättad av kanslichefen i Töreboda kommun Ola Blomberg 2019-04-16, 
Avtal, inklusive taxa, med Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping avseende 
tillstånd och tillsyn enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
 
Förslag till samverkansavtal om gemensam handläggning av försäljningstillstånd för 
tobak inom Tillståndsenheten i Samverkan (TiS) 
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Beslutet ska skickas till: 

Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialchef Sandra Säljö 
 

             













Tillståndsenheten

Lidköping (TiS) 

• Avtal med 15 kommuner (Herrljunga, Vårgårda)

• Alkoholtillstånd i samtliga kommuner 

• Tobak/läkemedel/folköl saknas avtal med Tidaholm, 

Töreboda, Mariestad, Skara och Gullspång. 

• Skara och Tidaholm har uttryckt att de vill gå med 

gällande tobak 



Ny tobakslagstiftning

• Ny tobakslagstiftning från 1/7

• Kommer innebära likvärdiga utredningar som serveringstillstånd, mer 

omfattande tillsyner

• Ansökningsavgift och tillsynsavgift liknande nivå som serveringstillstånd –

varje kommun måste besluta om denna. Viktigt med likvärdig kostnad

• Oklart hur många som faktiskt kommer att söka tillstånd

• I ett första skede önskar Lidköping ta in alla ansökningsavgifter för att få en 

överblick 

• Nya avtal/överenskommelse om tobak kommer att skickas ut under 

mars/april månad

• Ny delegationsordning kommer att skickas ut så snart det är möjligt



Avtal/kostnader

nuläge

• Idag betalar varje kommun olika utifrån en kostnadskalkyl/timberäkning –

verksamheten skall gå plus minus noll

• De kostnader som respektive kommun fått har inte stämt 2018. En del 

kommuner har betalat för mycket och en del för lite. 

• Finns behov av översyn och att avtal skrivs om från 2020 (istället för 2021)



Nya avtal – nya kostnader

• Ambitionen med TiS framåt är att det ska finnas en enhetlighet i samtliga avtal. För 

att fortsatt vara med i TiS är vår inriktning att respektive kommun välja att ”köpa allt” 

avseende handläggning av alkohol, tobak samt tillhörande tillsyn och tillsyn av 

läkemedel och folköl

• Ambitionen är att Lidköping tar in samtliga ansökningsavgifter och tillsynsavgifter. 

Detta medför att det inte blir någon uträknad kostnad för respektive kommun. 

• Omvärldsbevakning: exempel från Göteborg, Mellerud & Roslagen, de tar in alla 

avgifter och justerar i slutet av året och gör en kostnadskalkyl och fakturerar ut 

eventuellt underskott. De utgår från att värdkommunen ej skall gå minus. Eventuellt 

överskott tas med till år 2. alt justeras mot kommunerna.  

• För att detta skall kunna genomföras måste samtliga kommuner vara överens om att 

tidigare avtalen upphör och att nya avtal tecknas från 2020. I annat fall sägs avtalen 

upp 30/6 2019 (nya avtal från 2021).



Tillståndsenheten

Lidköping (TiS) 

Nuläge Nu 26/4

• Nya avtal gällande tobakshandläggningen är utskickade

• Samtliga 15 kommuner skall ha samma avtal och 

samma taxor

• Taxor för försäljningstillstånd och tillsyn gällande tobak 

är utskickade till respektive kommun

• Reviderad och uppdaterad delegationsordning kommer 

att skickas ut under maj månad



Avtal/kostnader

framåt

• Avsikten är att nytt gemensamt avtal tecknas från 1/1 2020. 
De tidigare avtalen kommer att sägas upp 30/6 2019. 

• Avsikten är att alla skall ha enhetliga avtal och ”köpa allt” 
vilket också kommer medföra lika taxor. Detta för att 
säkerställa likställighetsprincipen i Skaraborg gällande 
handläggning och kostnader.  

• Samtliga taxor kommer att tas in till Lidköpings kommun. I 
avtalen kommer det dock skrivas in att underskott och 
överskott kan komma att justeras mot köpande kommuner. 

• En samordnare på del av tjänst kommer att anställas från 1/1 
2020 med anledning av nya Tobakslagen



Till: linda.billing@lidkoping.se
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 Kommunstyrelsen 

Revidering av den gemensamma miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente med anledning av ny Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
§ 7 enligt följande:  
 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på 
medlemskommunerna enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
avseende rökfria miljöer enligt 6 kap. samt tillsyn och prövning enligt Lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Tidigare lydelse: 
 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn och prövning som ankommer på 
medlemskommunerna enligt Tobakslagen (1993:581), lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) (LEP) och Lag (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel.              

Bakgrund  

Kommunfullmäktige beslutar att revidera miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
§ 7 enligt följande:  
 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på 
medlemskommunerna enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
avseende rökfria miljöer enligt 6 kap. samt tillsyn och prövning enligt Lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Tidigare lydelse: 
 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn och prövning som ankommer på 
medlemskommunerna enligt Tobakslagen (1993:581), lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) (LEP) och Lag (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel. 
 

Bakgrund 
Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, Lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) och 
beslutades av riksdagen 12 december 2018. 
 
Sammanfattning av den nya lagen 
 

Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Därutöver lämnas 
ett antal förslag som syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal 
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handel med tobak. Den nya lagen innebär bland annat att straffansvaret skärps till 
fängelse på upptill sex år (10 kap 1§). 
 
Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak, detaljhandel och partihandel med 
tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.  
 
Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus, 
nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som 
allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den 
som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen 
avsedda för idrottsutövning, och lekplatser som allmänheten har tillträde till. 
Rökförbudet utvidgas även till att omfatta bl.a. elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till 
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.  
 
Möjligheterna att marknadsföra tobaksvaror genom kommersiella meddelanden på 
försäljningsställen tas bort.  
 
Avtal om tillståndsgivning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter 
 

Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping (TIS) har avtal om alkoholtillstånd med 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. TIS har även upprättat förslag till 
avtal avseende ansvar för tillstånd och tillsyn enligt den nya lagen samt förslag till 

taxa enligt Lagen om tobak och liknande produkter. 
 
Det föreslagna avtalet påverkar inte tillsyn av rökfria miljöer enligt 6 kap. som är 
delegerat till miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Förslaget till avtal och taxa har överlämnats till kommunfullmäktigeförsamlingarna i 
Mariestad, Töreboda och Gullspång för beslut. Om kommunfullmäktige godkänner 
det föreslagna avtalet med LIS krävs att miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
revideras enligt följande: 
 
Befintlig lydelse: 
 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn och prövning som ankommer på 
medlemskommunerna enligt Tobakslagen (1993:581), lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) (LEP) och Lag (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel. 
 
Förslag till ny lydelse: 
 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på 
medlemskommunerna enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
avseende rökfria miljöer enligt 6 kap. samt tillsyn och prövning enligt Lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.                       

Beslutsunderlag 

Skrivelse upprättad av kanslichefen i Töreboda kommun Ola Blomberg 2019-04-16, 
Revidering av den gemensamma miljö- och byggnadsnämndens reglemente med 
anledning av ny Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
 
Befintligt reglemente för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden. 
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Reglemente för gemensam miljö- och 

byggnadsnämnd 

För Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 
 

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan den 1 januari 2007 en gemensam miljö- 

och byggnadsnämnd. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna upprättat 

samverkansavtal för den gemensamma nämnden.  

 

§ 1  Samverkande kommuner 

Medlemmar i den gemensamma nämnden är Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Mariestads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Mariestads kommuns 

organisation. 

Vad som i detta reglemente stadgas om medlemskommunerna ska även gälla för enskild 

medlemskommun. 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 
 

§ 2 Ändamål 

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör medlemskommunernas uppgifter inom byggnadsväsendet, 

miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den 

kommunala nämnden inom byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet enligt vad som 

stadgas enligt §§ 3-13 i detta reglemente. 

Utöver vad som följer detta reglemente och upprättat avtal har miljö- och byggnadsnämnden även 

vissa kommunspecifika åtaganden, se bilaga 1. 

 

§ 3 Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Miljö- och byggnadsnämnden ska: 
 

- Svara för prövning av dispenser och tillsyn av naturvården som ankommer på 
medlemskommunerna enligt miljöbalken i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd. 
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- Svara för prövning av dispenser och för tillsyn som ankommer på medlemskommunerna i fråga 
om strandskydd. 
 

- Initiera och bereda övriga ärenden som regleras av 7 kap. miljöbalken. 
 

- Svara för prövning och tillsyn som ankommer på medlemskommunerna inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden, täkter samt kemiska produkter och 
biotekniska organismer). 

- Svara för tillsyn som ankommer på medlemskommunerna enligt miljöbalken vad gäller 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, vilthägn, stängsel samt områden som omfattas av 
krav på anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 
 

- Svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad som 
annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den tillsyn 
som ankommer på medlemskommunerna enligt miljöbalken vad gäller avfallshantering, 
producentansvar, nedskräpning och dumpning av avfall. 
 

- Utarbeta förslag på kommunala föreskrifter när det gäller människors hälsa. 
 

- Utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av 
medlemskommunerna och svara för provtagning som ålagts medlemskommunerna med 
anledning av miljökvalitetsnormer. 
 

 
§ 4  

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den prövning och tillsyn som ankommer på medlems-

kommunerna enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

 

§ 5  

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för kontroll och tillsyn som ankommer på medlems-

kommunerna enligt Livsmedelslagen (2006:804) samt svara för rådgivning och information inom 

området. 

 

§ 6  

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för kontroll och tillsyn som ankommer på 

medlemskommunerna enligt Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter samt svara för 

rådgivning och information inom området. 

 

§ 7 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn och prövning som ankommer på medlems-

kommunerna enligt Tobakslagen (1993:581), lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare (2017:425) (LEP) och Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
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§ 8  

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på medlemskommunerna enligt 

Strålskyddslagen (1998:220). 

 

§ 9 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på medlemskommunerna enligt 

Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

 
§ 10 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på medlemskommunerna enligt 

Lag (2005:1248) om skyldigheten att tillhandahålla förnybara drivmedel. 

 

§ 11  

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för att vid behov förelägga fastighetsägare enligt 22 § Lagen 

(2006:378) om lägenhetsregister. 

 

§ 12 

Miljö- och byggnadsnämnden svarar för de befogenheter och skyldigheter inom byggnadsväsendet 
som ankommer på medlemskommunerna i egenskap av myndigheter enligt: 
 

- Anläggningslagen (1973:1149) 
 

- Anläggningskungörelsen (1973:1165) 
 

- Förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar 
 

- Lagen (2014:227) om färdigställandeskydd. 
 

- Lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader: 24-25 §§ 
 

- Förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader 
 

- Lag (2006:545) om skyddsrum 
 

- Förordning (2006:638) om skyddsrum 
 

- Fastighetsbildningslagen (1970:988), med undantag av vad som stadgas i 4 kap. 2 §, 5 kap. 3 § 
tredje stycket, 14 kap. 10 § och 16 kap. 14 § 

 

- Fastighetsbildningskungörelsen (1971:762), med undantag av vad som stadgas i 3 och 5 §§ 
 

- Kulturmiljölagen (1988:950), med undantag av som stadgas i 4 kap. 15 § 
 

- Kulturmiljöförordningen (1988:1188) 
 

- Ledningsrättslagen (1973:1144) 
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- Ledningsrättskungörelsen (1973:1148) 
 

- Plan– och bygglagen (2010:900) med undantag av vad som stadgas om planläggning 
 

- Plan- och byggförordningen  (2011:338) 
 

- Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor: 3 kap. 1-3 §§ i den mån uppgift inte lagts på annat 
kommunalt organ 

 

- Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, i den mån uppgift inte lagts på annat 
kommunalt organ. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden ska aktivt bistå kommunstyrelsen i respektive medlemskommun i 

arbetet med att fullgöra de befogenheter som ankommer på kommunerna enligt 3-6 kap. och i övrigt 

vad avser fysisk planering i plan- och bygglagen. 

 

§ 13  

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör även befogenheter och skyldigheter som följer av de 

förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelser som anges i §§ 3-12. 

Att nämndens uppdrag inte omfattar sådana befogenheter och skyldigheter som enligt lag 

ankommer på kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen följer av 3 kap. 13 § och 5 kap. 2 § 

Kommunallagen (1991:900). Miljö- och byggnadsnämnden svarar dock för att initiera sådana 

ärenden inom nämndens verksamhetsområde som det enligt lag ankommer på kommunfullmäktige 

att besluta om. 

Nämndens ansvar ska även omfatta skyldigheter och befogenheter som följer av ändrad eller ny 

lagstiftning inom de sektorer som följer av detta reglemente. 

 

§ 14 

Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för 

de personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet. 

 

§ 15  

Miljö- och byggnadsnämnden svarar för inlämnande av statistiska uppgifter som berör nämndens 

verksamhetsområde som åligger medlemskommunerna enligt gällande författningar. 

 

§ 16 Övrig verksamhet 

I Miljö- och byggnadsnämndens styrfunktion ingår att: 
 

- Leda arbetet med att utforma övergripande mål för verksamheter för vilka miljö- och 
byggnadsnämnden svarar: 
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- Ta initiativ till förändringar av miljö- och byggnadsnämndens regelbestånd när behov föreligger. 
 

- Tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som värdkommunens 
fullmäktige har beslutat om, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt 
bestämmelserna i detta reglemente. 

 

- Tillse att uppföljning sker enligt givna anvisningar i värdkommunen och rapportera om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporten 
ska delges övriga medlemskommuner. 
 
 

§ 17  

Miljö- och byggnadsnämnden ska: 
 

- Årligen upprätta förslag till drift- och investeringsbudget jämte underlag för den ekonomiska 
flerårsplanen. 
 

- Upprätta förslag till taxor och avgifter. 
 

- Upprätta sektorsvisa verksamhetsplaner med riktlinjer och mål för respektive verksamhet. 
 

- Följa utvecklingen inom medlemskommunerna och berörda förbund och sammanslutningar i 
frågor som gäller miljö- och byggområdet och i övriga hänseenden som regleras i ovan nämnda 
lagar och därvid utarbeta de förslag och bereda de ärenden som omständigheterna påkallar eller 
ankommer på medlemskommunerna. 

 

- Medverka i planering där miljö- och byggfrågor eller andra frågor inom nämndens 
verksamhetsområde berörs. 

 
Nämnden har befogenhet att fastställa verksamhetens organisation utifrån föreliggande behov. 

Att taxor ska fastställas av medlemskommunernas kommunfullmäktige framgår av Kommunallagen. 

 

§ 18  

Miljö- och byggnadsnämnden ska: 
 

- Bistå allmänheten med information om nämndens verksamhet. 
 

- Svara för upphandling och genomförande av kalkningsprojekt för sjöar och vattendrag i 
medlemskommunerna. 
 

- Samordna medlemskommunernas arbete med gestaltningsfrågor avseende den byggda miljön.  
 
 

§ 19  Personalansvar 

Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för verksamhetschefen.  
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Verksamhetschefen äger rätt att inrätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvarsområde. 

Om värdkommunen beslutat om generellt anställningsstopp i kommunen ska verksamhetschefens 

beslut föregås av samråd med kommunstyrelsen i värdkommunen.  

Verksamhetschefens personalansvar innebär att följa de riktlinjer och den policy som 

värdkommunens fullmäktige, eller på fullmäktiges uppdrag kommunstyrelsen, fastställer för samtliga 

kommunala tjänster. 

 

§ 20 Befogenhet att föra talan i mål, rättstvist och att ingå avtal 

Miljö- och byggnadsnämnden ska i förekommande fall föra medlemskommunernas talan och fatta 

de beslut som därmed hänger samman i mål och rättstvister som rör ärenden inom miljö- och 

byggnadsnämndens område. Vidare ska nämnden träffa erforderliga överenskommelser om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning eller motsvarande inom nämndens område. 

Vid förhyrning av lokaler hos extern hyresvärd ska värdkommunens kommunstyrelses medgivande 

inhämtas innan avtal får tecknas. 

Avtal som innefattar den övergripande verksamheten avseende mål, inriktning, omfattning och 

dylikt ska underställas medlemskommunernas fullmäktigen för godkännande. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsformer 
 

§ 21 Sammansättning 

Miljö- och byggnadsnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Mariestads kommun ska utse 

sju ledamöter och sju ersättare. Töreboda kommun ska utse fem ledamöter och fem ersättare. 

Gullspångs kommun ska utse tre ledamöter och tre ersättare. 

Av Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande, en vice ordförande samt en 

andra vice ordförande bland ledamöterna. Dessa ska väljas för samma tid som valet till ledamot 

avser.  

Kommunerna har i särskild ordning träffat avtal om att uppdraget som ordförande, vice ordförande 

och andra vice ordförande ska rotera mellan medlemskommunerna. 

 

§ 22 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen om dessa inte 

valts proportionellt. 
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från 

samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare 

från ett annat parti. 

 

§ 23  

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 

tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om 

ersättare från annat parti har trätt in. 

 

§ 24  Inkallande av ersättare 

En ledamot, som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska själv 

kalla ersättare. Om ledamoten inte kan kalla ersättare ska ledamoten snarast anmäla detta till miljö- 

och byggnadsnämndens sekreterare eller annan anställd vid administrativa enheten (sektor ledning). 

Det åligger därvid administrativa enheten att kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att 

tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 

§ 25 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller nämndens vice ordföranden eller andra vice ordföranden kan delta i 

ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska den som varit ledamot längst tid i miljö- 

och byggnadsnämnden fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter tjänstgjort lika lång tid 

ska den ledamot som är äldst vara ordförande. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en 

längre tid får miljö- och byggnadsnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

 

§ 26 Sammanträden - Tidpunkt och plats 

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 

sammanträder i värdkommunen om nämnden inte bestämmer annat. 

 

§ 27 Sammanträden - Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
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Kallelsen och handlingar tillställs samtliga ledamöter och ersättare digitalt via Ciceron ”Assistenten” 

senast sex dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 

som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Om varken ordföranden, första eller andra vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som 

varit ledamot längst tid i miljö- och byggnadsnämnden fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera 

ledamöter tjänstgjort lika lång tid ska den ledamot som är äldst kalla till sammanträde. 

 

§ 28 Justering av protokoll och anslag 

Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet. 

Miljö- och byggnadsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar. 

Tillkännagivande om protokollsjustering ska anslås på samverkande kommuners anslagstavlor. 

Nämndens sekreterare svarar för att tillkännagivanden anslås på anslagstavlorna i Mariestads, 

Töreboda och Gullspångs kommuner.  

§ 29 Närvaro- och yttranderätt 

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar men har inte förslagsrätt vid 

nämndens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare har även rätt att få skiljaktig mening 

antecknad i protokollet.  

 

§ 30 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 

justeringen av protokollet. 

 

§ 31  Arbetsutskott  

Miljö- och byggnadsnämnden kan inrätta ett arbetsutskott. Väljer nämnden att inrätta ett 

arbetsutskott ska detta bestå av fem ledamöter med fem ersättare. Av dessa ska Mariestads kommun 

välja två ledamöter och två ersättare, Töreboda kommun två ledamöter och två ersättare och 

Gullspångs kommun en ledamot och en ersättare. 

Arbetsutskottet svarar för att bereda nämndens ärenden samt lämna förslag till beslut. 

Arbetsutskottet beslutar själv hur ärendena ska beredas. 



 

 9 
 

Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för 

samma tid som de har invalts i nämnden. Miljö- och byggnadsnämnden väljer för den tid som 

nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande, vice ordförande och 2:e vice 

ordförande. 

Ersättarna i arbetsutskottet har endast närvarorätt i då de tjänstgör. 

Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet. 

Paragraferna 21-32 gäller i tillämpliga delar även för arbetsutskottet.  

 
§ 32   Arbetsutskottets sammanträden  

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer och i övrigt när ordföranden 

anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.  

 

§ 33 Beslutsförhet 

Miljö- och byggnadsnämnden och dess arbetsutskott får handlägga ärenden när mer än hälften av 

ledamöterna är närvarande. 

 

§ 34 Beredning 

Ärenden till miljö- och byggnadsnämnden ska beredas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i 

värdkommunen § 38/2012 om Kvalitetssäkring av beslutsunderlag och beredningsprocess. 

 

§ 35 Delgivningsmottagare 

Delgivning med Miljö- och byggnadsnämnden sker med ordföranden, verksamhetschefen eller 

annan anställd som nämnden bestämmer. 

 

§ 36 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av miljö- och byggnadsnämnden ska 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som handlagt respektive ärende. 

Vid ordförandens förfall ska handlingen undertecknas av nämndens vice ordförande. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

 
§ 37 Delegation 

Av miljö- och byggnadsnämndens delegationslista ska framgå de uppdrag nämnden har delegerat 

och i vilken ordning anmälan av sådant beslut ska ske till nämnden. 
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§ 38 Inhämtande av yttranden 

Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att infordra de yttranden och upplysningar från 

medlemskommunernas organ och tjänstemän som erfordras för att miljö- och byggnadsnämnden 

ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. 

 

§ 39 Samråd i vissa frågor 

I ärenden som har betydelse för kommunal eller mellankommunal samhällsplanering och som avser 

den fysiska miljön ska samråd ske i samband med beredningen av ärendet med berörda kommunala 

organ eller förvaltningar i den medlemskommun som berörs av åtgärden. Samråd behöver endast 

ske i ärenden som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. 
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Bilaga 1: 

Miljö- och byggnadsnämndens kommunspecifika åtaganden  

Miljö- och byggnadsnämnden kan tillhandahålla tjänster till medlemskommunerna som ligger 
utanför nämndens ansvarsområde då det inte påverkar ordinarie arbete negativt. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska ha tillgång till den kompetens som uppdraget kräver. 
 
I samband med bildandet av den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden under år 2006 
definierades vissa arbetsuppgifter som skulle ingå i nämndens fortsatta uppdrag men som mer var 
att betrakta som kommunspecifika. Exempel på dessa uppdrag är följande: 
 
Kalkning i Töreboda kommun 
 

- Finansieras med bidrag från Länsstyrelsen Västra Götaland. 
 

- Miljö- och byggnadsnämnden tillhandahåller arbetsinsatsen som motsvarar c:a  30 procent av en 
heltidstjänst. 
 

Projekt Gullspångslaxen 
 

- Miljö- och byggnadsnämnden tillhandahåller arbetsinsatsen som motsvarar c:a  30 procent av en 
heltidstjänst 

 
Strategisk miljöplanering 
 

Strategisk miljöplanering innefattar uppdrag inom ramen för framtagande av nya översiktsplaner, 
detaljplaner, klimat- och energiplaner, naturvårdsplaner m.m. 
 

- Ett generellt uppdrag där arbetsinsatsen är beroende av vilket planarbete som pågår i respektive 
kommun. Vissa planer upprättas gemensamt av de tre kommunerna. 
 

- Total möjlig arbetsinsats utan separat debitering motsvarar 75 procent av en heltidstjänst 
fördelat på flera handläggare. 

 
Deltagande i projekt 
 

Deltagande i olika projekt som är specifika för en eller flera medlemskommuner. Exempelvis 
teknikutvecklingsprojekt och administrativa projekt. 
 
I vissa fall har medverkan varit så omfattande att miljö- och byggnadsnämnden inte haft utrymme 
inom ordinarie verksamhetsramar. Tjänsten har då finansieras genom interndebitering. Exempel på 
detta är omfattande fysisk planering som byggnadsprojekt. 
 
Vissa åtaganden som endast berör en eller två av de samverkande kommunerna har tillkommit. 
Dessa åtaganden finansieras genom extern debitering. Exempel på detta är administrativ hjälp till 
Tidans Vattenvårdsförbund vilket motsvarar 20 procent av en heltidstjänst. 
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Naturvårdsuppdrag 
 

Vid etableringen av den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden år 2007 bedömdes de totala 
resurserna för dessa uppdrag uppgå till 1,5 tjänst men att avgränsningen mot naturvårdsuppdraget 
varit svår att göra. 
 

- Naturvårdsuppdragen motsvarar c:a 30 procent av en heltidstjänst, exklusive de uppdrag som 
finansieras med externa medel. 
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 Kommunstyrelsen 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av 
ny Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

 Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ansvara för tillstånd och 
tillsyn enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
 
Kommunstyrelsens ansvar omfattar inte tillsyn av rökfria miljöer som även 
fortsättningsvis är delegerat till miljö- och byggnadsnämnden. 
 
I enlighet med detta beslut ska kommunstyrelsens reglemente kompletteras enligt 
följande: 
 

- § 10 kompletteras med följande mening: 
Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens myndighetsutövning enligt Lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Ansvaret omfattar inte tillsyn av 
rökfria miljöer enligt 6 kap. som är delegerat till miljö- och byggnadsnämnden. 
 

- § 43 under rubriken ”Vård- och omsorgsutskott” kompletteras med följande 
skrivning:  
kommunens myndighetsutövning enligt Lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter, med undantag för tillsyn av rökfria miljöer enligt 6 kap.            

Bakgrund  

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, Lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).  
 
Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping (TIS) har avtal om alkoholtillstånd med 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner samt ytterligare tolv kommuner. 
TIS har även upprättat förslag till avtal avseende tillstånd och tillsyn enligt Lagen om 
tobak och liknande produkter. Avtalet innefattar även ett förslag till taxa.  
 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har erbjudits möjlighet att teckna 
avtal med TIS. Ambitionen är att avtalen med samtliga kommuner ska vara enhetliga 
och innefatta handläggning av alkohol och tobak med tillhörande tillsyn.  
MTG-styrgrupp gav 2019-03-26 kommuncheferna i uppdrag att snarast kontakta 
TIS för att förhandla fram ett avtal avseende ansvar för tillstånd och tillsyn enligt 
Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter för MTG-kommunerna.  
Ett förslag till avtal och taxa har överlämnats till kommunfullmäktigeförsamlingarna 
i Mariestad, Töreboda och Gullspång för beslut.  
 
Enligt befintligt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden ansvarar nämnden för 
tillsyn och prövning som ankommer på medlemskommunerna enligt Tobakslagen 
(1993:581), lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).   



Töreboda kommun 
Datum 
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Om kommunfullmäktige godkänner det föreslagna avtalet med TIS krävs att miljö- 
och byggnadsnämndens reglemente revideras då den gemensamma nämnden inte 
längre ska ansvara för tillstånd och tillsyn enligt den nya Lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. Undantaget ansvar för tillsyn av rökfria miljöer enligt 
6 kap som även fortsättningsvis åligger miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Då ansvaret för alkoholhandläggning enligt reglementet åligger kommunstyrelsen 
föreslås att kommunstyrelsen även ansvarar för tillstånd och tillsyn enligt Lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
 
Kommunfullmäktige har därför att komplettera kommunstyrelsens reglemente så 
att det även innefattar ansvar för tillstånd och tillsyn enligt Lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. Undantaget ansvar för tillsyn av rökfria miljöer enligt 
6 kap som även fortsättningsvis åligger miljö- och byggnadsnämnden.                         

Beslutsunderlag 

Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg 2019-04-16, Revidering av 
kommunstyrelsens reglemente med anledning av ny Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. 
 

 

 

Töreboda 2019-04-16 

Ola Blomberg  
Kanslichef 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Kommunkansliet             
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 Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om att vintertid anlägga en skridskobana i 
bassängen på campingen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Motivering: Tekniska nämndens utredning visar att det är möjligt att anlägga 
en skridskobana i bassängen då den aldrig töms helt på vatten vintertid för att 
förhindra att marktjälen lyfter bassängkonstruktionen. Dock finns det 
skvalprännor runt om bassängen som skulle kunna komma till skada om man 
trampar på dessa med skridskor. En annan möjlig risk är att bassängen, som är 
tillverkad i metall samt målad med en speciell ”bassängfärg” skulle kunna 
repas av en skridsko med följden att bassängen måste bättringsmålas.              

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Annica Christoffersson har inkommit med ett medborgarförslag i vilket hon 
föreslår att det vintertid ska anläggas en skridskobana i bassängen på 
campingen, om detta är möjligt.   

Medborgarförslaget överlämnades till Verksamhet teknik för beredning. 

Tekniska nämnden beslutade den 16 april 2019, § 86 att föreslå 
kommunstyrelsen i Töreboda kommun att avslå medborgarförslaget.                      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Annica Christoffersson den 26 januari 2019 i vilket det 
föreslås att det vintertid ska anläggas en skridskobana i bassängen på 
campingen. 

Tekniska nämndens beslut den 16 april 2019, § 86, Remiss Medborgarförslag 
om att vintertid anlägga en skridskobana i bassängen på campingen i 
Töreboda. 

Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningssekreterare Kristina Roslund Berg 
den 30 april 2019, Medborgarförslag om att vintertid anlägga en skridskobana 
i bassängen på campingen. 

Töreboda 2019-04-30 
 
Kristina Roslund Berg 
förvaltningssekreterare 

Ola Blomberg 
Kanslichef 

 

Beslutet ska skickas till: 
Annica Christoffersson 
Tekniska nämnden           







 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-16 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 86                                                   Dnr 2019/00092  

Remiss Medborgarförslag om att vintertid anlägga en skridskobana i 
bassängen på campingen i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Töreboda att avslå medborgarförslaget.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har erhållit i uppdrag att utreda ett medborgarförslag gällande att 
vintertid anlägga en skridskobana i bassängen på Campingen i Töreboda. 

Utredningen visar att detta skulle vara fullt möjligt då bassängen aldrig töms helt på vatten 
vintertid för att förhindra att marktjälen inte ska lyfta bassängkonstruktionen. Dock finns 
det skvalprännor runt om bassängen som skulle kunna komma till skada om man trampar 
på dessa med skridskor. En annan möjlig risk är att bassängen, som är tillverkad i metall 
samt målad med en speciell ”bassängfärg” skulle kunna repas av en skridsko med följden 
att bassängen måste bättringsmålas. 

Verksamhet teknik föreslår med hänvisning av ovanstående att medborgarförslaget avslås.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner 
att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 70/19.  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ” Remiss Medborgarförslag om att vintertid anlägga en skridskobana i bassängen 
på campingen”. 

 

Remiss - Medborgarförslag om att vintertid anlägga en skridskobana i bassängen på 
campingen 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda  
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 Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om gränsvärden för buller och skuggor vid 
etablering av vindkraftsanläggningar 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inte ompröva gällande gränsvärden för buller och 
skuggor som anges i vindkraftsplanen. D.v.s. 40 dB(A)/500 meters skyddsavstånd i 
enlighet med juridisk praxis.  
 
Medborgarförslaget har därmed avslagits.                   

Bakgrund  

Ingvar, Carola, Johanna och Benjamin Nilsson, Bällefors 53 i Moholm, Bo och Gun 
Vallgren, Bällefors Karlstorp 51 i Moholm samt Jan-Erik och Ulla-Britt Hallberg 
Söderrud 106 i Moholm har inkommit med medborgarförslag i vilka det föreslås att 
Töreboda kommun ska anta samma regler som Mariestads kommun avseende 
gränsvärden för buller och skuggor vid etablering av vindkraftsanläggningar. D.v.s. 
35 dB(A) vid bostadshus och minsta avstånd mellan verk och bostadshus 900 meter. 
 
Enligt förslagsställarna bidrar en ändring av regelverket till en ökad livskvalitet för 
nuvarande och kommande kommuninvånare.  
 
Medborgarförslaget överlämnades till verksamhet miljö och bygg för beredning. 
 
I vindbruksplanen för Töreboda kommun anges 40 dB(A)/500 meters 
skyddsavstånd som gränsvärden för buller och skuggor vid vindkraftsetableringar. 
Motsvarande skyddsavstånd vid vindkraftsetableringar i Mariestads kommun är 35 
dB(A)/ 900 meter. 
 
Töreboda kommun har tillsammans med Mariestads och Gullspångs kommuner 
upprättat underlaget till den reviderade vindbruksplanen. Det som skiljer mellan 
kommunerna är det politiska ställningstagandet samt vilka förutsättningar som var 
aktuella då den reviderade vindbruksplanen antogs, exempelvis redan 
tillståndsgivna etableringar.  
 
Verksamhet miljö och bygg framhåller att Töreboda kommun har möjligheten att, i 
varje enskild tillståndspliktig (enligt miljöbalken) etablering, besluta att avstyrka en 
vindkraftpark med stöd av miljöbalken 16 kapitlet 4 §. Det innebär att 
länsstyrelsens fortsatta prövning avbryts och att vindkraftparken därmed inte 
tillåts. Kommunen kan därmed konsekvent avstyrka vindkraftsetableringar som inte 
tar hänsyn till de krav som kommunen ställer. I sammanhanget behöver kommunen 
notera vindkraftens särställning och känslighet inför t.ex. opinion.  
 
Töreboda kommun kan dock inte avstyrka en mindre, s.k. anmälningspliktig 
anläggning som handläggs av miljö- och byggnadsnämnden och inte av 
länsstyrelsen. Därför kan inte 35 dB(A)/ 900 meters skyddsavstånd tillämpas i det 
fallet.  
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Den politiska viljan vid vindkraftsetableringar i Töreboda kommun framgår i den 
reviderade vindbruksplanen som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Syftet 
med den reviderade vindbruksplanen är att vägleda vid beslut om vilka platser som 
lämpar sig för vindkraftsutbyggnad i kommunen.  
 
Konsekvenser av genomförandet av medborgarförslaget  
 

Verksamhet miljö och bygg hänvisar till den utredning som gjordes om eventuell 
tillämpning av 35 dB(A)/ 900 meters skyddsavstånd. Den politiska styrgruppen 
beslutade, utifrån den redovisade konsekvensanalysen, att vägleda det fortsatta 
arbetet med den reviderade vindbruksplanen genom att gå vidare med 40 dB(A) vid 
bostad i enlighet med juridisk praxis. Verksamhet miljö och bygg framhåller att 35 
dB(A)/ 900 meters skyddsavstånd inte är juridisk praxis och att otydligheter 
gentemot allmänheten riskerar uppstå.  
 
Konsekvensanalysen visade bl.a. att ett skyddsavstånd om 900 meter skulle 
innebära att flera vindkraftsområden som tidigare pekats skulle behövas plockas 
bort. I flera av områdena hade redan vindkraftsetableringarna fått tillstånd 
(exempelvis Unden, Slätte och Bällefors). Väldigt lite yta för vindkraftsetablering 
skulle återstå om 900 meter antogs.                          

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Ingvar, Carola, Johanna och Benjamin Nilsson, Bällefors 53 i 
Moholm, Bo och Gun Vallgren, Bällefors Karlstorp 51 i Moholm samt Jan-Erik och 
Ulla-Britt Hallberg Söderrud 106 i Moholm i vilka det föreslås att Töreboda kommun 
ska anta samma regler som Mariestads kommun avseende gränsvärden för buller 
och skuggor vid etablering av vindkraftsanläggningar. D.v.s. 35 dB(A) vid 
bostadshus och minsta avstånd mellan verk och bostadshus 900 meter. 
 

Skrivelse från miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson 2019-04-24, Töreboda – 
Yttrande till kommunstyrelsen – Medborgarförslag om gränsvärden vid etablering 
av vindkraft KS 2019/1. 
 

Kartor som visar konsekvenser av 500 respektive 900 meters skyddsavstånd. 
 

Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg 2019-04-25, Medborgarförslag om 
gränsvärden för buller och skuggor vid etablering av vindkraftsanläggningar. 
 

Töreboda 2019-04-25 

Ola Blomberg  
Kanslichef 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 

Beslutet ska skickas till: 

Ingvar, Carola, Johanna och Benjamin Nilsson 
Bo och Gun Vallgren 
Jan-Erik och Ulla-Britt Hallberg   
Miljö- och byggnadsnämnden           
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Miljö- och byggnadsnämnden 
Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad 
Tel: 0501-756005, 756020, 756030 
E-post: mbn@mariestad.se 

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
Box 83 
545 22 Töreboda 

Töreboda – Yttrande till Kommunstyrelsen - 

Medborgarförslag om gränsvärden vid etablering av 

vindkraft KS 2019/1  

Yttrande  

Medborgarförslaget genomförbarhet  

Miljö- och byggnadsnämnden finner att kommunen har möjligheten att besluta i 

varje enskild tillståndspliktig (enligt miljöbalken) etablering att avstyrka en 

vindkraftpark med stöd av miljöbalken 16 kapitlet 4§. Det innebär effektivt att 

länsstyrelsens fortsatta prövning inte genomförs och parken kan därmed inte tillåtas. 

Kommunen kan därför konsekvent avstyrka vindkraftsetableringar som inte tar 

hänsyn till de krav som kommunen ställer (t.ex. medborgförslaget, 35 dB(A)/ 900 

meters skyddsavstånd). I sammanhanget behöver kommunen notera vindkraftens 

särställning och känslighet inför t.ex. opinion. 

 

Töreboda kommun kan inte avstyrka en mindre, s.k. anmälningspliktig anläggning 

som då handläggs av miljö- och byggnadsnämnden snarare än länsstyrelsen. Därför 

kan inte 35 dB(A)/ 900 meters skyddsavstånd tillämpas i det fallet.  

 

Kommunens politiska vilja i frågan som medborgarförslaget berör framställs i den 

reviderade vindbruksplanen som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Den 

syftar till att vägleda vid beslutsfattning om vilka platser som lämpar sig för 

vindkraftsutbyggnad i Töreboda kommun. 

 

Konsekvenser av genomförandet av medborgarförslaget 

Miljö och byggnadsnämnden hänvisar till utredningen som gjordes om ev. 

tillämpning av 35 dB(A)/ 900 meters skyddsavstånd (KS 2013/0023). Den politiska 

styrgruppen beslutade, utifrån den redovisade konsekvensanalysen, om att vägleda 

det fortsatta arbetet med den reviderade vindbruksplanen genom att gå vidare med 

40 dB(A) vid bostad i enlighet med juridisk praxis. Till skillnad så är 35 dB(A)/ 900 

meters skyddsavstånd inte enligt juridisk praxis och otydligheter gentemot 

allmänheten riskerar uppstå.  

Konsekvensanalysen visade bl.a. att 900 meter skulle innebära att flera 

vindkraftsområden som tidigare pekats ut togs bort. I flera av områdena så hade 

redan vindkraftsetableringar fått tillstånd (exempelvis Unden, Slätte och Bällefors). 

Väldigt lite yta för vindkraftsetablering skulle återstå om 900 meter antogs.  

mailto:mbn@mariestad.se
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Redogörelse för ärendet 

Kommunstyrelsen har begärt miljö- och byggnadsnämndens yttrande angående ett 

medborgarförslag från Bo Vallgren, m.fl. som innebär att generella regler kring 

skyddsavstånd för buller/skuggor upprättas för vindkraftsetableringar i likhet med 

Mariestads kommun.  

Mariestads kommun har pekat ut vindbruksområden i sin översiktsplan som 

motiverats genom att ett avstånd (i synnerhet av buller- skäl) på 900 meter ska 

villkoras vid etablering av tillståndspliktiga vindkraftsetableringar.  

Töreboda kommun har tillsammans med Mariestads och Gullspångs kommuner 

gjort underlaget till den reviderade vindbruksplanen. Det som skiljer sig är den 

politiska viljan och vilka förutsättningar som fanns då den reviderade 

vindbruksplanen antogs (exempelvis redan tillståndsgivna etableringar).  

För Miljö- och byggnadsnämnden 
Detta beslut är hanterat digitalt och saknar därför underskrift 

 

Anders Hultén-Olofsson 
Miljöinspektör 

 Bilaga: Utdrag ur konsekvensanalys 500/900 meter till bostad som gjordes i 
KS 2013/23. Bilderna visar lämpliga ytor där möjligheter till fortsatt arbete 
för vindkraftens lämplighet finns.  



• 500 meter 
motsvarar ca 40 dB

• Ändrad utformning 
på nuvarande 
områden

• Nya områden i 
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Förslag 500 meter



• 900 meter 
motsvarar ca 35 dB

• Frågan har drivits i 
Mariestad

• 2 av 7 områden 
återstår + ev. nya 
områden

Förslag 900 meter













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

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

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

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

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

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

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

Minsta avstånd mellan
vindkraft och bostäder

Artikelförfattare är
Bertil Persson,
docent, Bara.

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

40 dB(A).



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

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

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

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

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

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

dB(A).

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

dB(A).

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

dB(A).

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

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



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

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

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

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

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

bebyggelse eller bland träd
dungar (m)

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

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

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

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

Tn § 76                                                   Dnr 2017/00528  

Nytt vattenskyddsområde för Haboskogens och Slättes 
grundvattentäkter  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda kommun att besluta enligt 
följande: 

Töreboda kommun beslutar med stöd av 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken att:  

1. Inrätta vattenskyddsområde för grundvattentäkterna på fastigheterna Haboskogen 6:29 
och Gastorp 2:8 (Haboskogens vattentäkt) samt Slätte 15:2 (Slätte vattentäkt) i 
Töreboda kommun, med omfattning som framgår av karta enligt bilaga 1. 

2. Skyddsföreskrifter enligt bilaga 2 ska gälla inom vattenskyddsområdet.  

Bakgrund 

Vattenskyddsområdets syfte  

Det övergripande syftet med vattenskyddsområdet är att ge grundvattentäkterna i 
Haboskogen och Slätte ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgången säkras i ett 
flergenerationsperspektiv. Syftet med skyddsföreskrifterna är att säkerställa att påverkan 
eller risk för påverkan på Haboskogen och Slätte grundvattentäkter inte uppstår, så att 
vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.  

Genomförda samråd  

2018-12-17 beslutade Töreboda kommunfullmäktige att genomföra formellt samråd om 
förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Haboskogen och 
Slätte grundvattentäkter. Sista dag att inkomma med yttrande var 2018-02-08. Inkomna 
yttranden och bemötanden finns i samrådsredogörelsen. Samrådet föranledde inga 
ändringar av det tekniska underlaget och vattenskyddsområdets avgränsningar har inte 
ändrats. En del mindre ändringar av skyddsföreskrifterna har genomförts som inte 
föranleder strängare regler än vad samrådet angav: 

 § 7a Upplag 

 Primär zon: Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer och liknande under längre tid än en 
månad är förbjudet. Undantag gäller för upplag av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för 
uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.  

 Sekundär zon: Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer och liknande under längre tid än ett år 
kräver tillstånd. Undantag gäller för upplag av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för 
uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten. 
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 § 9b Vägar parkering och fordonstvätt 

Primär och sekundär zon: Parkering eller uppställning, mellan klockan 18.00-07.00 av 
tunga fordon eller tunga arbetsmaskiner, kräver tillstånd. Undantag för tunga fordon 
och tunga arbetsmaskiner uppställda på tätt underlag inomhus. 

Motivering av beslut  

Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det kommunala 
ansvaret omfattar också att se till att allmänna dricksvattentillgångar skyddas så att 
dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv. 
 

Enligt 7 kap. 21 § miljöbalken får kommunen förklara ett mark- eller vattenområde som 
vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan 
antas komma att utnyttjas för vattentäkt.  
 

Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken ska kommunen meddela sådana föreskrifter om 
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom ett vattenskyddsområde som 
behövs för att tillgodose syftet med området. Enligt 7 kap. 25 § får en inskränkning i 
enskilds rätt att använda mark eller vatten inte gå längre än vad som krävs för att syftet 
med skyddet ska tillgodoses.  
 

Föreslagen områdesavgränsning och indelning i skyddszoner samt föreslagna 
skyddsföreskrifter bedöms vara utformade så att inskränkningen i enskilds rätt inte går 
längre än vad som krävs för att tillgodose syftet med skyddet. Det föreslagna 
vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte 
grundvattentäkter bedöms vara nödvändigt för att långsiktigt trygga 
dricksvattenförsörjningen i området. 

Kungörelse av beslut  

Beslutet kungörs i Mariestads-Tidningen och Post- och Inrikes Tidningar inom tio dagar 
efter kommunfullmäktiges beslutsdatum. Beslutet kungörs även på Töreboda kommuns 
officiella anslagstavla (www.toreboda.se) samt finns i utskriven version på kommunhuset i 
Töreboda. 

Hur man överklagar  

Beslutet kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För att 
överklaga beslutet ska skrivelse om detta ha inkommit till Töreboda kommun, Box 83, 545 
22 Töreboda, senast tre veckor efter att beslutet kungjordes i Mariestads-Tidningen.          
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Upphävande av befintliga skyddsområden  

Det finns gamla skyddsområden med föreskrifter som måste upphävas innan ett nytt 
vattenskyddsområde kan fastställas. Det är länsstyrelsen som ska upphäva de gamla 
skyddsområdena. Enligt beslut i fullmäktige 2018-12-17 har begäran om upphävande av 
befintliga skyddsområden med skyddsområdesbestämmelser för Haboskogen och Slätte 
skickats in till länsstyrelsen. Beslut i enlighet med kommunens begäran innebär att 
upphävandet av befintliga skyddsområden kommer att gälla från det att kommunens beslut 
om fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft. Länsstyrelsen har i 
skrivande stund inte fattat beslut i ärendet men kommer enligt uppgift att göra det innan 
dagen för kommunfullmäktiges beslut om fastställande av nytt vattenskyddsområdet.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Sven Olsson (C) tillstyrker arbetsutskottet förslag till beslut.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner 
att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 67/19.  

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Ida Roos och teknisk chef Michael Nordin 
2019-03-29, Inrättande av vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte 
grundvattentäkter. 

Bilaga 1: Karta över vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter  

Bilaga 2: Skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte vattenskyddsområde, Töreboda 
kommun, 2019-03-28 

Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, 2018-10-18  

Konsekvensbedömning av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Haboskogen 
och Slätte grundvattentäkter 2019-03-28  

Samrådsredogörelse 2019-03-28 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda  

 



Haboskogen - Slätte vattenskyddsområde
Förslag på utbredning

0 10,5 km
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Vattenskyddsområde
Primär skyddszon

Sekundär zon

Tertiär skyddzon
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  Bilaga 2 

 

1 (8) 
  

 

 
 
 

2019-03-28 

Skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte 
vattenskyddsområde, Töreboda kommun, fastställda av 
kommunfullmäktige § xx 2018-yy-yy 

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Töreboda kommun om ett 

gemensamt vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte vattentäkter i Töreboda kommun. 

Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av bifogad karta i bilaga 3. 

Vattenskyddsområdet är indelat i tre vattentäktszoner, tre primära skyddszoner, två sekundära 

skyddszoner samt en tertiär skyddszon. 

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att nedan angivna 

skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en 

uppdelning mellan respektive zon. 

Ikraftträdande 

Enligt 7 kap 22 § gäller skyddsföreskrifterna från dagen för kommunfullmäktiges beslut, även 

om de överklagas. 

För verksamheter som är i drift ska anmälan eller ansökan om tillstånd vara inlämnat senast 18 

månader efter ikraftträdandet. För verksamheter som är i drift vid beslutet gäller föreskrifter om 

förbud två år efter ikraftträdandet. 

Prövnings- och tillsynsmyndighet 

Prövnings- och tillsynsmyndighet är enligt miljöbalken den kommunala nämnd som ska fullgöra 

kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Äldre skyddsområden och skyddsföreskrifter  

Nytt skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter ersätter tidigare vattenskyddsområden 

med skyddsföreskrifter. För Haboskogen finns sedan tidigare Västerbygdens vattendomstols 

deldom daterad 3 september 1962 och vattenöverdomstolens dom 19 juni 1963. För Slätte finns 

länsstyrelsens beslut om skyddsbestämmelser daterat 31 mars 1971. De äldre föreskrifterna 

upphör att gälla i och med att kommunfullmäktiges beslut träder ikraft. 

Generella restriktioner och anvisningar inom vattenskyddsområden 

Restriktioner och anvisningar som generellt gäller för skyddsområden kan finnas. Här listas 

några. Det kan finnas fler och listan gör inte anspråk på att vara heltäckande. 

 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 

(NFS 2015:2). 

 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av 

brandfarlig vätska NFS 2017:15  



   

 

Skyddsföreskrifter 

Tertiär skyddszon 

För tertiär skyddszon finns skyddsföreskrifter endast för materialtäkter. I övrigt, där inget anges  

finns inga specifika skyddsföreskrifter angivna för den tertiära skyddszonen. 

§ 1 Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen är annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.  

§ 2 Petroleumprodukter  

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängd än 25 liter är 

förbjudet.  

All lagring i mark är förbjuden. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

 

Hantering av större mängd än 250 liter kräver 

tillstånd.  

All lagring i mark är förbjuden. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

Information: Ytterligare bestämmelser följer Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 

vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2017:15. Gäller f.o.m. 2018-07-01 

§ 3 Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängder än för 

hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 

skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, 

lösningsmedel eller andra hälso- eller 

miljöfarliga kemiska produkter är förbjudet.   

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

Hantering av större mängder än för 

hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 

skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, 

lösningsmedel eller andra hälso- eller 

miljöfarliga kemiska produkter kräver 

tillstånd. 

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

 

§4 Miljöfarlig verksamhet 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 



a Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 

tillståndspliktig enligt 2-32 kap i 

miljöprövnings-förordningen (2013:251 och 

eventuella senare ändringar) är förbjuden.  

- 

b Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 

anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 

miljöprövnings-förordningen (2013:251 och 

eventuella senare ändringar) kräver tillstånd.  

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

§5 Bekämpningsmedel  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska bekämpningsmedel är 

förbjuden.  

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 

inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 

bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 

inomhus. 

b Yrkesmässig hantering av biologiska 

bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Samma som i primär skyddszon 

c Jord- och vattenslagning av plantor som 

behandlats med bekämpningsmedel är 

förbjuden. 

Samma som i primär skyddszon. 

§6 Växtnäringsämnen 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av naturgödsel är 

förbjudet. För yrkesmässig spridning av 

övriga växtnäringsämnen krävs tillstånd.  

- 

b Spridning av slam från reningsverk eller 

annan avloppsanläggning är förbjudet. 

Spridning av slam från reningsverk eller 

annan avloppsanläggning kräver tillstånd. 

c Lagring av naturgödsel kräver tillstånd. Lagring av naturgödsel kräver anmälan. 

§7 Upplag 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer 

och liknande under längre tid än en månad 

är förbjudet.  

Undantag gäller för upplag av ved eller andra 

träbaserade produkter, avsedda för 

Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer 

och liknande under längre tid än ett år kräver 

tillstånd. 

Undantag gäller för upplag av ved eller andra 

träbaserade produkter, avsedda för 



   

 

uppvärmning av bostad, på den aktuella 

fastigheten. 

uppvärmning av bostad, på den aktuella 

fastigheten. 

b Upplag av avfall, förorenade massor eller 

med massor med okänt ursprung eller okänt 

föroreningsinnehåll är förbjudet. 

Undantag gäller för komposterbart 

hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket 

läggs i hushållskompost på den egna 

tomten. 

Samma som i primär skyddszon 

c Upplag av snö från trafikerade ytor utanför 

aktuell skyddszon är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

d Upplag av vägsalt och dammbindningsmedel 

är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

§8 Infiltration och avledning av avloppsvatten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Installation av ny enskild avloppsanläggning 

för hushållsspillvatten eller annat 

avloppsvatten är förbjuden.  

- 

§9 Vägar, parkering och fordonstvätt  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av väg eller parkeringsplats för 

mer än 20 personbilar eller motsvarande 

kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Parkering eller uppställning, mellan klockan 

18.00-07.00 av tunga fordon eller tunga 

arbetsmaskiner, kräver tillstånd. 

Undantag för tunga fordon och tunga 

arbetsmaskiner uppställda på tätt underlag 

inomhus. 

Samma som i primär skyddszon 

c Fordonstvätt är förbjuden. 

 

Fordonstvätt annat än avsköljning med kallt 

vatten är förbjuden. 

§10 Materialtäkter och markarbeten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

a Materialtäkt är förbjuden. Materialtäkt är förbjuden. Materialtäkt är förbjuden.  

Undantag för 

husbehovstäkter som kräver 

tillstånd. 



b Markarbeten kräver 

tillstånd.  

Undantag för markarbeten 

på en sammanhängande yta 

mindre än 200 m
2
 eller 

underhåll av markledningar. 

Samma som i primär 

skyddszon 

- 

c Återfyllnad eller annan 

användning med avfall, 

massor med okänt 

föroreningsinnehåll eller 

massor som är förorenade är 

förbjudet. 

Samma som i primär 

skyddszon 

- 

§11 Energianläggningar och brunnar 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av anläggning för lagring eller 

utvinning av värmeenergi eller kyla från jord, 

berg eller vatten kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Anläggande av brunn för enskild 

vattenförsörjning är förbjudet.  

Anläggande av brunn för enskild 

vattenförsörjning kräver tillstånd.  

§12 Skyltning 

Där väg passerar gräns till vattenskyddsområde samt där så behövs vid vägar som passerar 

genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och 

informerar om vattenskyddsområdet. 

Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen hanteras i en omfattning som kan medföra 

risk för förorening av grundvattnet skall skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets 

existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman. 

§13 Allmänna bestämmelser 

Anmälningsplikt vid risk för förorening 

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, 

läckage och annan förorening från oljor, kemikalier eller andra miljöfarliga ämnen om denne 

bedömer att händelsen kan medföra risk för skadlig förorening av mark och vatten. Anmälan 

ska göras till Räddningstjänsten och till tillsynsmyndigheten. Inträffade olyckshändelser skall 

omedelbart rapporteras på telefonnummer 112. 

Tillstånd  

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av Miljö- och byggnads-

nämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner och kan bli förknippat med villkor. 

Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och 

drivas utan risk för skada för vattenförekomsten. Ansökan om tillstånd ska lämnas in skriftligen 

och i god tid till Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs 

kommuner. 



   

 

Anmälan 

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen till Miljö- och 

byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. En komplett anmälan 

enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit till tillsynsmyndigheten senast 6 veckor före det att 

åtgärden påbörjas. 

Dispens 

Om det finns särskilda skäl kan Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och 

Gullspångs kommuner meddela dispens från bestämmelser med förbud enligt dessa 

skyddsföreskrifter. 

Tillsyn, avgifter och påföljd 

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken 

m.fl. författningar. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken. Miljö- och byggnadsnämnden 

för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner är tillsynsmyndighet för 

vattenskyddsområdet. Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns i miljöbalken m.fl. 

författningar. 

Definitioner av begrepp 

Avfall 

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927). 

Avloppsvatten 

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §; 

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållsspillvattnet består av spillvatten från WC 

(”klosettvatten”) samt från bad, disk och tvätt (”BDT-vatten”). 

2. Vatten som använts för kylning. 

3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller 

vissa fastigheters räkning (dagvatten). 

4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 

Bekämpningsmedel 

Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som är 

avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada 

eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas 

inte som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter. 

Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism 

som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, 

däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. 

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller 

efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment 

som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional 



bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser 

och får avgöras av tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 

tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 

omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga 

förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom 

den egna fastigheten för dess egna behov som t.ex. förbrukning som krävs för skötsel av 

jordbruks- eller skogsbruksfastighet En materialtäkt där det utbrutna materialet används som 

ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som 

husbehovstäkt (NFS 2003:2). 

Hushållsbehov 

Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna 

man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. 

Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter 

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade 

och märkta som farliga enligt gällande CLP-förordning och kemikalieinspektionens anvisningar. 

Markarbeten 

Med markarbeten avses schaktning, borrning, fyllning, spontning, pålning och andra liknande 

arbeten på land.  

Materialtäkt 

Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller 

andra jordarter. 

Naturgödsel 

Med naturgödsel avses här fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur. 

Sekundärt skydd 

Anordning som skyddar mot läckage och överfyllnad. För cisterner ovan mark eller inomhus är 

invallning ett sekundärt skydd. För rörledningar och slangar är dubbelmantling en typ av 

sekundärt skydd. 

En invallning ska minst kunna innehålla hela behållarens/cisternens volym. Om flera 

behållare/cisterner använder samma invallning ska invallningen minst kunna innehålla den 

största behållarens volym. 

Tunga fordon och tunga arbetsmaskiner 

Fordon och arbetsmaskiner med totalvikt överstigande 3,5 ton. 



   

 

Växtnäringsämnen 

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, 

kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur), avloppsslam, biogödsel, vedaska samt 

övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.  

Yrkesmässig 

Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon 

ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss 

omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig 

karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet: 

 Verksamheten bedrivs i bolagsform 

 Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig 

 Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig 
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Konsekvensbedömning av vattenskyddsområde 

med skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte 

grundvattentäkter 

Inledning 

Detta dokument redovisar övergripande vilka konsekvenser de föreslagna 

skyddsföreskrifterna kan medföra för berörda fastighetsägare, boende och 

verksamhetsutövare inom det föreslagna vattenskyddsområdet.  

Vattenskyddsföreskrifterna är till för att skydda vårt fina dricksvatten på lång sikt. 

Tillsammans skapar vi ett hållbart vatten för flera generationer! 

Vad innebär vattenskyddsföreskrifterna för de som berörs?  

Vattenskyddsföreskrifter ska minska risken för att vattentäkterna förorenas. När 

beslut fattas om att fastställa skyddsföreskrifter inom ett vattenskyddsområde 

innebär det att både verksamhetsutövare, allmänhet och myndigheter upplever 

konsekvenser av beslutet. Skulle beslutet inte medföra några konsekvenser kan 

föreskrifterna betraktas som verkningslösa och bidrar därmed inte till ett ökat 

vattenskydd jämfört med dagens situation.   

I huvudsak kan konsekvenserna av skyddsföreskrifter delas in i tre delar som i 

olika utsträckning berör verksamhetsutövare, allmänhet och myndigheter.  

 God information om vattenskyddsområdet är en grundförutsättning för att 

kunna känna till vad som gäller.  

 Efterlevnad av de skyddsföreskrifter som blir gällande är lika viktigt som att följa 

övrig lagstiftning.  

 Möjligheten att pröva sin rätt till ersättning om man som boende eller 

verksamhetsutövare i området påverkas i avsevärd omfattning är en 

grundprincip i svensk rättssäkerhet och gäller även för fastställda 

vattenskyddsföreskrifter.  

I följande avsnitt utvecklas resonemanget kring dessa bitar.  

Information 

Information och samarbete med de som berörs är av yttersta vikt för att ett 

vattenskyddsområde ska fungera på ett bra och tillräckligt sätt så att vattentäkten 

skyddas. För att uppnå detta måste allmänheten vara medveten om vattenskyddet 

och förstå betydelsen av det. Till detta behövs en allmän respekt och förståelse för 
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det allmänna dricksvattenbehovet och vattentäkten. Kommunen har ett stort 

ansvar att förmedla god information både under arbetets gång med att ta fram 

förslag till vattenskyddsområde och då det har blivit fastställt. Detta kan behöva 

upprepas med jämna mellanrum. 

Efterlevnad av skyddsföreskrifterna 

Skyddsföreskrifterna berör de som bor och verkar inom vattenskyddsområdet 

genom att de behöver göra anmälan eller få tillstånd för vissa typer av 

verksamheter/åtgärder. Var och en som är verksam eller vistas inom 

vattenskyddsområdet har ett ansvar1 att se till att de föreskrifter som gäller inom 

vattenskyddsområdet följs.  

Anmälan och ansökan om tillstånd 
Anmälningar och tillståndsansökningar skickas in till tillsynsmyndigheten, dvs. den 

kommunala miljönämnden som vid tidpunkten för fastställandet av 

skyddsföreskrifterna är Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda 

och Gullspångs kommuner. Den som ansöker om tillstånd eller anmäler en 

verksamhet/åtgärd behöver lägga ned en viss egen tid för att ta fram ansökan och 

hantera ärendet.  

Ett tillstånd kan bli förknippat med särskilda villkor som verksamhetsutövaren 

eller den som vidtar åtgärden måste följa för att tillståndet ska vara giltigt. 

Villkoren ska grundas på förutsättningar för den enskilda verksamheten/åtgärden. 

Ett tillstånd gäller under en begränsad tidsperiod. Det är vanligt i vattenskydds-

sammanhang att ett tillstånd ges över flera år, förutsatt att inget i verksamheten 

ändras utanför ramarna för tillståndet. Värt att nämna är att en tillståndsansökan 

enligt vattenskyddsföreskrifterna inte alls har samma omfattning som en 

tillståndsansökan enligt Miljöbalken. Bland annat finns inte krav på 

miljökonsekvensbeskrivning eller samråd med berörda.  

Vid anmälan kan verksamhetsutövaren bli förelagd att följa vissa 

försiktighetsmått. Detta kan göras i samband med att anmälan görs, eller i ett 

senare skede om det finns grund till det. 

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för att pröva ärenden om anmälan eller 

ansökan om tillstånd och det är den sökande som betalar.  

Dialogen som sker mellan sökanden och kommunen i samband med hantering av 

anmälan eller ansökan om tillstånd kan skapa ett underlag för 

verksamhetsutövaren att utföra bättre egenkontroll.  

                                                 
1
 Enligt 29 kap 2 och 2a §§ miljöbalken 
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Dispensansökan 
Ansökan om dispens från de förbud som anges i skyddsföreskrifterna prövas av 

den kommunala miljönämnden som vid tidpunkten för fastställandet av 

skyddsföreskrifterna är Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda 

och Gullspångs kommuner. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för att pröva 

ärendet och det är den sökande som betalar. En dispens kan bli förknippad med 

villkor. Villkoren ska grundas på förutsättningar för den enskilda 

verksamheten/åtgärden och måste följas för att dispensen ska vara giltig.  

Ersättning 

En verksamhetsutövare som berörs av skyddsföreskrifterna på ett sätt som gör att 

pågående markanvändning avsevärt försvåras kan ha rätt till ersättning från 

vattentäktens huvudman. Eventuella ersättningsfrågor prövas av Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län. Ärenden om ersättningsanspråk kan prövas först då 

skyddsföreskrifterna är fastställda.  

Den som prövar sin rätt till ersättning måste ha fått ett slutgiltigt beslut som grund 

för prövningen. Ett sådant beslut kan till exempel vara att man inte fått tillstånd 

för det man önskar utföra eller att villkoren som ges upplevs så långtgående att de 

omöjliggör verksamhet. Det kan också vara att man nekats dispens från ett förbud 

i skyddsföreskrifterna. 

Övriga konsekvenser för kommunen 

Tillsynsmyndigheten behöver utöka sina resurser för utökad tillsyn och prövning 

av åtgärder/verksamheter inom vattenskyddsområdet och som omfattas av 

skyddsföreskrifterna. 

Skyddsföreskrifter är ett sätt att skydda en vattentäkt. Det är inte möjligt att 

reducera eller styra undan alla risker med hjälp av föreskrifter utan det krävs även 

andra åtgärder för att reducera risker. Exempel på andra åtgärder som görs i detta 

område är att ta fram en beredskapsplan, att området kommer in i den fysiska 

planeringen och att trafikverket skyddar väg 202 med olika skyddsåtgärder. VA-

huvudmannen ska också se till så att vattenskyddsområdet skyltas upp. 

Den enskilda väg, nr 26241, som går genom området i  nord-sydlig riktning 

begränsas inte av föreskrifterna. Vägen trafikeras av tung trafik som kan utgöra en 

risk för vattentäkten. Att begränsa vägen så att tung trafik inte får framföras på 

denna skulle innebära att samfällighetsföreningen som äger och driftar vägen 

skulle förlora sitt driftsbidrag från Trafikverket om ca 75 000 kr/år. Ett alternativ 

är att kommunen ersätter föreningen för denna inkomstförlust. I 

riskbedömningen har risken som är förknippad med vägen klassats som riskklass 

2 (av 1-4 där 4 utgör högst riskklassning). och det kan tyckas väl kostsamt för 

kommunen att stå för denna kostnad. Denna fråga bör också relateras till att 

kommunen inte kan reglera den betydligt större risken som är förknippad med 

trafiken på väg 202. 
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Konsekvenser av skyddsföreskrifterna 

Konsekvensbedömningen har gjorts utifrån följande berörda grupper:  

 Boende 

 jord- och skogsbruk 

 djurhållning 

 Industriell verksamhet och viss annan miljöfarlig verksamhet 

 Täktverksamhet 

 schaktnings-/ markarbeten 

 väghållning 

 kommunal verksamhet 

 Idrotts- och fritidsanläggningar 

Där inget tas upp har inga konsekvenser kommit oss till känna under arbetets 

gång alternativt har vi inte kunnat förutse några konsekvenser. 

§ 2 Petroleumprodukter  

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängd än 25 liter är 

förbjudet.  

All lagring i mark är förbjuden. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

Hantering av större mängd än 250 liter kräver 

tillstånd.  

All lagring i mark är förbjuden. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

 

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och 

vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor finns särskilda restriktioner 

för hantering av mer än 250 liter och gäller generellt inom vattenskyddsområden.  

De skyddsföreskrifter som föreslås bedöms innebära strängare restriktioner och 

gäller därför före Naturvårdsverkets föreskrift där så är fallet. 
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Konsekvensbedömning § 2 
 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns tre privatbostäder inom 

den primära skyddszonen i Slätte 

och 5 i Haboskogen (varav 3 har 

gränsen mot sekundär zon genom 

tomten). 

Boende ska normalt inte behöva 

hantera större mängder 

petroleumprodukter. Det har inte 

framkommit i riskinventeringen att 

det skulle finnas bostadshus som 

värms upp med oljepanna inom 

området. Om så ändå är fallet så är 

det tillåtet så länge som 

anläggningen finns ovan mark, har 

invallning, sker i utrymme inomhus 

och som saknar golvbrunn. 

Det finns cirka 23 privatbostäder 

inom den sekundära skyddszonen i 

Slätte och ca 30 i Haboskogen. 

 

Boende ska normalt inte behöva 

hantera större mängder 

petroleumprodukter. Det har inte 

framkommit i riskinventeringen att det 

skulle finnas bostadshus som värms 

upp med oljepanna inom området. 

Om så ändå är fallet så är det tillåtet så 

länge som anläggningen finns ovan 

mark, har invallning, sker i utrymme 

inomhus och som saknar golvbrunn. 

Jord- och 

skogsbruk 

Primär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark.  

 

Restriktionen gör att hantering av 

mer än 25 liter 

petroleumprodukter, vid t.ex. 

påfyllning av bränsle i 

skogsmaskiner, inte får ske inom 

området. 

Här gäller generellt 

försiktighetsprincipen! 

Sekundär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark samt små 

arealer jordbruksmark.  

Restriktionen gör att tillstånd måste 

sökas för hantering av större mängder 

petroleumprodukter (>250 liter), 

vilket det kan finnas behov av i 

samband med påfyllning av jord- och 

skogsbruks-maskiners bränsletankar. 

Det har inte framkommit i 

riskinventeringen att det finns några 

befintliga cisterner inom området. 

Här gäller generellt 

försiktighetsprincipen! 

Täktverksamhe

t, schaktnings-/ 

markarbeten 

Behov av att genomföra 

schaktning/ markarbeten inom 

området kan uppstå. Restriktionen 

gör att hantering av mer än 25 liter 

petroleumprodukter, vid t.ex. 

påfyllning av bränsle i 

entreprenadmaskiner, inte får ske 

Behov av att genomföra schaktning/ 

markarbeten inom området kan 

uppstå. Restriktionen gör att tillstånd 

måste sökas för hantering av större 

mängder petroleumprodukter, vilket 

det kan finnas behov av i samband 

med påfyllning av 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

inom området. entreprenadmaskiners bränsletankar. 

Idrotts- och 

fritidsanläggnin

gar 

Inom primär zon ligger Mostugan 

med motionsspår samt en 

skjutbana. 

Restriktionen gör att hantering av 

mer än 25 liter 

petroleumprodukter, vid t.ex. 

påfyllning av bränsle i gräsklippare, 

spårmaskiner etc, inte får ske inom 

området.  

Skjutbanan bedöms inte behöva 

hantera petroleumprodukter. 

* 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms den inte beröras av 
restriktionen. 

§ 3 Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängder än för 

hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 

skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, 

lösningsmedel eller andra hälso- eller 

miljöfarliga kemiska produkter är förbjudet.   

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

Hantering av större mängder än för 

hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 

skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, 

lösningsmedel eller andra hälso- eller 

miljöfarliga kemiska produkter kräver 

tillstånd.  

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

 

Konsekvensbedömning § 3 
 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Jord- och skogsbruk Primär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark.  

Användning av dessa kemikalier 

bedöms inte användas. Om det 

ändå skulle vara fallet medför 

restriktionen att hantering av 

större mängder än för 

Sekundär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark samt 

små arealer jordbruksmark.  

Användning av dessa kemikalier 

bedöms inte användas. Om det 

ändå skulle vara fallet medför 

restriktionen att hantering av 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

hushållsbehov, av tex 

impregneringsmedel eller 

lösningsmedel etc. inte får ske 

inom området.  

större mängder än för 

hushållsbehov, av tex 

impregneringsmedel eller 

lösningsmedel etc. kräver 

tillstånd. 

Industriell 

verksamhet och viss 

annan miljöfarlig 

verksamhet 

* Hantering av miljö- och 

hälsofarliga kemiska produkter 

kan eventuellt förekomma inom 

området. Restriktionen innebär 

att tillstånd måste sökas.  

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms den inte beröras av 
restriktionen. 

§4 Miljöfarlig verksamhet 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 

tillståndspliktig enligt 2-32 kap i 

miljöprövnings-förordningen (2013:251 och 

eventuella senare ändringar) är förbjuden.  

- 

b Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 

anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 

miljöprövnings-förordningen (2013:251 och 

eventuella senare ändringar) kräver tillstånd.  

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

 
Konsekvensbedömning § 4 

Restriktionerna avser nya verksamheter. 

 

§5 Bekämpningsmedel  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska bekämpningsmedel är 

förbjuden.  

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 

inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 

bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 

inomhus. 

b Yrkesmässig hantering av biologiska 

bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Samma som i primär skyddszon 
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c Jord- och vattenslagning av plantor som 

behandlats med bekämpningsmedel är 

förbjuden. 

Samma som i primär skyddszon. 

 

Konsekvensbedömning § 5 
 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns tre privatbostäder inom 

den primära skyddszonen i Slätte 

och 5 i Haboskogen (varav 3 har 

gränsen mot sekundär zon genom 

tomten). 

a) Restriktionen medför att 

bekämpningsmedel inte får 

hanteras utomhus i området. 

* 

 

 

 

Jord- och skogsbruk Primär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark.  

a) Hur behovet ser ut av att sprida 

kemiska bekämpningsmedel i 

skogen har inte klarlagts. 

Restriktionen medför att detta 

inte är tillåtet.  

VA-avdelningen väljer att ha 

förbud trots att det bara är små 

arealer jordbruksmark. Detta 

väljer vi för att vi inte vill ha 

kemiska bekämpningsmedel inom 

den primära zonen. Kemiska 

bekämpningsmedel kan ge 

problem under lång tid och 

halterna är väldigt lågt satta för 

dricksvatten. 

b) Hur behovet ser ut av att 

sprida biologiska 

bekämpningsmedel har inte 

klarlagts. Restriktionen medför att 

tillstånd måste sökas. 

 

c) Restriktionen medför att 

plantor som behandlats med 

Sekundär skyddszon omfattas 

till största del av skogsmark 

samt små arealer 

jordbruksmark.  

a) Spridning av 

bekämpningsmedel på befintlig 

jordbruksmark kan 

förekomma idag. Restriktionen 

medför att tillstånd måste 

sökas. 

Genom tillståndsansökan kan 

verksamhet miljö och bygg 

reglera vilka medel som 

eventuellt går att använda och 

inte. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hur behovet ser ut av att 

sprida biologiska 

bekämpningsmedel har inte 

klarlagts. Restriktionen medför 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

bekämpningsmedel inte får 

förvaras i jord eller vatten i 

området i väntan på plantering.  

att tillstånd måste sökas 

c) Restriktionen medför att 

plantor som behandlats med 

bekämpningsmedel inte får 

förvaras i jord eller vatten i 

området i väntan på plantering.  

Väghållning  Hur behovet ser ut av att sprida 

bekämpningsmedel i vägområden 

har ej klarlagts. Restriktionen 

medför att kemiska 

bekämpningsmedel inte är tillåtna. 

Hur behovet ser ut av 

yrkesmässig spridning av 

bekämpningsmedel i 

vägområden har ej klarlagts. 

Restriktionen medför att 

tillstånd måste sökas. 

Kommunal 

verksamhet  

Kommunen hanterar inga 

bekämpningsmedel inom 

området. 

Kommunen hanterar inga 

bekämpningsmedel inom 

området. 

Idrotts- och 

fritidsanläggningar 

Inom primär zon ligger Mostugan 

med motionsspår samt en 

skjutbana. 

Restriktionen medför att kemiska 

bekämpningsmedel inte är tillåtna. 

* 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms den inte beröras av 
restriktionen. 

§6 Växtnäringsämnen 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av naturgödsel är 

förbjudet. För yrkesmässig spridning av 

övriga växtnäringsämnen krävs tillstånd.  

- 

b Spridning av slam från reningsverk eller 

annan avloppsanläggning är förbjudet. 

Spridning av slam från reningsverk eller 

annan avloppsanläggning kräver tillstånd. 

c Lagring av naturgödsel kräver tillstånd. Lagring av naturgödsel kräver anmälan. 

 

Konsekvensbedömning § 6 
 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Jord- och 

skogsbruk 

Primär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark. 

a) Restriktionen gör att tillstånd 

måste sökas för skogsgödsling. Det 

har inte utretts hur vanligt 

förekommande detta är, men verkar 

inte vara så vanligt rent generellt. 

* 

Djurhållning  Troligen sker ingen lagring av 

naturgödsel inom området. Det kan 

dock inte uteslutas att lagring av 

naturgödsel förekommer i området.  

c) Restriktionen medför att tillstånd 

måste sökas för sådan lagring.  

Det finns ett par gårdar med 

djurhållning i 

tillsynsmyndighetens register. 

Det kan också finnas mindre 

hästgårdar i området. 

c) Restriktionen medför att 

lagring av naturgödsel måste 

anmälas.  

Kommunal 

verksamhet  

Kommunen hanterar inga 

växtnäringsämnen inom området. 

Kommunen hanterar inga 

växtnäringsämnen inom 

området. 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms den inte beröras av 
restriktionen. 

§7 Upplag 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer 

och liknande under längre tid än en månad 

är förbjudet.  

Undantag gäller för upplag av ved eller andra 

träbaserade produkter, avsedda för 

uppvärmning av bostad, på den aktuella 

fastigheten. 

Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer 

och liknande under längre tid än ett år kräver 

tillstånd. 

Undantag gäller för upplag av ved eller andra 

träbaserade produkter, avsedda för 

uppvärmning av bostad, på den aktuella 

fastigheten. 

a Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer 

och liknande under längre tid än en månad 

är förbjudet.  

Undantag gäller för upplag av ved eller 

andra träbaserade produkter, avsedda för 

uppvärmning av bostad, på den aktuella 

fastigheten. 

Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer 

och liknande under längre tid än sex 

månader kräver tillstånd. 

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 

andra träbaserade produkter, avsedda för 

uppvärmning av bostad, på den aktuella 

fastigheten. 

b Upplag av avfall, förorenade massor eller Samma som i primär skyddszon 
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med massor med okänt ursprung eller okänt 

föroreningsinnehåll är förbjudet. 

Undantag gäller för komposterbart 

hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket 

läggs i hushållskompost på den egna 

tomten. 

c Upplag av snö från trafikerade ytor utanför 

aktuell skyddszon är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

d Upplag av vägsalt och dammbindningsmedel 

är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

 
Konsekvensbedömning § 7 
 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns tre privatbostäder inom 

den primära skyddszonen i Slätte 

och 5 i Haboskogen (varav 3 har 

gränsen mot sekundär zon genom 

tomten). 

a) Uppläggning av ved/pellets för 

uppvärmning av bostad på 

fastigheten omfattas inte av 

restriktionen. 

Det finns cirka 23 privatbostäder 

inom den sekundära skyddszonen i 

Slätte och ca 30 i Haboskogen. 

 

a) Uppläggning av ved/pellets för 

uppvärmning av bostad på 

fastigheten omfattas inte av 

restriktionen. 

Jord- och 

skogsbruk 

Primär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark.  

 

a) Genom att timmerupplag upp 

till en månads tid inte omfattas av 

någon restriktion finns det vid 

skogsavverkning möjlighet att 

lägga upp timret i väntan på 

borttransport.  

De primära zonerna är också små 

och markfastigheterna går ut över 

sekundär zon vilket underlättar 

borttransport till annan zon om 

man vet med sig att det skulle ta 

längre tid. 

Sekundär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark samt små 

arealer jordbruksmark.  

a) Genom att timmerupplag upp till 

ett års tid inte omfattas av någon 

restriktion finns det vid 

skogsavverkning möjlighet att lägga 

upp timret i väntan på borttransport. 

Även timmer från primär zon kan 

läggas upp i den sekundära zonen. 

Industriell 

verksamhet och 

Inom området finns en skjutbana. 

Vid arbete i skjutvallarna måste 

* 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

viss annan 

miljöfarlig 

verksamhet 

extra försiktighet gälla då massor 

kan vara förorenade av metaller. 

När denna fråga blir aktuell ska 

verksamhet miljö och bygg kopplas 

in. 

Täktverksamhet, 

schaktnings-/ 

markarbeten 

b) Inom området finns potentiellt 

förorenad mark. Vid eventuella 

schaktnings-/markarbeten i 

förorenad mark medför 

restriktionen att sådana massor 

inte får läggas upp inom området. 

b) Inom området finns potentiellt 

förorenad mark. Vid eventuella 

schaktnings-/markarbeten i 

förorenad mark medför restriktionen 

att sådana massor inte får läggas upp 

inom området. 

Väghållning  Inom området finns vägsträckor 

där stat och enskild väghållare är 

väghållare. 

c) Restriktionen innebär att snö 

från områden utanför den primära 

zonen inte får föras in och läggas 

upp inom området. Inga snötippar 

finns inom området. 

d) Restriktionen innebär att upplag 

av salt och dammbindningsmedel 

inte får förekomma. Inga upplag 

finns som har framkommit. 

Inom området finns vägar med 

statlig, kommunal samt enskild 

väghållare. 

c) Restriktionen innebär att snö från 

områden utanför den sekundära 

zonen inte får föras in och läggas 

upp inom området. Inga snötippar 

finns inom området. 

d) Restriktionen innebär att upplag 

av salt och dammbindningsmedel 

inte får förekomma. Inga upplag 

finns som har framkommit. 

Kommunal 

verksamhet  

Kommunen har inga upplag för 

t.ex. schaktmassor eller snö inom 

området. 

Kommunen har inga upplag för t.ex. 

schaktmassor eller snö inom 

området. 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms den inte beröras av 
restriktionen. 

§8 Infiltration och avledning av avloppsvatten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Installation av ny enskild avloppsanläggning 

för hushållsspillvatten eller annat 

avloppsvatten är förbjuden.  

- 
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Konsekvensbedömning § 8 
 
Restriktionerna avser nya avloppsanläggningar. Om en enskild avloppsanläggning saknar giltigt 
tillstånd från miljö och byggnadsnämnden eller om avloppsanläggningen är gammal och 
avloppsanläggningen måste bytas ut för att klara nuvarande miljökrav, räknas det som en ny 
enskild avloppsanläggning. 
 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns tre privatbostäder inom 

den primära skyddszonen i Slätte 

och 5 i Haboskogen (varav 3 har 

gränsen mot sekundär zon genom 

tomten). 

I Slätte ingår alla i det kommunala 

verksamhetsområdet för VA. På 

övriga fastigheter inom primära 

zoner verkar avloppslösningar 

redan idag vara utdragna utanför 

den primära zonen. Vissa av 

fastigheterna ligger i gränsen mellan 

primär och sekundär zon varpå det 

troligen går att lösa avloppet i den 

sekundära zonen. 

* 

 

§9 Vägar, parkering och fordonstvätt  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av väg eller parkeringsplats för 

mer än 20 personbilar eller motsvarande 

kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Parkering eller uppställning, mellan klockan 

18.00-07.00 av tunga fordon eller tunga 

arbetsmaskiner, kräver tillstånd.  

Undantag för tunga fordon och tunga 

arbetsmaskiner uppställda på tätt underlag 

inomhus. 

Parkering eller uppställning, mellan klockan 

18.00-07.00 av tunga fordon eller tunga 

arbetsmaskiner, kräver tillstånd.  

Undantag för tunga fordon och tunga 

arbetsmaskiner uppställda på tätt underlag 

inomhus. 

c Fordonstvätt är förbjuden. Fordonstvätt annat än avsköljning med kallt 

vatten är förbjuden. 

Konsekvensbedömning § 9 
 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns tre privatbostäder inom 

den primära skyddszonen i Slätte 

och 5 i Haboskogen (varav 3 har 

gränsen mot sekundär zon genom 

tomten). 

b) Vi vill undvika uppställning 

nattetid och helger. Gäller ej 

personbilar.  

Restriktionen omfattar tunga 

fordon och tunga arbetsmaskiner. 

Vid en snabb överblick över 

området ser det ut som att 

privatbostäderna i primära zonen 

endast har personbilar och inga 

tyngre arbetsfordon.  

Om någon har tex en tung husbil 

kan sättet den förvaras på regleras 

genom tillstånd. Husbilar har 

bedömts kunna innehålla mer 

bränsle än vanlig personbil. 

c) fordonstvätt är inte tillåten inom 

primär zon. Det är förknippat med 

tungmetaller och andra kemikalier 

som vi inte vill ha i vårt 

dricksvatten. 

Det finns cirka 23 privatbostäder 

inom den sekundära skyddszonen i 

Slätte och ca 30 i Haboskogen. 

 

b) Vi vill undvika uppställning 

nattetid och helger. Rör ej 

personbilar. Om någon vill ha 

uppställning nattetid kan sättet det 

sker på regleras genom tillstånd. 

Om någon har tex en tung husbil 

kan sättet den förvaras på regleras 

genom tillstånd. Husbilar har 

bedömts kunna innehålla mer 

bränsle än vanlig personbil. 

 

 

 

 

c) Restriktionen omfattar inte 

avsköljning av bilen med bara 

vatten.  

Jord- och 

skogsbruk 

Primär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark.  

 

b) Restriktionen innebär att 

tillstånd måste sökas för 

uppställning av tungt fordon 

nattetid och därmed över helg. 

Detta medför att vi får bort 

uppställningar över natt.  

Fordon kan parkeras eller ställas 

upp på mer lämplig plats utanför 

Sekundär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark samt små 

arealer jordbruksmark. Därför 

förekommer en del tunga fordon. 

b) Restriktionen innebär att 

tillstånd måste sökas för 

uppställning av tungt fordon 

nattetid och därmed över helg. 

Detta medför att vi får bort 

uppställningar över natt.  

 

Av vad som framkommit i dialogen 

med berörda fastighetsägare, vad 

gäller egna maskiner, tycks det som 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

vattenskyddsområdet. 

Avverkning över 0,5 ha kräver 

anmälan till Skogsstyrelsen. Miljö 

får dessa på remiss och kan upplysa 

om vad som gäller inom 

vattenskyddsområdet. På så sätt 

kommer tex skogsentreprenörer få 

veta att uppställning inom området 

inte är tillåtet över natten. 

 

 

 

 

c) Fordonstvätt är inte tillåten inom 

primär zon. Det är förknippat med 

tungmetaller och andra kemikalier 

som vi inte vill ha i vårt 

dricksvatten. Avsköljning får ske på 

annan plats om nödvändigt. 

att det inte finns behov av sådan 

uppställning eftersom man har 

garage till sina fordon, de står då 

inomhus på hårdgjord yta. 

Avverkning över 0,5 ha kräver 

anmälan till Skogsstyrelsen. Miljö 

får dessa på remiss och kan upplysa 

om vad som gäller inom 

vattenskyddsområdet. På så sätt 

kommer tex skogsentreprenörer få 

veta att på att uppställning inom 

området inte är tillåtet över natten. 

 

c) Restriktionen omfattar inte 

avsköljning av fordon med bara 

vatten. 

Industriell 

verksamhet och 

viss annan 

miljöfarlig 

verksamhet 

b) Det har inte framkommit att det 

finns några verksamheter inom 

primära zonen med undantag av 

skjutbanan.  

På parkeringen som hör till 

skjutbanan regleras inte parkering 

av personbilar. I övrigt får 

uppställning inte ske av tunga 

fordon eller arbetsmaskiner över 

natten. Kunskap om detta behövs 

vid eventuellt arbete med 

skjutvallar etc. 

b) Restriktionen innebär att 

tillstånd måste sökas för parkering 

eller uppställning av tungt fordon 

nattetid.  

c) Restriktionen omfattar inte 

avsköljning av fordon med bara 

vatten. 

Kommunal 

verksamhet  

* Vid händelse av att det skulle bli 

aktuellt att nyetablera större 

parkeringsplats inom området 

medför restriktionen (a) att tillstånd 

måste sökas. 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms den inte beröras av 
restriktionen. 
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§10 Materialtäkter och markarbeten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

a Materialtäkt är förbjuden. Materialtäkt är förbjuden. Materialtäkt är förbjuden.  

Undantag för 

husbehovstäkter som kräver 

tillstånd. 

b Markarbeten kräver 

tillstånd.  

Undantag för markarbeten 

på en sammanhängande yta 

mindre än 200 m
2
 eller 

underhåll av markledningar. 

Samma som i primär 

skyddszon 

- 

c Återfyllnad eller annan 

användning med avfall, 

massor med okänt 

föroreningsinnehåll eller 

massor som är förorenade är 

förbjudet. 

Samma som i primär 

skyddszon 

- 

 
Konsekvensbedömning § 10 
 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Boende a) Det har inte 

framkommit på några 

informationsträffar 

eller dialogträffar att 

det finns befintliga 

pågående 

husbehovstäkter i 

området. Lokaåsen 

har högt skyddsvärde 

varför sår i skyddande 

lager inte kan 

accepteras. 

b) Det är mindre 

sannolikt att behov av 

att göra sådana 

markarbeten som 

restriktionen omfattar 

ska uppstå. 

a) Det har inte 

framkommit på några 

informationsträffar 

eller dialogträffar att 

det finns befintliga 

pågående 

husbehovstäkter i 

området. Lokaåsen 

har högt skyddsvärde 

varför sår i skyddande 

lager inte kan 

accepteras. 

b) Det är mindre 

sannolikt att behov av 

att göra sådana 

markarbeten som 

restriktionen omfattar 

ska uppstå. 

a) Det har inte 

framkommit att det 

finns några befintliga 

pågående 

husbehovstäkter i 

området. 

Husbehovstäkter 

kräver tillstånd. 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Jord- och 

skogsbruk 

a) Det har inte 

framkommit på några 

informationsträffar 

eller dialogträffar att 

det finns befintliga 

pågående 

husbehovstäkter i 

området. Lokaåsen 

har högt skyddsvärde 

varför sår i skyddande 

lager inte kan 

accepteras. 

 

Det har inte 

framkommit på några 

informationsträffar 

eller dialogträffar att 

det finns befintliga 

pågående 

husbehovstäkter i 

området. Lokaåsen 

har högt skyddsvärde 

varför sår i skyddande 

lager inte kan 

accepteras. 

b) Behov av att göra 

större schaktnings- 

eller markarbeten kan 

eventuellt uppstå. 

Restriktionen gör att 

tillstånd behöver 

sökas för en sådan 

åtgärd. Underhåll av 

markledningar 

omfattas ej. 

a) Det har inte 

framkommit att det 

finns några befintliga 

pågående 

husbehovstäkter i 

området. 

Husbehovstäkter 

kräver tillstånd. 

 

Industriell 

verksamhet och 

viss annan 

miljöfarlig 

verksamhet 

Skjutbana kan behöva 

åtgärda/schakta 

skjutvallar mm. Det 

kan kräva tillstånd. 

* * 

Täktverksamhet, 

schaktnings-/ 

markarbeten 

a) Det finns inga 

materialtäkter med 

täkttillstånd inom 

området.  

 

 

b) Behov av att göra 

större schaktnings- 

eller markarbeten kan 

eventuellt uppstå. 

Restriktionen gör att 

tillstånd behöver 

sökas för en sådan 

åtgärd. Underhåll av 

a) Det har inte 

framkommit att det 

finns några befintliga 

materialtäkter i 

området. Tillstånd 

krävs. 

b) Behov av att göra 

större schaktnings- 

eller markarbeten kan 

eventuellt uppstå. 

Restriktionen gör att 

tillstånd behöver 

sökas för en sådan 

åtgärd. Underhåll av 

* 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

markledningar 

omfattas ej. 

markledningar 

omfattas ej. 

Kommunal 

verksamhet  

b) Behov av att göra 

större schaktnings- 

eller markarbeten kan 

eventuellt uppstå. 

Restriktionen gör att 

tillstånd behöver 

sökas för en sådan 

åtgärd. Underhåll av 

markledningar 

omfattas ej. 

b) Behov av att göra 

större schaktnings- 

eller markarbeten kan 

eventuellt uppstå. 

Restriktionen gör att 

tillstånd behöver 

sökas för en sådan 

åtgärd. Underhåll av 

markledningar 

omfattas ej. 

* 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms den inte beröras av 
restriktionen. 

§11 Energianläggningar och brunnar 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av anläggning för lagring eller 

utvinning av värmeenergi eller kyla från jord, 

berg eller vatten kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Anläggande av brunn för enskild 

vattenförsörjning är förbjudet.  

Anläggande av brunn för enskild 

vattenförsörjning kräver tillstånd.  

 

Konsekvensbedömning § 11 
 
Restriktionen avser nyetablering av energianläggningar och dricksvattenbrunnar. 



2019-03-28 

Nytt vattenskyddsområde för Slätte och 
Haboskogens grundvattentäkter 

Samrådsredogörelse 

Tillsammans skapar vi ett hållbart vatten för flera 
generationer! 
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I detta dokument anges hur dialogen har skett med fastighetsägare och 
myndigheter i arbetet med nytt vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte 
grundvattentäkter. Tillsammans skapar vi ett hållbart vatten för flera generationer! 

1 Dialog med berörda fastighetsägare och 
brukare 

För att tidigt göra berörda fastighetsägare delaktiga inleddes en informell dialog i 
samband med att det första utkastet till vattenskyddsområdets avgränsning hade 
tagits fram. Både politiker och anställda inom kommunen har också varit 
representerade i projektgruppen som haft möten för att stämma av hur vi bäst når 
ut till berörda inom området. Detta har varit en viktig del i projektet eftersom 
kommunen måste få de berördas synpunkter och frågor för att kunna utforma ett 
tillräckligt bra område med skyddsföreskrifter som kan och vill efterlevas. 
Föreskrifterna får inte vara för hårda, men heller inte för mjuka så att 
grundvattnets kvalitet riskerar att på kort eller lång sikt förstöras. Följande 
aktiviteter har ingått i dialogen med berörda fastighetsägare och myndigheter: 

1.1 Hemsidan 

Aktuell information om vad som hänt inom projektet och information från möten 
med mera har lagts ut på kommunens hemsida löpande under projektets gång. 

1.2 Lokala tidningar 

Information om att arbetet är på gång har skickats till Mariestads-Tidningen och 
Törebodakanalen. De har lagt in information i tidningarna i slutet av februari. 
Tidningarna har fått information vid några fler tillfällen under projektets gång. 

1.3 Informationsträff 

Inbjudan till informationsträff skickades till alla berörda fastighetsägare 2018-03-
12. Utskicket innehöll information och bakgrund till projektet och ett förslag till
avgränsning av vattenskyddsområdet med zoner. Cirka 270 berörda
fastighetsägare omfattades av utskicket.

Informationsträff för berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare hölls i 
sessionssalen i Töreboda 2018-04-30. Presentationen tog upp vad vattenskydds-
område är, varför vi har det och hur man generellt kan jobba med att reglera de 
risker som finns för vattnet i en vattentäkt. Information gavs om hur det fortsatta 
arbetet skulle gå till. Vid träffen bjöds berörda in till dialogträffar för boende, lant-
/skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare. Ca 60 fastighetsägare deltog 
vid informationsträffen.  
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1.4 Dialogmöte 

Dialogmöte för boende hölls 2018-05-22 och dialogmöte för lant-/skogsbrukare 
och övriga verksamheter hölls 2018-05-24. Träffarna var i kommunhuset i 
Töreboda. Ett 10-tal fastighetsägare kom på respektive träff. 

Vid träffarna gick vi igenom ett första förslag till skyddsföreskrifter. Träffarna 
fungerade som informella forum för frågor, synpunkter, diskussioner och där de 
berörda uppmuntrades att beskriva hur de påverkades av de föreslagna 
föreskrifterna. Vid träffarna erbjöds berörda möjlighet att boka tid för enskilda 
träffar. Förslag på tider lades även upp på kommunens hemsida efter genomförda 
dialogträffar. Inga enskilda träffar efterfrågades dock. De frågor som uppstod 
kunde rätas ut via telefonsamtal. 

1.5 Tidigt samråd med länsstyrelsen och verksamhet miljö 
och bygg 

Tidigt samråd hölls med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och verksamhet 
miljö och bygg 2018-09-27. Det framkom inga synpunkter på det tekniska 
underlaget. En diskussion om riskbedömningen samt om formulering av 
skyddsföreskrifterna fördes för att få dem tydliga och tillräckliga. Innan mötet hade 
de båda myndigheterna haft möjlighet att sätta sig in i handlingarna. 

Vad gäller riskbedömningen framkom en rad saker. Vissa av dem kan VA-
avdelningen inte påverka medan andra har lett till ändring. Ändringar som gjordes 
efter det tidiga samrådet var främst: Tillägg av risken motocrosskörning i Haboskogen 
under övriga riskkällor och i bilaga 2a. VA-avdelningen kan inte reglera detta i 
föreskrifterna utan jobbar med information m.m. Terrängkörning regleras i annan 
lagstiftning, terrängkörningslagen. Riskbedömningen har också uppdaterats vad gäller 
riskerna kring bekämpningsmedel. 

Vad gäller skyddsföreskrifterna framkom flera mindre ändringar som syftade till att 
göra föreskrifterna tydligare och lättare att förstå. Bland annat om upplag, parkering 
och uppställning, fordonstvätt, materialtäkt samt markarbeten. 

Se bilaga 1 för protokoll från tidigt samråd.  

Se bilaga 2 för bemötande av de synpunkter som framkom på tidigt samråd. 

1.6 Formellt samråd 

1.6.1 Bakgrund 

Krav på det formella samrådet finns i förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m., och krav på hur delgivning genomförs 
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finns i delgivningslagen (2010:1932). Kommunen ska förelägga ägare och 
innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. 
Föreläggandet ska normalt delges. Vidare ska kommunen även samråda med 
berörda myndigheter.  

1.6.2 Genomförande 

Beslut om genomförande 

Töreboda kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 att genomföra formellt 
samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för nytt vattenskyddsområde för 
Slätte och Haboskogens grundvattentäkter med tillhörande skyddsföreskrifter. 
Eftersom ett stort antal personer ingick i sakägarkretsen och den inte var fullt ut 
känd beslutade fullmäktige att delgivning skulle ske genom kungörelsedelgivning. 
Se bilaga 3 för Kommunfullmäktiges beslut. 

Samrådets genomförande 

2018-12-28 skickades ett brev hem till alla fastighetsägareägare inom det 
föreslagna skyddsområdet. Brevet innehöll information om hur samrådet går till 
och vart underlaget kunde läsas. Brevutskicket återfinns som bilaga 4. 

Eftersom området är stort skedde delgivningen av det formella samrådet genom 
kungörelsedelgivning. Delgivning annonserades i Mariestads-Tidningen samt i 
Post- och Inrikes Tidningar 2018-12-28, se bilagor 5 och 6. 

2018-12-28 skickades en samrådsremiss till berörda myndigheter och förbund. Se 
remiss och sändlista i bilaga 7. 

Under samrådstiden var de kompletta samrådsunderlagen tillgängliga på 
kommunens hemsida samt i utskriven form på kommunhuset i Hova.  

Den tid som sakägare har på sig för att yttra sig får inte sättas kortare än en månad 
enligt delgivningslagen. Delgivningsdagen inföll den 2018-12-28. Sista dag att 
inkomma med yttrande sattes till 2018-02-08. 

2 Inkomna yttranden vid formellt samråd 

I Tabell 1 visas en sammanställning över de yttranden som inkommit i samrådet. 
Samtliga yttranden finns i sin helhet i bilaga 8. 
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Tabell 1 Inkomna yttranden 

Registrerat 
ankomstdatum 

Avsändare Berörd fastighet Yttrande 

2019-01-08 RÖS Myndighet Har inget att yttra. 

2019-01-08 Agatha Lahaise Slätte 5:2 Har inget att yttra. 
Har några frågor som besvaras direkt. 

2019-01-09 Trafikverket Myndighet och ägare 
till Fredsberg 2:1 

Har inget att yttra. 

2019-01-25 Länsstyrelsen Myndighet Har inget att yttra. 
Beskriver deltagande i tidigt samråd 
och att de synpunkter som då framkom 
har lagts till i materialet. Bl.a. 
skärpning av skyddsföreskrift för 
täktverksamhet och tillägg i tertiär zon. 

2019-01-28 LRF Västra Sverige LRF Yttrande från LRF Västra Götaland. 
Ordförande, verksamhetsutvecklare 
och ledamot. 
Har yttrande vad gäller vattendom i 
Slätte, gränsdragning mellan primär 
och sekundär skyddszon, 
skyddsföreskrifter m.m. 

2019-02-03 Lennart Karlsson Nolåsen 1:16 Anger att fastigheten ligger i både 
primär och sekundär zon och önskar 
ett förtydligande av gränsdragningen. 

2019-02-06 SGU Myndighet Ställningstagande har inte gjorts vad 
gäller skyddsföreskrifternas 
utformning. 
SGU ser mycket positivt på 
framtagandet av det 
sammanhängande 
vattenskyddsområdet för Haboskogen 
och Slätte. Det nya förslaget ger ett 
bättre skydd för täkterna. Anser att 
zonindelningen var bra och har inga 
detaljsynpunkter på avgränsningen. 

2019-02-06 Magnus Henrysson Haboskogen 6:47 Håller i stort med LRF Västra 
Götalands yttrande (Töreboda LRF 
kommungrupp Håkan Persson). 
Egna tillägg: 
Upplag av grot i sekundär zon måste 
få ske i minst 18 månader för att 
säkerställa att tiden aldrig överskrids. 
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Registrerat 
ankomstdatum 

Avsändare Berörd fastighet Yttrande 

Annan tid innebär merkostnad för 
markägare. 
Anser att det finns en otydlighet kring 
tillståndsansökan. Orolig för att få 
betala avgifter och vänta på 
handläggningstid på varenda åtgärd 
som behöver göras inom skogsbruket. 

2019-02-06 LRF Västra 
Götaland, Töreboda 
LRF kommungrupp, 
Håkan Persson 

LRF Yttrande från LRF Västra Götaland. 
Töreboda LRF kommungrupp, Håkan 
Persson, Jennie Dannegren LRF VG. 
Har yttrande vad gäller vattendom i 
Slätte, gränsdragning mellan primär 
och sekundär skyddszon, 
skyddsföreskrifter m.m. 
Överensstämmer med LRFs andra 
yttrande med några tillägg om bland 
annat växtnäringsämnen där LRF 
anger att det redan finns lagstiftning 
som reglerar det. 

2019-02-07 Skogsstyrelsen Myndighet Yttrande från Skaraborg-Fyrbodals 
distrikt, Bäckefors. 
Anger att materialet är ovanligt bra 
genomarbetat, men saknar 
genomgång av skogsbrukets möjliga 
påverkan på vattenkvaliteten. 
Skogsstyrelsen anger att skogsbrukets 
påverkan på vattenkvaliteten 
underskattats och att vägar och diken 
bör tas med som parametrar i 
riskanalysen. 
Betonar också vikten av att 
vattenskyddsområdets avgränsning blir 
en del av det nationella GIS-skiktet 
med vattenskyddsområden. 

2019-02-08 Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Myndighet Yttrar sig över riskanalysen. 
Anger ett antal punkter där det inte 
finns någon utredning av ev. 
markföroreningar. 
Anger att olyckor med farligt gods och 
tunga fordon på väg 202 kan få stora 
konsekvenser och anser att riskklass 2 
är en underskattning. Anser att en 
handlingsplan behöver finnas 
beträffande riskreduktion med de 
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Registrerat 
ankomstdatum 

Avsändare Berörd fastighet Yttrande 

tunga transporterna och transporter 
med farligt gods. 

3 Bemötande av inkomna yttranden 

Här nedan tas delar av yttrandena upp. Hela yttrandena finns i bilaga 8 till 
samrådsredogörelsen. 

3.1 LRF Västra Sverige 

Yttrande: Vattendom 

Slätte vattentäkt saknar tillstånd. Det vore rimligt att kommunen först söker tillstånd för sitt 
vattenuttag. Det framstår inte som trovärdigt att lägga långtgående krav på verksamheter runt 
vattentäkten när kommunen samtidigt inte har tillstånd för sina vattenuttag. En rimlig ordning 
är därför att kommunen först säkerställer laglig rätt att ta ut vatten och sedan inrättar ett 
vattenskyddsområde för Slätte. Att arbeta i denna ordning anges också i Naturvårdsverkets 
handbok 2017:5 sida 20.  

Bemötande 

VA-avdelningen antar att LRF menar Naturvårdsverkets handbok 2010:5. 

Vattendom saknas för Slätte vattentäkt. När VA-avdelningen inledde arbetet med 
att förnya vattenskyddsområdet för Haboskogen var det meningen att detta arbete 
skulle gälla endast Haboskogen. När den tertiära zonen sedan geografiskt bredde 
ut sig över det befintliga vattenskyddsområdet för Slätte vattentäkt så beslutades 
att vi skulle ta med även Slätte i arbetet. Slätte vattenskyddsområde var också 
gammalt och skulle behöva uppdateras, så VA-avdelningen såg en vinst i att ta 
med Slätte i arbetet redan nu. Vinsten bestod i att vattnet hämtas från samma ås 
och att mycket av arbetet skulle vara liknande för de båda täkterna. Det skulle 
dessutom förenkla för brukarna om skyddsföreskrifterna arbetades fram och blev 
likvärdiga inom hela vattenskyddsområdet, där Slätte ingick. 

VA-avdelningen har som generellt mål att arbeta i ordningen att vattendom söks 
innan vattenskyddsområden inrättas eller omarbetas. VA-avdelningen har i detta 
fall bedömt att det var värt att göra avsteg från denna ordning. Att söka tillstånd 
till vattenuttag tar ofta lång tid, inte ovanligt med 1-2 år, vilket skulle stoppat upp 
arbetet. 
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Yttrande: Gränsdragning för primär- och sekundär skyddszon 

I rapporten där avgränsningen redovisas i detalj, beskrivs beräkningarna av hur stor 
avgränsningen bör vara. Det står att gränsdragningen är tilltagen jämfört med 
beräkningsresultatet vid alla beräkningar inom både primär- och sekundär zon. Vidare står 
också att det finns en osäkerhet i valda beräkningsparametrar och att gränsdragningen bör vara 
tilltagen. Detta gör att alla skyddszoner blir större än beräknat och i vissa fall nästan det 
dubbla till ytan.   

Det finns inget stöd i Naturvårdsverkets riktlinjer (NFS 2003:16) för att det är någon 
skillnad mellan 50 meter än sex meter avseende läckage. Jämför skyddszoner mot vattendrag i 
allmänhet i SAM-reglerna för EU. 

Bemötande: 

De primära och sekundära skyddszonerna är avgränsade efter genomförda 
beräkningar. Det stämmer att alla beräkningar är förknippade med en viss 
osäkerhet. Detta eftersom de hydrogeologiska förutsättningarna varierar i 
området. Resultatet av beräkningarna är dock ett bra underlag för att avgränsa 
skyddszoner. De föreslagna skyddszonerna är inte större än vad beräknings-
resultatet anger.  

Det är inte helt tydligt vad som avses med den synpunkt som lämnats i andra 
stycket. Avgränsningen av aktuellt vattenskyddsområde följer de anvisningar som 
anges i Naturvårdsverkets handbok och föreslagna skyddsföreskrifter utgår från 
NFS 2003:16. 

Yttrande: § 2 Petroleumprodukter 

I föreskriften står att det är förbjudet att hantera mer än 25 liter petroleumprodukter. Det blir 
mycket kostsamt för de boende vid överträdelse av någon föreskrift och här gäller det att ha 
stenkoll på att inte fylla på åkgräsklipparen för mycket diesel eller att ha extra tid och transport 
för att kunna fylla på skogsmaskiner inom området. Det mest vanliga inom ett 
vattenskyddsområde inom grundvattentäkt är en föreskrift på hantering av maximalt 100 liter.  

LRF förordar här att gå på 100 liter istället för förslaget på 25 liter.   

Bemötande:  

Motivet till 25 liter kommer från att fasta och mobila tankar utgör en risk genom 
läckage eller spill i samband med tankning. Det finns också risker förknippade 
med stöld och sabotage. Marken i området är mycket genomsläpplig och har i 
vissa fall ingen skyddande jord- och växtmån. Även mycket låga halter av olja i 
vatten kan ge smakproblem i dricksvatten.  
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Eftersom marken i området är mycket genomsläpplig kommer ett utsläpp av 
petroleumprodukter leta sig ned snabbt i marken. Även om marken klarar att hålla 
en viss mängd petroleumprodukter utan att det rinner ända ned till grundvattnet 
blir en sanering vid sådana här markförhållanden oftast dyra och svåra eftersom 
schakten blir så djup.  

Hova vattenskyddsområde ligger inom samma vattenförekomst som Haboskogen 
och Slätte – Lokaåsen. Det är liknande markförhållanden i båda områdena. Detta 
talar också för att, i detta fall, ha motsvarande skyddsföreskrifter i Haboskogen 
och Slätte som de som föreslås inom Hova. 

I NVs handbok om vattenskyddsområde 2010:5 föreslår naturvårdsverket att 
hantering av petroleumprodukter ska förbjudas inom primär skyddszon, med 
vissa undantag, tex för oljeeldning. 

Sammantaget bedömer VA-avdelningen att gränsen på 25 liter i primär zon ska 
kvarstå. VA-avdelningen kommer efter att vattenskyddsområdet med tillhörande 
skyddsföreskrifter antagits att kommunicera vad som gäller inom skyddsområdet. 
Det ligger dock ett generellt ansvar på var och en att ta reda på vad som gäller där 
man bor. 

Yttrande: § 4 Miljöfarlig  verksamhet 

I föreskriften står att ny miljöfarlig verksamhet som är tillståndspliktig är förbjuden i primär 
zon och att ny miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig kräver tillstånd både i primär 
och i sekundär zon. LRF förordar att föreskriften i sekundär zon istället bör följa de allmänna 
råden att föreskriften ska endast gälla för anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken ska 
söka tillstånd. Det är inte rimligt att alla miljöfarliga verksamheter ska behöva söka tillstånd.  

Bemötande: 

Det är otydligt vad LRF menar ovan. Våra föreslagna föreskrifter följer de 
allmänna råden NFS 2003:16 på den punkt att ny miljöfarlig verksamhet som är 
anmälningspliktigt enligt miljöbalken behöver söka tillstånd i sekundär skyddszon. 
Tillstånd söks enligt skyddsföreskrifterna hos miljö- och byggnadsnämnden, inte 
hos länsstyrelsen. 

Yttrande: § 5 Bekämpningsmedel 

I skyddsföreskriften om bekämpningsmedel i sekundär skyddszon förordar LRF att punkten c) 
tas bort: Jord- och vattenslagning av plantor som behandlats med bekämpningsmedel är 
förbjuden. Det finns redan regler för hantering av bekämpningsmedel på plantor på 
Skogsstyrelsen. www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/miljobalken-i-skogen/anvandning-av-
vaxtskyddsmedel/. Det finns få bekämpningsmedel som används i skogen idag och de som 
används är för punktbekämpning och för det krävs redan anmälan. 

http://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/miljobalken-i-skogen/anvandning-av-vaxtskyddsmedel/
http://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/miljobalken-i-skogen/anvandning-av-vaxtskyddsmedel/
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Bemötande: 

Det som avses i den föreslagna vattenskyddsföreskriften är själva hanteringen där 
man jord- eller vattenslår plantor som är behandlade med bekämpningsmedel. 
Plantering av dylika plantor regleras ej i föreskrifterna. Hanteringen med jord- 
eller vattenslagning finns heller inte med i de behandlingar med växtskyddsmedel 
som förekommer i skogsbruket enligt den sida på skogsvårdsstyrelsens hemsida 
som LRF hänvisar till. 

VA-avdelningen bedömer att det skulle kunna medföra ett punktutsläpp av 
bekämpningsmedel om hanteringen förekommer och att detta därför är olämpligt. 
VA-avdelningen väljer att ha kvar punkten. 

Yttrande: § 7 Upplag 

I föreskriften står att det är förbjudet med upplag längre än en månad i primär zon. En månad 
är kort tid för att hinna få sitt upplag hämtat och det är inte de boende som kan styra helt när 
t.ex. Södra har möjlighet att hämta. I Naturvårdsverkets riktlinjer står att lagringstid bör anges
och de har som exempel 3 månader eller ett år. Får betonas att det är oerhört kostsamt att bryta
mot någon av föreskriften för de enskilda och en månad känns som orimligt kort. LRF yrkar
på att sex månaders tillfälligt upplag bör gälla i primär zon och att lagring överstigande en
avverkningssäsong/alternativt ett år kräver tillstånd i sekundär zon.

Bemötande: 

Bark, flis, spån, timmer och liknande (innefattar grot) läcker fenoler i högst halt i 
början av en lagringstid. Urlakningen ökar ju mer det regnar på träddelarna. VA-
avdelningen vill undvika fenoler i grundvattnet. 

De primära zonerna är relativt små och fastigheterna går ut över sekundär zon. 
Detta ger möjligheter att lägga upp bark, flis, spån, timmer och liknande i 
sekundära zonen istället. 

VA-avdelningen är medveten om att skogsbolagens hämtningstider är svåra att 
styra över för markägarna. För att bark, flis, spån, timmer och liknande ska kunna 
hämtas inom utsatt tid i skyddsföreskrifterna väljer VA-avdelningen att öka tiden i 
den sekundära zonen till en avverkningssäsong. Tiden i den primära zonen behålls 
dock. Ändringen blir;  

Primär zon: Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer och liknande under längre 
tid än en månad är förbjudet. Undantag gäller för upplag av ved eller andra 
träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella 
fastigheten.  
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Sekundär zon: Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer och liknande under 
längre tid än ett år kräver tillstånd. Undantag gäller för upplag av ved eller andra 
träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella 
fastigheten. 

Yttrande: § 9 Vägar, parkering och fordonstvätt 

Yttrande 9 b) Parkering eller uppställning förbjuden vid mer än en timme står i föreskriften. 
Hur ska detta kunna kontrolleras och hur fungerar det om de boende inom primär zon hyr 
arbetsmaskiner för renovering exempelvis? Ibland kan dessa behövas i flera dagar och då blir 
denna föreskrift svår att följa. 

Det är inte nödvändigt med tillstånd för att parkera ett fordon inomhus på tät platta i primär 
zon. Det behöver också framgå att det i sekundär skyddszon undantas från tillståndsplikt att 
parkera på tätt underlag. 

LRF:s förslag är att ta bort föreskriften i primär och sekundär zon och istället ha 
anmälningsplikt för parkering eller uppställning i mer än tre dygn. 

Bemötande: 

Det VA-avdelningen vill uppnå med föreskrift 9b) är att undvika uppställning 
över natt och även obevakad uppställning dagtid. Att sätta gränsen vid en timma 
kan dock tyckas onödigt kort i den primära zonen. VA-avdelningen ändrar istället 
till följande föreskrift: 

Primär och sekundär zon: Parkering eller uppställning, mellan klockan 18.00-07.00 
av tunga fordon eller tunga arbetsmaskiner, kräver tillstånd. Undantag för tunga 
fordon och tunga arbetsmaskiner uppställda på tätt underlag inomhus gäller i båda 
zonerna. 

Yttrande 9 c) Fordonstvätt är förbjuden står i föreskriften. Enligt Naturvårdsverkets 
handbok står att: ”Fordonstvätt där man använder s.k. avfettningsmedel eller dylikt kan 
regleras efter behov”. I denna föreskrift går ni långt över rekommendationerna från 
Naturvårdsverket och LRF förordar att föreskriften tas bort och istället ersätts med att 
avfettningsmedel förbjuds i både primär och sekundär zon. 

Bemötande: 

Bilar har främst olja och metaller som förorening och dessa släpper i varierande 
mängd vid tvätt. Högtryck, tvättmedel och avfettning ökar mängden föroreningar 
i tvättvattnet. VA-avdelningen vill inte ha ned dessa föroreningar i grundvattnet. 
Inom vattenskyddsområdet finns endast en tunn jordmån/växtlager som kan ta 
upp ämnena och därför ökar känsligheten inom området ytterligare. 
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Det finns ingen anledning att tvätta fordon inom vattenskyddsområdet när det 
finns bättre och mer miljövänliga alternativ att välja bland. 

Yttrande: § 10 Materialtäkter och markarbeten 

10 a) Materialtäkt är förbjuden står i både primär- och sekundär zon. I 
konsekvensbedömningen står att det inte har framkommit att det finns pågående 
husbehovstäkter för de boende samt för jord- och skogsbruk. Dessa föreskrifter kommer att 
finnas kvar när det har blivit fastställda och då får de boende inom området leva med dem. 
Husbehovstäkter kommer sannolikt att behöva göras i framtiden. LRF:s förslag är att lägga till 
ett undantag i primär- och sekundär zon där det står som i tertiär zon att: undantag för 
husbehovsbehovstäkter som kräver tillstånd.  

Bemötande: 

Länsstyrelsen framförde vid tidigt samråd som hölls med Länsstyrelsen i Västra 
Götaland och verksamhet miljö och bygg att det är rimligt att förbjuda 
materialtäkter helt och hållet inom vattenskyddsområdet eftersom de innebär en 
permanent skada på det fysiska skyddet för vattnet och därmed en risk för 
långsiktig kvalitetspåverkan. Länsstyrelsen framförde också att en reglering eller 
förbud av materialtäkter i tertiär skyddszon bör övervägas. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen framförde vid det tidiga samrådet att det bör 
vara förbud mot materialtäkter i primär och sekundär skyddszon – inga undantag 
för husbehovstäkter. 

Marken får anses vara mycket genomsläpplig och att blottlägga mer mark inom 
området skulle utgöra en högre risk. Däremot kan husbehovstäkter möjligen 
tillåtas i tertiär zon om de sker på ett tillräckligt bra sätt, därav tillståndsplikten då 
tillsynsmyndigheten kan gå in och se på varje separat tillfälle. Lokaåsen kan också 
komma att pekas ut som en grundvattenförekomst av regional betydelse i den 
regionala vattenförsörjningsplanen. Detta betyder att vi bör vara än mer rädda om 
ett värdefullt vatten. Föreskriften i primär och sekundär zon syftar till att framtida 
husbehovstäkter inte etableras. Föreskrifterna ändras inte. 

Yttrande: Extrakostnader 

Privatpersoner och näringsidkare, berörs av de föreslagna föreskrifterna. Dessa drabbas även av 
värdeminskningar på fastigheter och kostnader att söka tillstånd eller att bygga om 
anläggningar. Vår uppfattning är att tillståndsansökningar för verksamhetsutövare som finns 
inom skyddsområdet ska vara kostnadsfria. De som råkar få sin verksamhet inom ett 
kommunalt vattenskyddsområde får ta på sig ett stort åtagande jämfört med andra 
verksamhetsutövare som inte råkar ha sin verksamhet inom vattenskyddsområde. Det vore 
därför rimligt att kommunen inte tar ut några avgifter för dem som får ta ett extra 
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samhällsansvar. Det skulle också skapa neutralitet mot verksamhetsutövare som ligger utanför 
skyddsområdet. LRF föreslår att kommunen gör enligt Vara-modellen, där det är kostnadsfritt 
för verksamhetsutövare att söka tillstånd. LRF förordar att all form av extrakostnader som 
uppstår för en markägare till följd av vattenskyddsområdet, ska ersättas, samt att 
värdeminskning till följd av vattenskyddsområdet ska kompenseras för. 

http://vara.se/innehall/2015/01/Policy-ekonomisk-ersättning-vattenskyddsområde.pdf 

Bemötande:  

Frågan om kostnader och ersättningar är en fråga som hanteras utanför arbetet 
med att fastställa vattenskyddsområdet och dess skyddsföreskrifter. Att införa 
subventioner eller annat liknande är en separat politisk fråga. Det saknas juridiskt 
stöd för att VA-kollektivet ska gå in och betala avgifter som ersätter 
tillsynsmyndighetens handläggningsavgifter i samband med prövningar eller 
anmälningar enligt skyddsföreskrifterna. 

Yttrande: Konklusion  

Odling och djurhållning bidrar till ett öppet landskap, biologisk mångfald och till en hållbar 
matproduktion. Att lita på att människor som bor där, och ge dem förtroende, är viktigt för att 
detta vattenskyddsområde ska bli bra. 

Det finns redan riktlinjer, restriktioner och lagar. Föreskrifterna här ska vara utöver dessa. Att 
instifta dubbelregleringar ger en negativ inställning till vattenskyddsområdet. 

Fastställande av skyddsföreskrifter är en mycket viktig process eftersom berörda sakägare får 
leva med föreskrifterna under verksamhetens fortsatta existens. 

Det viktigaste för att vattenskyddsområdet ska få önskad effekt är engagerade markägare.  

Bemötande:  

VA-avdelningen instämmer i era synpunkter ovan. Därför har vi jobbat mycket 
med tidig dialog med fastighetsägarna inom området, se avsnitt 1 – Dialog med 
berörda fastighetsägare och brukare. Vi har uppmuntrat fastighetsägare att komma 
med synpunkter och fakta i hur de kan påverkas av föreskrifterna så att vi kan ha 
en dialog om detta och få fram bra och väl genomarbetade föreskrifter. För att få 
till det är en dialog nödvändig. Vi har också försökt vara tydliga med nyttan av 
projektet vilket är att ge förutsättning för invånarna och kommunen att ha en 
dricksvattenförsörjning som är hållbar i ett flergenerationsperspektiv. 

3.2 Lennart Karlsson, Nolåsen 1:16 

Yttrande:  

http://vara.se/innehall/2015/01/Policy-ekonomisk-ers%C3%A4ttning-vattenskyddsomr%C3%A5de.pdf
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Fastigheten ligger i både primär och sekundär skyddszon. Önskar ett förtydligande av 
gränsdragningen mellan zonerna. 

Bemötande: 

Att fastigheten ligger inom två olika skyddszoner med olika skyddsföreskrifter kan 
skapa otydlighet. Det är därför viktigt att fastighetsägaren får del av ett tydligt 
kartmaterial i samband med att vattenskyddsområdet fastställs. Det är även 
möjligt att vid behov markera ut gränser med GPS på berörda fastigheter.  

3.3 SGU 

Yttrande:  

Remissvaret har fokuserat på om relevant underlag funnits för inrättande av skyddsområdet 
samt om avgränsningar av skyddszoner är anpassade till de geologiska förutsättningarna. SGU 
ser mycket positivt på framtagandet av det sammanhängande vattenskyddsområdet som omfattar 
täkterna vid Haboskogen och Slätte. Genom det nya förslaget så blir skyddet bättre för 
vattentäkterna. SGU anser zonindelningarna vara bra och har inga detaljsynpunkter på de 
geografiska avgränsningarna av zonerna. 

Bemötande: 

SGU:s yttrande stärker nyttan i att ta med Slätte inom samma område och ha med 
den tertiära zonen i området.  

3.4 Magnus Henrysson, Haboskogen 6:47 delomr 3. 

Magnus Henrysson har inkommit med eget yttrande. Han har också bifogat LRF 
Västra Götalands (Töreboda LRF kommungrupp Håkan Persson) yttrande vilket 
VA-avdelningen tar upp separat för bemötande i punkt 3.5, trots att LRF Lokalt 
inte skickat in yttrandet själva. 

Yttrande: 

Magnus Henrysson håller i stort med LRF Västra Götalands yttrande (Töreboda LRF 
kommungrupp Håkan Persson). 

Magnus Henryssons eget yttrande: 

Upplag av grot i sekundär zon måste få ske i minst 18 månader för att säkerställa att tiden 
aldrig överskrids. Annan tid innebär merkostnad för markägare. 



Sida: 15 (23) 

Magnus Henrysson anser att det finns en otydlighet kring tillståndsansökan. Orolig för att få 
betala avgifter och vänta på handläggningstid på varenda åtgärd som behöver göras inom 
skogsbruket. 

Bemötande: 

Upplag: hänvisas till avsnitt 3.1 § 7. 

Tillståndsansökan, avgifter mm: Vad gäller åtgärder inom skogsbruket är inte 
själva åtgärderna som gallring, avverkning, plantering mm reglerade inom 
skyddsföreskrifterna. Det som regleras är mer det som kommer till följd av 
skogsbruket, som t.ex. uppläggningstider av bark, flis, spån, timmer och liknande, 
uppställningstider av fordon, mängden bränsle som får hanteras inom området 
m.m. Om en avverkning ska ske över en viss areal ska det anmälas till
skogsstyrelsen. Det är då skogsstyrelsen som kan komma med synpunkter enligt
skogsvårdslagen. Skogsstyrelsen skickar också anmälan för yttrande till
kommunens tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten får då möjlighet att
informera om att åtgärden kommer ske inom ett vattenskyddsområde och vilka
föreskrifter som gäller där.

I samband med att skyddsföreskrifterna tas fram så har VA-avdelningen en 
kommunikation med tillsynsmyndigheten (verksamhet miljö och bygg). Blanketter 
för att underlätta anmälningar och tillståndsansökningar kommer tas fram i de fall 
det är möjligt. Efter att vattenskyddsområdet vinner laga kraft kommer det finnas 
mer information om hur tillståndsansökan eller anmälan går till på hemsidan. 
Information kommer även gå ut till fastighetsägare i samband med fastställandet.  

3.5 LRF Västra Götaland, Töreboda LRF kommungrupp, 
Håkan Persson 

Detta yttrande har endast inkommit via Magnus Henrysson. LRF Västra 
Götaland, Töreboda LRF kommungrupp, Håkan Persson har inte skickat in det 
själva. VA-avdelningen väljer att ändå bemöta det. 

Yttrandet från Töreboda LRF kommungrupp är i stort samma som yttrandet från 
LRF Västra Sverige, se punkt 3.1 Yttrande från LRF Västra Sverige. I de punkter 
som är likadana hänvisas nedan till bemötandet som getts för LRF Västra Sverige. 
Där yttrandet skiljer sig åt har yttrandet tagits med nedan. 

Yttrande: Vattendom 

Se avsnitt 3.1. 

Yttrande: Gränsdragning för primär- och sekundär skyddszon 
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Se avsnitt 3.1. 

Yttrande: § 2 Petroleumprodukter 

Se avsnitt 3.1. 

Yttrande: § 5 Bekämpningsmedel 

Se avsnitt 3.1. 

Yttrande § 5 Bekämpningsmedel 

Se avsnitt 3.1. 

Yttrande § 6 Växtnäringsämnen 

Under a) står att yrkesmässig spridning av naturgödsel är förbjudet och under c) står att lagring 
av naturgödsel kräver tillstånd i primär zon och anmälan i sekundär zon. I föreskrifterna 
framgår att man har rätt att lagra naturgödsel men att det sedan är förbjudet att yrkesmässigt 
sprida det. LRF förordar att yrkesmässig spridning av naturgödsel tas bort.  

För nitratkänsligt område gäller dessutom kortare tid att sprida gödsel samt att det ska vändas 
ner inom 4 timmar (jordbruksverket).  

Det finns redan annan lagstiftning som reglerar detta, där nedanstående tabell (tas ej med i 
detta dokument) är en del av en lång checklista som finns att fylla i på Miljöhusesyn. 
Miljöhusesyn är ett verktyg som hjälper företag på landsbygden att hålla koll på de författningar 
som styr företagets verksamhet. Huvudsyftet är att samla och göra det enklare att hitta 
lagstiftning som styr dess verksamhet.  

Bemötande: 

Den befintliga lagstiftningen är inte tillräcklig eller utformad för att skydda 
grundvatten ur ett dricksvattenperspektiv. I detta område är markförhållandena 
mycket genomsläpplig vilket ger en hög sårbarhet. Vi anser att det är motiverat att 
ha strängare krav än vad befintlig lagstiftning reglerar. Mikroorganismer och 
näringsämnen kan ha en negativ påverkan på grundvattnet. Skyddsföreskriften 
ändras inte. 

Yttrande: § 7 Upplag 

I föreskriften står att det är förbjudet med upplag längre än en månad i primär zon. En månad 
är kort tid för att hinna få sitt upplag hämtat och det är inte de boende som kan styra helt när 
t.ex. Södra har möjlighet att hämta. I Naturvårdsverkets riktlinjer står att lagringstid bör anges
och de har som exempel 3 månader eller ett år. Får betonas att det är oerhört kostsamt att bryta
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mot någon av föreskriften för de enskilda och en månad känns som orimligt kort. LRF yrkar 
på att sex månaders tillfälligt upplag bör gälla i primär zon. Vad gäller grot bör det vara minst 
12 månader.  

Bemötande:  

Se avsnitt 3.1 § 7. 

Yttrande: § 9 Vägar, parkering och fordonstvätt 

Se avsnitt 3.1. 

Yttrande: § 10 Materialtäkter och markarbeten 

Se avsnitt 3.1. 

Yttrande: Extrakostnader 

Privatpersoner och näringsidkare, berörs av de föreslagna föreskrifterna. Dessa drabbas även av 
värdeminskningar på fastigheter och kostnader att söka tillstånd eller att bygga om 
anläggningar. Vår uppfattning är att tillståndsansökningar för verksamhetsutövare som finns 
inom skyddsområdet ska vara kostnadsfria. De som råkar få sin verksamhet inom ett 
kommunalt vattenskyddsområde får ta på sig ett stort åtagande jämfört med andra 
verksamhetsutövare som inte råkar ha sin verksamhet inom vattenskyddsområde. Det vore 
därför rimligt att kommunen inte tar ut några avgifter för dem som får ta ett extra 
samhällsansvar. Det skulle också skapa neutralitet mot verksamhetsutövare som ligger utanför 
skyddsområdet. LRF förordar att all form av extrakostnader som uppstår för en markägare till 
följd av vattenskyddsområdet, ska ersättas, samt att värdeminskning till följd av 
vattenskyddsområdet ska kompenseras för. 

Bemötande:  

Se avsnitt 3.1, Extrakostnader 

Yttrande: Konklusion  

Se avsnitt 3.1. 

3.6 Skogsstyrelsen 

Yttrande: 

Vi bedömer att materialet är ovanligt bra genomarbetat, men vi saknar en noggrannare 
genomgång av skogsbrukets möjliga påverkan på vattenkvaliteten. 
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Vid alla skogsbruksåtgärder finns en risk att vattenkvaliteten påverkas: 

- Slutavverkning får som tidigast utföras vid 45 års ålder. Innan slutavverkning sker
vanligtvis 1-2 gallringar. Det är därför sannolikt att någon av dessa åtgärder kommer
att göras inom området inom närmsta 50-årsperioden. Skogsstyrelsen anser därför att
klassningen bör ändras från S1 till S2.

- Vid alla typer av avverkning där den växande biomassan minskar stiger
grundvattennivåerna eftersom trädens vattensugande förmåga minskar. Avrinningen
från ett hygge jämfört med från ett växande bestånd fördubblas i princip. Gallring av
ett bestånd leder till att avrinningen ökar med upp emot 15-20%. En ökad avrinning
ökar risken för transport av partiklar, humus, näring och tungmetaller. En väl
tilltagen skyddszon mot sjöar, vattendrag och källflöden minskar de negativa riskerna.

- I samband med föryngringsavverkning som resulterar i ett hygge blir marken inte bara
blötare (se ovanstående punkt för förklaring) utan också varmare eftersom träden inte
skuggar längre. Varmare och blötare förhållanden stimulerar svampar och bakterier
och deras processer går snabbare. Detta medför att näringsomsättningen och andra
kemiska processer i marken ökar under hyggesfasen. Den totala mängden näring som
kan riskera att läcka ut ökar därför under hyggesfasen och är som högst 3-5 år efter en
avverkning i södra Sverige. Genom väl tilltagna skyddszoner mot sjöar, vattendrag och
källflöden kan detta näringsläckage minskas.

- I samband med föryngringsavverkning och gallring kan körskador uppstå både från
skördare som avverkar träden och från skotare som transporterar ut virket. Körskador
i fuktiga eller blöta miljöer, eller som skapar direkta kanaler ut i sjöar och vattendrag
kan leda till ökad transport av näringsämnen, tungmetaller, humus och partiklar ut i
vatten. Passeras diken, vattendrag eller källflöden ökar riskerna.

- Dikesrensning och skyddsdikning efter slutavverkning kan påverka vattenkvaliteten
genom en ökad risk för transport av näring, tungmetaller, humus och partiklar.

- Dragning av basvägar och skogsbilvägar kan ha stor påverkan på vattnets rörelse
genom landskapet. Naturliga vattenflöden kan dämmas eller ledas om. Dessutom kan
risken för läckage av näring, tungmetaller, humus och slam öka på motsvarande sätt
som vid dikesrensning.

- Avlägg av timmer och GROT mm kan ge upphov till läckage av näring och fenoler
mm.

- Bränsle- och fordonstankar kan ge spill och läckage av petroleumprodukter.

Ni har i er rapport nämnt många av de aspekter vi nämnt ovan, men vi saknar helt ett 
beaktande av problematiken kring basvägar, skogsbilvägar och diken i er redogörelse. Vi 
saknar även ett helhetstänk kring riskerna med skogsbruk. 



Sida: 19 (23) 

I ert förslag till konsekvensbeskrivning och tabeller med riskkällor bedömer vi att ni har 
underskattat skogsbrukets påverkan på vattenkvaliteten. Även vägar och diken bör tas upp som 
parametrar i er riskanalys.  

Slutligen vill Skogsstyrelsen betona vikten av att GIS-skiktet med vattenskyddsområdets 
avgränsning blir en del av det nationella GIS-skiktet med vattenskyddsområden. Förutom att 
det underlättar Skogsstyrelsens arbete bedömer vi att det är en förutsättning för att medvetenheten 
och hänsynstagande till vattentäkter inom skogsbruket ska öka. 

Bemötande: 

Det är positivt att Skogsstyrelsen anser att materialet är väl genomarbetat även om 
man saknar en noggrannare genomgång av skogsbrukets möjliga påverkan på 
vattenkvaliteten.  

I genomförd riskanalys beaktas de risker med avseende på skogsbruk som kan 
medföra en påverkan på grundvattenkvaliteten. Vissa av de risker som redovisas 
ovan kan främst förknippas med risk för påverkan på ytvatten och avrinnings-
förhållanden som dragning av skogsbilvägar och dikesrensning mm.  

Risker med avseende på grundvattnet har analyserats i riskanalysen. Bedömning av 
sannolikhet och konsekvens är alltid just en bedömning om än väl avvägd. Det är 
svårt att avgöra vilken sannolikhet och konsekvens som ska ansättas i analysen. 
Det viktiga är dock resultatet som visar risknivån för en vattentäkt och att olika 
riskkällor kan jämföras mot varandra.  

Efter att vattenskyddsområdet fastställts kommer VA-avdelningen skicka in 
materialet till länsstyrelsen för registrering i Naturvårdsverkets databas. 

3.7 Miljö- och byggnadsnämnden 

Yttrande: bilskroten, punkt 7 

Några ordentliga utredningar om eventuell markförorening finns inte vid bilskroten, punkt 7. 
Miljö- och byggnadsförvaltningen i Töreboda har 1999 fått in klagomål om bristfällig hantering 
och utsläpp av kemikalier. Ärendet har behandlats i nämnden men någon slutgiltig 
markundersökning genomfördes aldrig. Ett förtydligande behöver göras varför detta objekt bara 
har riskklass 1. 

Bemötande: 

Bilskroten ligger nedströms reservvattentäkten i grundvattenströmningens 
riktning och ca 900 meter uppströms Haboskogens huvudvattentäkt. Det är 
framförallt det stora avståndet som medför att sannolikhetsklassen blir låg, det är 
helt enkelt liten sannolikhet att den påverkar vattentäkten negativt. 
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Yttrande: Deponin vid punkt 9 

Deponin vid punkt 9 saknar klassning enligt underlaget. Miljö- och byggförvaltningen har 
tidigare fått in flera klagomål på olaglig deponering inom området. Hantering av kemikalier 
kan ha förekommit. Ett förtydligande behöver göras varför detta objekt bara har riskklass 1. 

Bemötande: 

Deponin är med i riskanalysen. Det är mycket svårt att riskbedöma ett objekt som 
man inte vet något om. Det anges att det kan ha förekommit hantering av 
kemikalier. Detta område ligger dock något närmare än bilskroten ovan varför 
sannolikheten bedömts till 2.  

Det viktiga är att alla tänkbara risker har lyfts fram även om det råder osäkerheter 
i vad som kan ha hanterats på fastigheterna och om marken kan vara förorenad. 
Detta kan användas som underlag och motiv för tillsyn och genomförandet av 
undersökningar. Att i detalj diskutera om det ska vara 1 eller 2 för sannolikhet 
eller konsekvens har ingen praktisk betydelse för detta. Den genomförda 
riskanalysen är översiktlig. För att i detalj analysera sådana objekt där inga 
undersökningar har genomförts och där mycket bygger på rykten krävs att 
undersökningar genomförs på platsen. Då kan sedan detaljerade undersökningar 
genomföras för respektive objekt. 

Yttrande: tippen, punkt 11 

Miljö- och byggnadsnämnden ifrågasätter att tippen, punkt 11, har riskklass 1. Inga 
undersökningar ligger till grund för detta påstående och det är olämpligt att underskatta risken 
när stöd saknas. 

Bemötande: 

Det viktiga är att alla tänkbara risker har lyfts fram även om det råder osäkerheter 
i vad som kan ha hanterats på fastigheterna och om marken kan vara förorenad. 
Detta kan användas som underlag och motiv för tillsyn och genomförandet av 
undersökningar. Att i detalj diskutera om det ska vara 1 eller 2 för sannolikhet 
eller konsekvens har inge praktisk betydelse för detta. Den genomförda 
riskanalysen är översiktlig. För att i detalj analysera sådana objekt där inga 
undersökningar har genomförts och där mycket bygger på rykten krävs att 
undersökningar genomförs på platsen. Då kan sedan detaljerade undersökningar 
genomföras för respektive objekt. 

Yttrande: risk från olyckor vid väg 

Olyckor med farligt gods och tunga fordon på väg 202 inom vattenskyddsområdet kan få stora 
konsekvenser för vattenskyddsområdet. Miljö- och byggnadsnämnden anser att det är en 
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underskattning att riskklassen är 2. Det är viktigt att belysa risken med trafiken med tunga 
fordon och farligt gods inom vattenskyddsområdet för externa parter, t.ex. Trafikverket. 
Trafikverket tog 2014 fram ”Riskanalys vattenskydd Väg 202 Töreboda vattentäkt”. 
Riskanalysen togs fram av Cowi och i den står det under punkt 5.5 (Sammanvägd 
riskvärdering):  

”Vattenförekomsten är mycket värdefull, den är sårbar och konsekvensen av att denna förorenas 
är mycket stor. De allvarligaste konsekvenserna bedöms vara kopplade till trafikolycka med 
samtidigt utsläpp av miljöfarlig vätska, i första hand fordonsbränsle. Sammantagen sannolikhet 
och konsekvens bedöms därmed den största risken för påverkan av vattenförekomsten och 
Töreboda vattentäkt vara en trafikolycka med samtidigt utsläpp av mer än 100 liter 
fordonsbränsle”. 

Miljö- och byggnadsnämnden anser en handlingsplan behöver finnas beträffande riskreduktion 
med de tunga transporterna och transporter med farligt gods. Exempelvis på sikt kan den tunga 
trafiken och trafik med farligt gods ledas om så att den inte går genom vattenskyddsområdet. 

Bemötande: 

VA-avdelningen har ingen möjlighet att genom vattenskyddsföreskrifter förbjuda 
trafik på vägen.  

VA-avdelningen kommer att ta fram en beredskapsplan för hela 
vattenskyddsområdet. Den ska tala om vilka riskerna är och hur räddningstjänsten 
ska agera vid olyckor, vilken tid de har på sig att utföra åtgärder med mera. I detta 
arbete kommer RÖS, Trafikverket, verksamhet miljö och bygg m.fl. delta. 

4 Ändringar av förslaget med anledning av 
samrådet 

4.1 Komplettering av det tekniska underlaget 

Inga ändringar sker i det tekniska underlaget. 

4.2 Ändringar av föreslagna skyddsföreskrifter 

Följande ändringar görs i skyddsföreskrifterna efter det formella samrådet: 

§ 7a Upplag

Primär zon: Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer och liknande under längre tid än en 
månad är förbjudet. Undantag gäller för upplag av ved eller andra träbaserade produkter, 
avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.  
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Sekundär zon: Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer och liknande under längre tid än 
ett år kräver tillstånd. Undantag gäller för upplag av ved eller andra träbaserade produkter, 
avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten. 

§ 9b Vägar parkering och fordonstvätt

Primär och sekundär zon: Parkering eller uppställning, mellan klockan 18.00-07.00 
av tunga fordon eller tunga arbetsmaskiner, kräver tillstånd. Undantag för tunga 
fordon och tunga arbetsmaskiner uppställda på tätt underlag inomhus. 

4.3 Ändringar av konsekvensbedömningen 

Ändring av de föreslagna skyddsföreskrifterna har medfört ändringar i 
motsvarande delar i konsekvensbedömningen. 

Bilagor 

1. Protokoll tidigt samråd med länsstyrelsen och verksamhet miljö och bygg

2. Bemötande av synpunkter på tidigt samråd

3. Kommunfullmäktiges beslut om att genomföra formellt samråd

4. Brevutskick till fastighetsägare

5. Kungörelse av samråd i Mariestads-Tidningen

6. Kungörelse av samråd i Post och Inrikes Tidningar

7. Samrådsremiss till myndigheter och förbund

8. Samtliga inkomna yttranden i det formella samrådet

o RÖS

o Agatha Lahaise

o Trafikverket

o Länsstyrelsen

o LRF Västra Sverige

o Lennart Karlsson

o SGU
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o Magnus Henrysson med yttrande från LRF Västra Götaland,
Töreboda LRF kommungrupp, Håkan Persson

o Skogsstyrelsen

o Miljö- och byggnadsnämnden



Datum: 2018-09-27 
Dnr: 2017/00528 

Sida: 1 (6) 

Vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte 
grundvattentäkter 

Protokoll från tidigt samråd med Länsstyrelsen och 
verksamhet miljö och bygg 

Tid: 27 september 2018 kl. 10:00 – 11:30 och 12:30 – 14:30 

Plats: Stadshuset i Mariestad 

Närvarande: 
Anna Vickman, Länsstyrelsen Västra Götaland (Lst) 
Åsa Furustam och Anders Hulthén Olofsson, verksamhet miljö och bygg i Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner (MoB) 
Ida Roos, VA-avdelningen i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner (VA) 

Protokollförare: Johanna Klingborn, VA-avdelningen i Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner 

Inledning av mötet och diverse frågor 

1. Presentationsrunda

2. VA berättar om syftet med det tidiga samrådet och poängterar att så mycket som
möjligt av myndigheternas synpunkter bör framkomma under dagens samråd.
VA drar dagordningen för mötet och berättar sen om hur arbetet i projektet
fortlöpt hittills samt hur det kommer fortsätta framledes.

3. VA ställer ett par frågor till Lst:

- Upphävande av gamla vattenskyddsområden: Lst bekräftar att de på
kommunens begäran upphäver beslut om skyddsområde. Detta gäller även
de fall då fastställandet skett genom ett domslut i vattendomstolen. Lst kan
upphäva del av dom ifall det aktuella domslutet även omfattar tillstånd till
vattenuttag. Lst skriver beslutet om upphävande så att det börjar gälla från
det att ett nytt skyddsområde fastställts.

- VA undrar om Lst ställer krav på att en konsekvensbedömning ska tas fram
som ett underlag till förslaget om nytt vattenskyddsområde. Lst säger att i
det här fallet är det inte ett formellt krav att en sådan upprättas.

Bilaga 1
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Tekniskt underlag 

Varken Lst eller MoB har några synpunkter på underlaget. 

Riskbedömning 

4. VA informerar om Trafikverkets (Trv) pågående åtgärder vid väg 202 – räcken
samt täta diken på en tredjedel av vägsträckan genom den föreslagna primära
skyddszonen. Lst frågar sig om Trv har tänkt på det långsiktiga värdet av
grundvattenförekomsten i sin riskbedömning. Lst kommer ta den här frågan
med den grupp på Lst som jobbar med att ta fram den regionala
vattenförsörjningsplanen. Lokaåsen kan komma att utpekas som en
grundvattenförekomst av regional betydelse vilket kan ge ytterligare skydd t.ex. i
samband med olika prövningsärenden.

5. VA informerar också om enskild väg 3053 i området där det går en del tung
trafik. Det är inte möjligt att omfatta reglering av trafiken i
vattenskyddsföreskrifterna (VSF) men VA jobbar vidare med att undersöka om
det finns andra möjligheter till reglering.

6. VA informerar om att tillstånd till vattenuttag i Slätte kommer att sökas eftersom
det saknas idag.

7. VA informerar om att det inte finns några utsläpp från enskilda avlopp inom den
primära skyddszonen.

8. MoB undrar lite över hur riskanalysen utförts och hur man kommit fram till
olika riskklassningar. Lst erfar att det ibland är otydligt i riskbedömningar exakt
vilken händelse som bedömts. Ibland kan det verka som om man utgått från
olika händelser när man bedömt sannolikhet och konsekvens.

9. MoB påtalar att förekomsten av motocrosskörning i Haboskogen inte är med i
riskbedömningen. VA kompletterar riskbedömningen.

10. Lst tycker att riskanalysen och skyddsföreskrifterna i stort sett stämmer överens
med varandra – riskanalysen ska motivera VSF. Det finns nåt undantag vilket tas
upp som synpunkt på VSF nedan.

11. Lst anmärker på att bekämpningsmedel i jordbruk har fått en relativt hög
riskklass trots att det knappt finns nån jordbruksmark i området. VA ser över
hur riskbedömningen har gjorts.

Skyddsföreskrifterna (VSF) 

12. Lst: Information/upplysningar utanför paragraferna i VSF behöver inte finnas
med i själva beslutet om fastställande av VSF.
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13. Lst kollar upp hur vi bör göra med markering av vattentäktszoner i kartan, och
juridiken bakom.

14. Synpunkter på VSF:

- § 5 a) Bekämpningsmedel. Lst: Hur motiveras förbud i primär zon? Det
behöver vara ett tydligare argument/resonemang i riskbedömningen.
Riskbedömningen pekar ut bekämpningsmedel från just jordbruk som en relativt stor risk
men finns det ens någon jordbruksmark inom den primära zonen? Vad vill man komma
åt? Akut risk eller långsiktig påverkan? Är det långsiktig påverkan så borde det vara
rimligt med tillståndsplikt i både primär eller sekundär. Men om det är så att man inte
vill ha mer jordbruksmark i primär zon i framtiden så är det ett argument för att ha
kvar förbudet. VA ser över riskbedömningen.

- § 7 Upplag. Lst: Definitionen av upplag (”förvaring direkt på mark”)
behöver ses över. I t.ex. 7 d) som avser upplag av vägsalt blir det
problematiskt. Ligger saltet på en presenning så är det per definition inget
upplag – men lakvatten kan likväl rinna av och förorena grundvattnet. VA
ser över definitionen.

- § 7 c) Upplag av snö. Lst: Det hade väl varit bra om man kunnat lägga snö
från primär zon i den sekundära zonen istället för att den ligger kvar i primär
zon. Å andra sidan finns det väldigt lite trafikerade ytor inom områdena.
Föreskriften är bra som den är och behöver dock inte ändras.

- § 9 b) Vi diskuterar vad som är en lämplig formulering för att begränsa t.ex.
skogsmaskiner eller vägarbetsfordon som lämnas oövervakade.

VA ändrar föreskriften till: Primär zon: Parkering eller uppställning mer än
en timme, av tunga fordon eller arbetsmaskiner, är förbjuden. Undantag för
fordon uppställda på tätt underlag inomhus, då krävs istället tillstånd.
Sekundär zon: Parkering eller uppställning, mellan klockan 17.00-07.00,  av
tunga fordon eller arbetsmaskiner, kräver tillstånd.

- § 9 c) Lst: Finns det någon inom primär zon som har behov av att kunna
skölja av en lantbruksmaskin eller skogsmaskin? Varför inte förbjuda helt i
primär zon? Skyddszonen är lite och sårbarheten hög. Finns ingen anledning
att tillåta etablering av tvättanläggningar alls inom primär eller sekundär zon
därför ta bort det undantaget. MoB: I sekundär kan avsköljning med kallt
vatten utan kemikalier tillåtas.

VA ändrar föreskriften till: Primär zon: Fordonstvätt är förbjuden.
Sekundär zon: Fordonstvätt annat än avsköljning med kallt vatten är
förbjuden.
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- § 10 a) Materialtäkter. Lst: Bör husbehovstäkter alls tillåtas i sekundär zon?
Reglering av materialtäkter i tertiär skyddszon bör övervägas. Lst
återkommer med hur Lst ser på husbehovstäkter inom
vattenskyddsområden.

MoB anser att det bör vara förbud mot materialtäkter i primär och sekundär
skyddszon – inga undantag för husbehovstäkter.

VA ska inventera och komplettera riskbedömningen med befintliga
husbehovstäkter. Det kan dock vara svårt att med säkerhet få full koll
samtliga befintliga husbehovstäkter. Beslut om eventuell ändring av VSF tas
efter inventering av befintliga husbehovstäkter.

Man kan prova en strängare restriktion i det formella samrådet och sedan
eventuellt backa beroende på inkommande synpunkter.

Tillägg efter tidigt samråd 2018-09-28: VA har inte kunnat hitta några
rättigheter inom vattenskyddsområdet för täktverksamhet. I övrigt finns inga
verktyg för att få fram husbehovstäkter ur kommunens system, förutom de
uppgifter som framkommit från verksamhet miljö och bygg.

VA ändrar föreskrifterna till förbud i både primär och sekundär zon. I
tertiär zon förbud. Undantaget husbehov där krävs tillstånd.

§ 10 b) Markarbeten.

o Lst: Användandet av begreppen schaktning och markarbeten behöver
ses över. Begreppet schaktning kan eventuellt tas bort. VA undersöker
detta.

o Lst: Hur har vi kommit fram till gränsen 200 m2? Är större än en villa.
Kan mycket väl vara en lämplig storlek. Reglering av djupet behövs
nog inte. Borrning borde bara vara aktuellt vid anläggning av
energibrunnar och dricksvattenbrunnar och det regleras i § 11. Ingen
ändring krävs.

Lst: Skogsstyrelsen tycker det är lite krångligt att ta kontakt med 
tillsynsmyndigheten vid avverkning inom VSO. Lst tänker att det borde 
kunna finnas ett informationsblad som skulle kunna användas nationellt och 
som går ut i samband med avverkning inom VSO. VA/MoB kommer ha en 
dialog med Skogsstyrelsen för att bestämma hur information om 
skyddsföreskrifterna ska gå ut till den som ska avverka inom VSO. 

- §11 Energianläggningar och brunnar. Lst: Ska borrning verkligen tillåtas i
primär skyddszon? Behovet borde vara lågt – vilket kan ses som grund till att
tillåta det, eller att förbjuda det.
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MoB kollar internt angående förbud vs. tillståndsplikt i primär zon och 
återkommer inom kort. 

I riskanalysen bedöms själva borrningsskedet som det mest riskfyllda. Är 
detta en rimlig bedömning? VA tar en ytterligare avstämning med konsulten. 

- § 13 Allmänna bestämmelser.

”Ikraftträdande”:

o Lst: Se andra meningen under rubriken ”Ikraftträdande” – lite otydligt
vilket datum som avses. Skriv typ att VSF gäller från beslutsdatumet
även om beslutet överklagas och hänvisa till miljöbalken 7:22.

VA ändrar till följande formulering: Enl 7 kap 22 § Miljöbalken ska
skyddsföreskrifterna gälla från beslutsdatum, även om de överklagas.

o Lst: Undvik att säga att förbud, tillståndsplikt och anmälningsplikt för
befintliga verksamheter ”träder i kraft” efter 2 år. Skriv istället ungefär
”För verksamheter som pågår när föreskrifterna träder i kraft börja
förbud, tillståndsplikt och anmälningsplikt gälla efter 2 år”. Men det
finns också ett problem med att hänvisa till en tidpunkt då tillstånd ska
finnas på plats. Den tidpunkten blir delvis beroende av
prövningsmyndighetens handläggningstid – ej rättssäkert. Ett alternativ
kan vara att skriva att tillståndsansökan eller anmälan ska ha lämnats in
senast efter en viss tid. Komplettera med viss tid för när förbudet
börjar gälla.

VA ändrar till följande formulering: För verksamheter som är i drift
ska anmälan eller ansökan om tillstånd vara inlämnat senast 18
månader efter ikraftträdandet. De verksamheter som är i drift vid
beslutet gäller förbud två år efter ikraftträdandet.

”Dispens”: 

o Lst: Det ska stå att dispens kan ges om det finns särskilda skäl. VA
ändrar.

15. Synpunkter på definitioner av begrepp i VSF:

- Lst: Sekundärt skydd: Hur ser vi på befintliga nedgrävda cisterner? Är en
dubbelmantlad cistern att betrakta som sekundärt skydd? (Enligt nya
cisternföreskriften bara krav på invallning på cisterner ovan mark. Står inget om
cisterner i mark) Kan man få in i definitionen att cistern bara kan anses ha
sekundärt skydd om den ligger ovan mark? Lst kollar vad diskussionerna med
Marks kommun landade i. Lst rekommenderar att vi hanterar frågan om
befintliga nedgrävda cisterner i VSF.
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- Lst: Schaktning: Ta eventuellt bort begreppet schaktning – se ovan om
inkonsekvent användning av begreppen markarbeten och schaktning.
Definitionen av schaktning behöver ses över om den ska vara kvar. VA ser över
användning av begrepp och definition.

- Lst: Tät täckning: Definitionen av tät täckning blir ologisk tillsammans
med definitionen av upplag. Det är definitionen av upplag som är
problemet. Lst ska kolla om de kan hitta bra exempel på definitioner av
upplag. VA ser över definitionerna.



Datum: 2018-10-18 

Vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte 
grundvattentäkter 

Bemötande av de synpunkter som framkom på tidigt 
samråd med Länsstyrelsen och verksamhet miljö 
och bygg 

De siffror som anges här nedan är samma siffror som återfinns i protokollet från det 
tidiga samrådet. Här nedan bemöter VA-avdelningen de synpunkter som framkom 
under det tidiga samrådet och som inte reddes ut direkt på det mötet. Kursiv text är 
text från protokoll från tidigt samråd. Ej kursiv text är bemötande efter det tidiga 
samrådet. Allt material kommer att skickas ut på formellt samråd inom kort och 
genomgång med både verksamhet miljö och bygg och länsstyrelse, liksom 
avstämningar med konsult sker löpande fram till utskick. Fler ändringar kan komma 
att ske efter detta dokument skickas. 

Riskbedömning 

4. VA informerar om Trafikverkets (Trv) pågående åtgärder vid väg 202 – räcken samt
täta diken på en tredjedel av vägsträckan genom den föreslagna primära skyddszonen. Lst
kommer ta den här frågan med den grupp på Lst som jobbar med att ta fram den
regionala vattenförsörjningsplanen. Lokaåsen kan komma att utpekas som en
grundvattenförekomst av regional betydelse vilket kan ge ytterligare skydd t.ex. i samband
med olika prövningsärenden.

VA-avdelningen ser mycket positivt på att länsstyrelsen lyfter denna fråga
och följer vad som händer i frågan. VA-avdelningen har inte möjlighet att
reglera vägfrågan ytterligare i skyddsföreskrifterna. Och trafikverket har inte
för avsikt att göra mer åtgärder i primära zonen. Däremot kommer VA-
avdelningen, tillsammans med räddningstjänsten och Verksamhet miljö och
bygg med flera, ta fram en beredskapsplan för området för att alla berörda
ska veta vad som gäller vid olyckor. Verksamhet miljö och bygg har också
tillsyn över trafikverkets anläggningar och kan arbeta för fler
försiktighetsåtgärder i området.

5. VA informerar också om enskild väg 3053/26241 (mellan väg 202 och Slätte) i
området där det går en del tung trafik. Det är inte möjligt att omfatta reglering av
trafiken i vattenskyddsföreskrifterna (VSF) men VA jobbar vidare med att undersöka
om det finns andra möjligheter till reglering.

Eftersom det är en enskild väg kan inte kommunen ansöka om lokala
trafikföreskrifter. Det är upp till den enskilde väghållaren, vilket i detta fall är
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en vägsamfällighet, vilka regler man vill ha på vägen. Dock har vägen ett 
statligt driftsbidrag från Trafikverket. Förutsättningarna för att få detta 
bidrag är att vägen ska vara öppen för all trafik och att vägen inte får ha 
några begränsningar. VA-avdelningen kan inte reglera riskerna för väg 26241 
i skyddsföreskrifterna utan får jobba med andra åtgärder. Därför kommer 
beredskapsplanen att omfatta även väg 26241.  

8. MoB påtalar att förekomsten av motocrosskörning i Haboskogen inte är med i
riskbedömningen.

VA-avdelningen kompletterar riskbedömningen med denna risk. Detta är
något som vi inte kan reglera i skyddsföreskrifter eftersom det är annan
lagstiftning som styr över terrängkörning. Det är polisen som har tillsyn över
terrängkörningslagen. VA-avdelningen har tillsammans med verksamhet
miljö och bygg satt upp skyltar i området som informerar om att det är
förbjudet och att man befinner sig i ett vattenskyddsområde. Efter att
vattenskyddsområdet är fastställt kommer skyltar och ev. bommar utredas
inom vattenskyddsområdet. Detta kräver dock kommunikation med berörda
markägare.

13. Lst kollar upp hur vi bör göra med markering av vattentäktszoner i kartan, och
juridiken bakom.

Lst anser att det finns tre alternativ för vattentäktszonerna enligt nedan. VA-
avdelningen tar med sig den informationen men anser att det inte finns
någon anledning till att markera vattentäktszonen i kartorna.

a. Markera zonen på kartan och ha tillhörande restriktioner.
b. Peka inte ut någon vattentäktszon och ha därmed inga särskilda restriktioner.

Skydda detta område på annat sätt (tex genom att ha rättigheterna till marken
och hägna in området).

c. Beskriv vattentäktszonen på annat sätt än att markera den på kartan.
Länsstyrelsen utreder fortfarande detta alternativ generellt, men det finns
exempel på när man har gjort så.

Skyddsföreskrifterna (VSF) 

14. Synpunkter på VSF:

- § 5 a) Bekämpningsmedel. Lst: anmärker på att bekämpningsmedel i jordbruk har fått
en relativt hög riskklass trots att det knappt finns nån jordbruksmark i området. Hur
motiveras förbud i primär zon? Det behöver vara ett tydligare argument/resonemang i
riskbedömningen. Riskbedömningen pekar ut bekämpningsmedel från just jordbruk som
en relativt stor risk men finns det ens någon jordbruksmark inom den primära zonen?
Vad vill man komma åt? Akut risk eller långsiktig påverkan? Är det långsiktig
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påverkan så borde det vara rimligt med tillståndsplikt i både primär eller sekundär. Men 
om det är så att man inte vill ha mer jordbruksmark i primär zon i framtiden så är det 
ett argument för att ha kvar förbudet. VA ser över riskbedömningen. 

Nej, det är inte så mycket jordbruksmark i området. Bekämpningsmedel är 
något som ofta ligger kvar länge i vattnet och man kan se att det kan ge 
problem under lång tid i grundvattentäkter. VA-avdelningen väljer att sätta 
förbud i primär zon eftersom vi inte vill ha bekämpningsmedel i vårt 
grundvatten i framtiden heller. Riskbedömningen har uppdateratats så att 
sannolikheten för kemiska bekämpningsmedel blir 1 medan konsekvensen 
fortfarande är 3 i de fall det kommer bekämpningsmedel i vattnet. 

- Fråga tillagd efter tidigt samråd: § 6 växtnäringsämnen:
Verksamhet miljö och bygg undrar varför nitrater inte regleras i skyddsföreskrifterna.
De är ju lättrörliga i vatten och man vill inte ha dem i vattnet då det kan bildas nitrit
som är giftigt.

VA:s svar: Vi kan inte motivera varför vi skulle ha strängare krav än förslaget i våra
skyddsföreskrifter. Gödsling regleras redan i andra föreskrifter – Föreskrifter och
allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Detta område är
utpekat som nitratkänsligt område i EU:s nitratdirektiv vilket ger än mer reglering.
Vi har lite jordbruksmark i området och den som finns ligger inte precis intill
vattentäkten och det finns heller inte mycket jordbruksmark i sek zon. Efter att ha
diskuterat saken med konsult: det är annars i de fall, när jordbruksmark finns intill
vattentäkten eller när det finns mycket mer jordbruksmark i området som gödselmedel
brukar regleras hårdare inom vattenskyddsområden, med tex förbud eller tillstånd i sek
zon.

- § 7 Upplag. Lst: Definitionen av upplag (”förvaring direkt på mark”) behöver ses över. I
t.ex. 7 d) som avser upplag av vägsalt blir det problematiskt. Ligger saltet på en
presenning så är det per definition inget upplag – men lakvatten kan likväl rinna av och
förorena grundvattnet. VA ser över definitionen.

VA-avdelningen gör om föreskrifterna om upplag så att definitionen av 
upplag inte längre är nödvändig och därmed kan tas bort. 
Skyddsföreskrifterna blir enklare att läsa. Se förslag på skyddsföreskrifter: 

Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer 
och liknande under längre tid än en månad 
är förbjudet.  

Undantag gäller för upplag av ved eller 
andra träbaserade produkter, avsedda för 

Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer 
och liknande under längre tid än sex 
månader kräver tillstånd. 

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 
andra träbaserade produkter, avsedda för 
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uppvärmning av bostad, på den aktuella 
fastigheten. 

uppvärmning av bostad, på den aktuella 
fastigheten. 

b Upplag av avfall, förorenade massor eller 
med massor med okänt ursprung eller okänt 
föroreningsinnehåll är förbjudet. 

Undantag gäller för komposterbart 
hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket 
läggs i hushållskompost på den egna 
tomten. 

Samma som i primär skyddszon 

c Upplag av snö från trafikerade ytor utanför 
aktuell skyddszon är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

d Upplag av vägsalt och 
dammbindningsmedel är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

- § 9 b) Vi diskuterar vad som är en lämplig formulering för att begränsa t.ex.
skogsmaskiner eller vägarbetsfordon som lämnas oövervakade.

VA ändrar föreskriften till:

b Parkering eller uppställning mer än en 
timme, av tunga fordon eller arbetsmaskiner, 
är förbjuden. 

Undantag fordon uppställda på tätt underlag 
inomhus samt för husbilar, då krävs istället 
tillstånd. 

Parkering eller uppställning, mellan klockan 
17.00-07.00 av tunga fordon eller 
arbetsmaskiner, kräver tillstånd. 

- § 9 c) Lst: Finns det någon inom primär zon som har behov av att kunna skölja av en
lantbruksmaskin eller skogsmaskin? Varför inte förbjuda helt i primär zon?
Skyddszonen är lite och sårbarheten hög. Finns ingen anledning att tillåta etablering av
tvättanläggningar alls inom primär eller sekundär zon därför ta bort det undantaget.
MoB: I sekundär kan avsköljning med kallt vatten utan kemikalier tillåtas.

VA ändrar föreskriften till:

c Fordonstvätt är förbjuden. Fordonstvätt annat än avsköljning med kallt 
vatten är förbjuden. 

1. § 10 a) Materialtäkter. Lst: Bör husbehovstäkter alls tillåtas i sekundär zon? Reglering av
materialtäkter i tertiär skyddszon bör övervägas. Lst återkommer med hur Lst ser på
husbehovstäkter inom vattenskyddsområden.
(Tillägg lst kommentar via e-post efter tidigt samråd: Husbehovstäkter -  Länsstyrelsen anser att det
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är rimligt att förbjuda materialtäkter helt och hållet inom vattenskyddsområdet eftersom de innebär en 
permanent skada på det fysiska skyddet för vattnet och därmed en risk för långsiktig 
kvalitetspåverkan.)  

MoB anser att det bör vara förbud mot materialtäkter i primär och sekundär skyddszon 
– inga undantag för husbehovstäkter.

VA ska inventera och komplettera riskbedömningen med befintliga husbehovstäkter. Det 
kan dock vara svårt att med säkerhet få full koll samtliga befintliga husbehovstäkter. 
Beslut om eventuell ändring av VSF tas efter inventering av befintliga husbehovstäkter. 

VA har inte kunnat hitta några rättigheter inom vattenskyddsområdet för 
täktverksamhet. I övrigt finns inga verktyg för att få fram husbehovstäkter ur 
kommunens system, förutom de uppgifter som framkommit från 
verksamhet miljö och bygg. 

VA ändrar föreskrifterna till 

a Materialtäkt är förbjuden. Materialtäkt är förbjuden. Materialtäkt är förbjuden. 

Undantag för 
husbehovstäkter som kräver 
tillstånd. 

VA-avdelningen tycker att det känns svårt att vara hårdare än detta. I och 
med tillstånd i tertiär zon har verksamhet miljö och bygg möjlighet att 
reglera hur husbehovstäkterna kan ske. 

- § 10 b) Markarbeten.

o Lst: Användandet av begreppen schaktning och markarbeten behöver ses över.
Begreppet schaktning kan eventuellt tas bort. VA undersöker detta.

Begreppet schaktning tas bort eftersom det ingår i definitionen av
markarbete.

o Lst: Skogsstyrelsen tycker det är lite krångligt att ta kontakt med tillsynsmyndigheten
vid avverkning inom VSO. Lst tänker att det borde kunna finnas ett informationsblad
som skulle kunna användas nationellt och som går ut i samband med avverkning inom
VSO.

VA/MoB kommer ha en dialog med Skogsstyrelsen för att bestämma hur
information om skyddsföreskrifterna ska nå ut till den som ska avverka
inom VSO. De som avverkar mer än 0,5 ha ska anmäla detta till
skogsstyrelsen. Som en jämförelse kan nämnas att det får plats ca 200
sådana ytor inom den södra primära zonen i Haboskogen, så det är relativt
små avverkningar. I samband med anmälan till skogsstyrelsen finns en
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möjlighet att nå ut med information om vad som gäller inom ett 
vattenskyddsområde.  

- §11 Energianläggningar och brunnar. Lst: Ska borrning verkligen tillåtas i primär
skyddszon? Behovet borde vara lågt – vilket kan ses som grund till att tillåta det, eller att
förbjuda det.
MoB kollar internt angående förbud vs. tillståndsplikt i primär zon och återkommer
inom kort.
I riskanalysen bedöms själva borrningsskedet som det mest riskfyllda. Är detta en rimlig
bedömning? VA tar en ytterligare avstämning med konsulten.

Verksamhet miljö och bygg tycker att tillståndsplikt enligt föreskriften är
rimlig.

VA-avdelningen har stämt av med konsulten som säger att det är vid
borrningen som det skapas en kontakt ned till vattenytan.  En
tillståndsprövning ger möjlighet att ställa krav på att arbetet ska utföras på
visst sätt, tex enligt normbrunn, eller att kollektorslangarna ska vara
sektionerade. Konsulten har i andra liknande områden räknat på hur
koncentrationen skulle bli vid brott. Det blir låga koncentrationer i vattnet.
För att uppnå den dosen som WHO har för att N-butanol ska vara skadligt
måste en människa dricka flera liter vatten varje dag vilket är orimligt.

Det är också en fråga om hur många energibrunnar det finns i ett område.
Om det är några få i primära zonen är risken låg medan risken blir högre om
har många energibrunnar. Om det då är tillståndsplikt i skyddsföreskrifterna
har tillsynsmyndigheten också möjligheten att säga nej när det uppnås en viss
mängd. I Haboskogen och Slätte är det relativt få fastigheter inom primär
och sekundär zon.

15. Synpunkter på definitioner av begrepp i VSF:

- Lst: Sekundärt skydd: Hur ser vi på befintliga nedgrävda cisterner? Är en
dubbelmantlad cistern att betrakta som sekundärt skydd? (Enligt nya cisternföreskriften
bara krav på invallning på cisterner ovan mark. Står inget om cisterner i mark) Kan man
få in i definitionen att cistern bara kan anses ha sekundärt skydd om den ligger ovan
mark? Lst kollar vad diskussionerna med Marks kommun landade i. Lst
rekommenderar att vi hanterar frågan om befintliga nedgrävda cisterner i VSF.

Det har inte framkommit att det finns några cisterner under mark i
riskbedömningen eller vid dialogträffar. VA-avdelningen lägger till i
skyddsföreskrifterna att det är förbud mot lagring i mark både i primär och i
sekundär zon. Lägger också till i definitionen av sekundärt skydd ”För
cisterner ovan mark eller inomhus räknas invallning som ett sekundärt
skydd”. Se definitioner av begrepp.
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- Lst: Tät täckning: Definitionen av tät täckning blir ologisk tillsammans med definitionen
av upplag. Det är definitionen av upplag som är problemet. Lst ska kolla om de kan
hitta bra exempel på definitioner av upplag. VA ser över definitionerna.

Va-avdelningen gör om föreskrifterna så att definitionen av tät täckning kan
tas bort och de blir enklare att läsa, se förslag på skyddsföreskrifter.
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Fastigheten X:X 
Samråd om förslag till vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte 
grundvattentäkt 

Du får det här brevet eftersom du äger mark inom föreslaget 
vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte grundvattentäkt. Det är nu 
dags för samråd där du har möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget. 

Formerna för samrådet styrs av Förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. Enligt förordningen gäller att ”innan fastställande av nytt 
vattenskyddsområde ska kommunen förelägga ägare och innehavare av 
särskild rätt till marken att yttra sig över förslaget”. Eftersom området 
innehåller många sakägare kan samrådet kungöras via ortstidning. Detta har 
kommunen gjort, men väljer att även skicka ut informationen till kända 
fastighetsägare genom detta brev. 

I det här utskicket beskrivs hur samrådet går till och vad du ska göra. 
Samrådsunderlaget1 i sin helhet finns på kommunens hemsida och som 
blädderexemplar i entrén på kommunhuset i Töreboda, Drottninggatan 4. 

Hur lämnar jag mina synpunkter?  
I de fall du vill lämna synpunkter sker det skriftligen till Verksamhet 
teknik, 542 86 Mariestad eller via e-post till tk@mariestad.se.  

Hur länge pågår samrådet? 
Samrådstiden går ut 8 februari 2018. 

Vad händer efter samrådet? 
Utöver att kommunen samråder med markägare och nyttjanderättshavare 
skickas förslaget även på remiss till ett antal myndigheter. När samrådstiden 
gått ut sammanställs alla inkomna yttranden i en samrådsredogörelse. Ett 
slutligt förslag till beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter tas 
fram där samrådsredogörelsen ingår som underlag.  

1 Tekniskt underlag med avgränsning av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter (2018-10-18), 
Konsekvensbedömning av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte 
grundvattentäkt (2018-10-19) 
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Beslut om fastställande av vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter ska 
fattas av Kommunfullmäktige i Töreboda. 

Ytterligare information 
De kompletta samrådsunderlagen samt information och bakgrund om 
vattenskyddsområdet hittar du på kommunens hemsida, www.toreboda.se, 
klicka dig fram: Bygga & Bo / Vatten och avlopp / Vattenskyddsområden / Nytt 
vattenskyddsområde i Haboskogen och Slätte.  

Du är välkommen att höra av dig till Ida Roos på kommunens VA-avdelning 
om du har några frågor (julledig till 7 jan). Dina synpunkter ska däremot 
lämnas in skriftligen. 

E-post: ida.roos@mariestad.se
Telefon: 0501-75 61 46

Med vänliga hälsningar 

Ida Roos  Michael Nordin 
Miljöingenjör  Teknisk chef  
VA-avdelningen Beställare av projektet 

Var snäll och lämna informationen vidare 
om det finns arrendatorer eller andra 
användare av fastigheten som berörs 



Kungörelsedelgivning 
Samråd om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Haboskogen och Slätte grundvattentäkter 

Töreboda kommun har låtit ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde för 
Haboskogen och Slätte grundvattentäkter samt beslutat att genomföra samråd i 
enlighet med förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m.

Innan slutligt beslut fattas om vattenskyddsområdet ska kommunen, enligt 
förordningen, förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom 
området att lämna synpunkter över förslaget. Kommunen delger härmed möjligheten 
att lämna synpunkter genom kungörelse i ortspressen. Information om samrådet går 
även ut till alla kända fastighetsägare via brev. 

Du som vill lämna synpunkter på förslaget gör det via brev till Verksamhet Teknik, 
542 86 Mariestad eller via e-post till tk@mariestad.se. Glöm inte att ange ditt namn 
samt fastighetsbeteckningen för den fastighet som berörs. Synpunkter ska ha kommit 
in till kommunen senast den 8 februari 2019.  

Fullständiga samrådsunderlag finns under samrådstiden tillgängliga på kommunens 
hemsida www.toreboda.se (se under Bygga & Bo/Vatten och 
avlopp/Vattenskyddsområden/Nytt vattenskyddsområde i Haboskogen och Slätte). 
Handlingarna finns även tillgängliga i entrén till kommunhuset i Töreboda, 
Drottninggatan 4. Vid frågor kontakta miljöingenjör Ida Roos på telefon: 0501-75 61 
46 eller e-post: ida.roos@mariestad.se. 
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Ida Roos 

Kungörelsetext

Kungörelsedelgivning
Samråd om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte 
grundvattentäkter

Töreboda kommun har låtit ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde för Haboskogen och 
Slätte grundvattentäkter samt beslutat att genomföra samråd i enlighet med förordningen (SFS 
1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Innan slutligt beslut fattas om vattenskyddsområdet ska kommunen, enligt förordningen, förelägga 
ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom området att lämna synpunkter över förslaget. 
Kommunen delger härmed möjligheten att lämna synpunkter genom kungörelse i ortspressen. 
Information om samrådet går även ut till alla kända fastighetsägare via brev.

Du som vill lämna synpunkter på förslaget gör det via brev till Verksamhet Teknik, 542 86 Mariestad 
elelr via e-post till tk@mariestad.se. Glöm inte att ange ditt namn samt fastighetsbeteckningen för 
den fastighet som berörs. Synpunkter ska ha kommit in till kommunen senast den 8 februari 2019.

Fullständiga samrådsunderlag finns under samrådstiden tillgängliga på kommunens hemsida 
www.toreboda.se (se under Bygga & Bo/Vatten och avlopp/Vattenskyddsområden/Nytt 
vattenskyddsområde i Haboskogen och Slätte). Handlingarna finns även tillgängliga i entrén till 
kommunhuset i Töreboda, Drottninggatan 4. Vid frågor kontakta miljöingenjör Ida Roos på telefon: 
0501-75 61 46 eller e-post: ida.roos@mariestad.se.
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Datum: 2018-12-20 
Dnr: 2017/528 

Sida: 1 (2) 

Enligt sändlista 

Samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte 
grundvattentäkter, Töreboda kommun 

Töreboda kommun har tagit fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter. Kommunen har 
beslutat att låta förslaget gå ut på formellt samråd till berörda ägare och nyttjare av 
mark inom området samt berörda myndigheter, förbund och kommunala 
nämnder enligt sändlista nedan. 

De kompletta samrådsunderlagen samt information och bakgrund om 
vattenskyddsområdet hittar du på kommunens hemsida, www.toreboda.se, klicka 
dig fram: Bygga & Bo / Vatten och avlopp / Vattenskyddsområden / Nytt 
vattenskyddsområde i Haboskogen och Slätte.  

Som underlag för samrådet ingår: 

• Tekniskt underlag med avgränsning av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter (2018-10-18)

• Konsekvensbedömning av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för
Haboskogen och Slätte grundvattentäkt (2018-10-19)

Samrådstiden pågår till 8 februari 2019. I de fall ni vill avge ett yttrande sker det i 
skriftlig  form till Verksamhet teknik, 542 86 Mariestad eller till tk@mariestad.se 

Kontaktperson i ärendet är Ida Roos på kommunens VA-avdelning: 

E-post: ida.roos@mariestad.se
Telefon: 0501-75 61 46
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Sändlista: 
• Sveriges geologiska undersökning, diariet@sgu.se

• Länsstyrelsen Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se

• Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se

• Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se

• Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

• Räddningstjänsten Östra Skaraborg, raddningstjansten@rtos.se

• LRF Töreboda, lrf.vastragotaland@lrf.se och
stina.johansson.63@gmail.com

• Töreboda kommun, Verksamhet miljö och bygg, mbn@mariestad.se

• Töreboda kommun, Plan – och exploatering, dan.harryzon@toreboda.se

• Töreboda kommun, Utvecklingsutskottet, kristina.roslund-
berg@toreboda.se

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
mailto:lrf.vastragotaland@lrf.se
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Datum Diarienummer

2019-01-07 2018-001343 

Ert diarienummer 

2017/528 

Post- och besöksadress Telefon växel E-post Direkttelefon 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Majorsgatan 1 

541 41 Skövde 

0500-42 40 00 
Fax 

0500-42 40 40 

raddningstjansten@rtos.se 
Internet 

www.rtos.se 

0500-42 40 15 
Handläggarens E-post 

daniele.coen@rtos.se 

Mariestads kommun 

Box 128  

542 22 Mariestad 

Övriga remisser - samråd om nytt vattenskyddsområde, Töreboda kommun 

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende: 

 Räddningstjänsten har inga synpunkter i aktuellt ärende. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Daniele Coen 

Chef förebyggande avdelningen 
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Från: Agatha Lahaise <agatha.lahaise@gmail.com>  
Skickat: den 5 januari 2019 16:23 
Till: Ida Roos <ida.roos@mariestad.se> 
Ämne: SV: vattenskyddsområde Haboskogen/Slätte 

Hej Ida Roos, 

Vi har fått skriftlig information om förslaget till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Haboskogen och Slätte grundvattentäkt. Min man och jag äger fastigheten Slätte 5:2 och vi har tidigare 
haft kontakt med varandra i detta ärende, se mejlkorrespondensen nedan. 

Jag har kollat på informationen på nätet men för säkerhets skull kontaktar jag dig också. 
- Stämmer det att vår fastighet fortfarande ligger i den tertiära zonen i förslaget som har tagits fram?
- Stämmer det att förslaget inte har några föreskrifter i den tertiära zonen utom att ''Materialtäkt är
förbjuden.  Undantag för husbehovstäkter som kräver tillstånd.''? Är detta en ändring eller fanns detta
med innan också?
- Stämmer det alltså att inget har förändrats för vår fastighet jämfört med tidigare förslag?

Det är inte helt enkelt att hänga med och därför känns det tryggt om du kan bekräfta vad som är rätt 
uppfattat så att vi vet vad vi ska efterleva. 

Tack på förhand! 

mvh 
Catharinus och Agatha Lahaise 

Bilaga 8:2

mailto:agatha.lahaise@gmail.com
mailto:ida.roos@mariestad.se


Ärendenummer Dokumentdatum 

TRV 2018/139545, TRV 2018/139623 2019-01-09 

Ert ärendenummer Sidor 

2017/528 1(1) 

Trafikverket 
Box 110 
541 23 SKÖVDE 
Besöksadress: Trädgårdsgatan 15D 

Texttelefon: 010-123 99 97 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Anna Möller 
Planering - Samhällsplanering 
Direkt: 010-123 24 23 
anna.moller@trafikverket.se  
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Töreboda  kommun 

tk@mariestad.se 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Trafikverkets yttrande gällande nytt vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte 
grundvattentäkter, Töreboda kommun 

Ärendet 

Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande rubricerat ärende, både som 
myndighet och som ägare av fastighet Fredsberg 2:1. Föreskrifterna med tillhörande 
områdeskartor syftar till att skapa ett skydd för dricksvattentäkterna kopplade till 
Lokaåsens vattenförekomst. 

Statlig infrastruktur 

Trafikverket är väghållare för vägarna 200, 202 och 3054 samt västra stambanan inom 
föreslaget vattenskyddsområde.  

Transporter av farligt gods på väg förekommer, men ingen av vägarna är utpekade som 
rekommenderade för farligt gods. Åtgärder till skydd för vattentäkten Haboskogen i 
form av tätning av diken och uppsättning av skyddsräcken har genomförts under 2018 
på en del av väg 202 som passerar primär skyddszon. Halkbekämpning på de statliga 
vägarna sker med vägsalt. Däremot sker inte ogräsbekämpning med kemiska 
bekämpningsmedel. Det finns inte något behov av upplag av vägsalt eller snö från ytor 
ytanför skyddsområdet. 

Västra stambanan i den tertiära skyddszonen är av riksintresse för kommunikation och 
nationellt viktig för såväl person- som godstransporter, även innehållande farligt gods. 

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket har inte några synpunkter på föreslagna skyddsföreskrifter inom 

vattenskyddsområdet. 

Med vänlig hälsning 

Anna Möller  

Samhällsplanerare 
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Yttrande
 

Diarienummer Sida

2019-01-25 513-261-2019 1(2)

Anna Vickman
Vattenvårdshandläggare

010-2245538

Töreboda kommun
tk@mariestad.se

Postadress:
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Yttrande över förslag på vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte 
grundvattentäkter i Töreboda kommun

Länsstyrelsen har inga synpunkter på föreslaget skyddsområde eller föreskrifter.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har under hösten 2018 deltagit i tidigt samrådsmöte och där lämnat 
synpunkter. Töreboda kommun har arbetat om förslaget utifrån de synpunkter som 
då framkom. Nu har Länsstyrelsen fått det omarbetade förslaget för skriftligt 
yttrande.

Länsstyrelsens synpunkter

Föreskrifterna
Länsstyrelsen har yttrat sig över föreskrifterna i tidigt samråd och våra synpunkter 
har tillvaratagits på ett godtagbart sätt. Länsstyrelsen har därför inga ytterligare 
synpunkter på föreslagna föreskrifter.

Upphävande av äldre föreskrifter
I bilaga 4 på sidan 1 står att ”De äldre föreskrifterna upphör att gälla i och med att 
kommunfullmäktiges beslut träder ikraft”. Vi vill påpeka att frågan om upphävande 
för närvarande ligger hos Länsstyrelsen för avgörande. För att inte riskera att skriva 
något som inte stämmer med Länsstyrelsens kommande beslut bör nämnda mening 
endera plockas bort eller kontrolleras mot Länsstyrelsens beslut när det kommer.
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YTTRANDE
 

Diarienummer Sida
2019-01-25 513-261-2019 2(2)

Information
Efter att skyddsområdet ha fastställts ska kommunen skicka in underlag till 
Länsstyrelsen för registrering i Naturvårdsverkets databas. Det underlag som 
behövs är:

 Kommunfullmäktiges beslut om nytt vattenskyddsområde.

 Beslutade föreskrifter, i en separat fil utan karta.

 Beslutskartan i pdf.

 Beslutskartan digitalt, med yttre gränsen för skyddsområdet, som en
polygon i shapeformat och i koordinatsystem EPSG:3006: SWEREF99
TM.

Beslutande
Beslutet har fattats av vattenvårdshandläggare Anna Vickman.



JENNIE DANNEGREN, verksamhetsutvecklare  jennie.dannegren@lrf.se 

LRF Västra Sverige Besöksadress 
Torsholmsvägen 3 
311 50 Falkenberg 

Tfn 072- 141 63 74 

LANTBRUKARNAS 
RIKSFÖRBUND 
LRF Västra Götaland 

REMISSYTTRANDE

2019-01-28

Verksamhet teknik 
 Mariestad 

Synpunkter på förslag för vattenskyddsområde för 
Haboskogen och Slätte grundvattentäkter 
Sammanfattning 
Efter att ha tagit del av underlaget, har Lantbrukarnas Riksförbund valt att 
lämna ett svar. 

Synpunkter på gällande förslag: 

• Slätte vattentäkt saknar vattendom

• Vi anser att gränsdragningen för primär- och sekundär skyddszon ej
bör överdrivas.

• § 2 Petroleumprodukter

• § 4 Miljöfarlig verksamhet

• § 5 Bekämpningsmedel

• § 7 Upplag

• § 9 Vägar, parkering och fordonstvätt

• § 10 Materialtäkter och markarbeten

• Extrakostnader som uppstår för en markägare till följd av
vattenskyddsområdet, ska ersättas liksom värdeminskningen på
fastigheterna ska kompenseras.
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2019-01-28 

Inledning 
Ett stort plus i det framtagna materialet, är att det har gjorts en 
Konsekvensbedömning. Konsekvenser av skyddsföreskrifterna utifrån olika 
berörda grupper är en god förutsättning för att föreskrifterna ska kunna bli 
rimliga att följa. Ni har följt beskrivningen enligt Naturvårdsverket handbok 
om vattenskyddsområde: Konsekvensutredningen ska utreda föreskrifternas 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfattningen som behövs i det 
enskilda fallet. Statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer, 
näringslivet och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande 
sätt berörs ska också få tillfälle att yttra sig över konsekvensutredningen. 
Förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning trädde i 
kraft den 1 januari 2008. 

Vattendom 
Slätte vattentäkt saknar tillstånd. Det vore rimligt att kommunen först söker 
tillstånd för sitt vattenuttag. Det framstår inte som trovärdigt att lägga 
långtgående krav på verksamheter runt vattentäkten när kommunen samtidigt 
inte har tillstånd för sina vattenuttag. En rimlig ordning är därför att kommunen 
först säkerställer laglig rätt att ta ut vatten och sedan inrättar ett 
vattenskyddsområde för Slätte. Att arbeta i denna ordning anges också i 
Naturvårdsverkets handbok 2017:5 sida 20.  

Gränsdragning för primär- och sekundär skyddszon 
I rapporten där avgränsningen redovisas i detalj, beskrivs beräkningarna av hur 
stor avgränsningen bör vara. Det står att gränsdragningen är tilltagen jämfört 
med beräkningsresultatet vid alla beräkningar inom både primär- och sekundär 
zon. Vidare står också att det finns en osäkerhet i valda beräkningsparametrar 
och att gränsdragningen bör vara tilltagen. Detta gör att alla skyddszoner blir 
större än beräknat och i vissa fall nästan det dubbla till ytan.   
Det finns inget stöd i Naturvårdsverkets riktlinjer (NFS 2003:16) för att det är 
någon skillnad mellan 50 meter än sex meter avseende läckage. Jämför 
skyddszoner mot vattendrag i allmänhet i SAM-reglerna för EU.   

§ 2 Petroleumprodukter
I föreskriften står att det är förbjudet att hantera mer än 25 liter
petroleumprodukter. Det blir mycket kostsamt för de boende vid överträdelse
av någon föreskrift och här gäller det att ha stenkoll på att inte fylla på
åkgräsklipparen för mycket diesel eller att ha extra tid och transport för att
kunna fylla på skogsmaskiner inom området. Det mest vanliga inom ett
vattenskyddsområde inom grundvattentäkt är en föreskrift på hantering av
maximalt 100 liter.
LRF förordar här att gå på 100 liter istället för förslaget på 25 liter.
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§ 4 Miljöfarlig verksamhet
I föreskriften står att ny miljöfarlig verksamhet som är tillståndspliktig är
förbjuden i primär zon och att ny miljöfarlig verksamhet som är
anmälningspliktig kräver tillstånd både i primär och sekundär zon. LRF
förordar att föreskriften i sekundär zon istället bör följa de allmänna råden att
föreskriften ska endast gälla för anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöbalken ska söka tillstånd. Det är inte rimligt att alla miljöfarliga
verksamheter ska behöva söka tillstånd.

§ 5 Bekämpningsmedel
I skyddsföreskriften om bekämpningsmedel i sekundär skyddszon förordar
LRF att punkten c) tas bort: Jord- och vattenslagning av plantor som
behandlats med bekämpningsmedel är förbjuden. Det finns redan regler för
hantering av bekämpningsmedel på plantor på Skogsstyrelsen.
www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/miljobalken-i-skogen/anvandning-av-
vaxtskyddsmedel/. Det finns få bekämpningsmedel som används i skogen idag
och de som används är för punktbekämpning och för det krävs redan anmälan.

§ 7 Upplag
I föreskriften står att det är förbjudet med upplag längre än en månad i primär
zon. En månad är kort tid för att hinna få sitt upplag hämtat och det är inte de
boende som kan styra helt när t.ex. Södra har möjlighet att hämta. I
Naturvårdsverkets riktlinjer står att lagringstid bör anges och de har som
exempel 3 månader eller ett år. Får betonas att det är oerhört kostsamt att bryta
mot någon av föreskriften för de enskilda och en månad känns som orimligt
kort. LRF yrkar på att sex månaders tillfälligt upplag bör gälla i primär zon
och att lagring överstigande en avverkningssäsong/alternativt ett år kräver
tillstånd i sekundär zon.

§ 9 Vägar, parkering och fordonstvätt
9 b) Parkering eller uppställning förbjuden vid mer än en timme står i
föreskriften. Hur ska detta kunna kontrolleras och hur fungerar det om de
boende inom primär zon hyr arbetsmaskiner för renovering exempelvis? Ibland
kan dessa behövas i flera dagar och då blir denna föreskrift svår att följa.
Det är inte nödvändigt med tillstånd för att parkera ett fordon inomhus på tät
platta i primär zon. Det behöver också framgå att det i sekundär skyddzon
undantas från tillståndsplikt att parkera på tätt underlag. LRF:s förslag är att ta
bort föreskriften i primär och sekundär zon och istället ha anmälningsplikt för
parkering eller uppställning i mer än tre dygn.

9 c) Fordonstvätt är förbjuden står i föreskriften. Enligt Naturvårdsverkets 
handbok står att: 
Fordonstvätt där man använder s.k. avfettningsmedel eller dylikt kan regleras 
efter behov. 

http://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/miljobalken-i-skogen/anvandning-av-vaxtskyddsmedel/
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I denna föreskrift går ni långt över rekommendationerna från Naturvårdsverket 
och LRF förordar att föreskriften tas bort och istället ersätts med att 
avfettningsmedel förbjuds i både primär och sekundär zon. 

§ 10 Materialtäkter och markarbeten
10 a) Materialtäkt är förbjuden står i både primär- och sekundär zon. I
konsekvensbedömningen står att det inte har framkommit att det finns
pågående husbehovstäkter för de boende samt för jord- och skogsbruk. Dessa
föreskrifter kommer att finnas kvar när det har blivit fastställda och då får de
boende inom området leva med de. Husbehovstäkter kommer sannolikt att
behöva göras i framtiden. LRF:s förslag är att lägga till ett undantag i primär- 
och sekundär zon där det står som i teritär zon att: undantag för
husbehovsbehovstäkter som kräver tillstånd.

Extrakostnader 
Privatpersoner och näringsidkare, berörs av de föreslagna föreskrifterna. Dessa 
drabbas även av värdeminskningar på fastigheter och kostnader att söka 
tillstånd eller att bygga om anläggningar. Vår uppfattning är att 
tillståndsansökningar för verksamhetsutövare som finns inom skyddsområdet 
ska vara kostnadsfria. De som råkar få sin verksamhet inom ett kommunalt 
vattenskyddsområde får ta på sig ett stort åtagande jämfört med andra 
verksamhetsutövare som inte råkar ha sin verksamhet inom 
vattenskyddsområde. Det vore därför rimligt att kommunen inte tar ut några 
avgifter för dem som får ta ett extra samhällsansvar. Det skulle också skapa 
neutralitet mot verksamhetsutövare som ligger utanför skyddsområdet. LRF 
föreslår att kommunen gör enligt Vara-modellen, där det är kostnadsfritt för 
verksamhetsutövare att söka tillstånd. LRF förordar att all form av 
extrakostnader som uppstår för en markägare till följd av vattenskyddsområdet, 
ska ersättas, samt att värdeminskning till följd av vattenskyddsområdet ska 
kompenseras för. 
http://vara.se/innehall/2015/01/Policy-ekonomisk-ersättning-
vattenskyddsområde.pdf 

Konklusion  
Odling och djurhållning bidrar till ett öppet landskap, biologisk mångfald och 
till en hållbar matproduktion. Att lita på att människor som bor där, och ge dem 
förtroende, är viktigt för att detta vattenskyddsområde ska bli bra.  

Det finns redan riktlinjer, restriktioner och lagar. Föreskrifterna här ska vara 
utöver dessa. Att instifta dubbelregleringar ger en negativ inställning till 
vattenskyddsområdet.  
Fastställande av skyddsföreskrifter är en mycket viktig process eftersom 
berörda sakägare får leva med föreskrifterna under verksamhetens fortsatta 
existens.  

http://vara.se/innehall/2015/01/Policy-ekonomisk-ers%C3%A4ttning-vattenskyddsomr%C3%A5de.pdf
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Det viktigaste för att vattenskyddsområdet ska få önskad effekt är engagerade 
markägare.   

LRF önskar att kommunen värdesätter ett hållbart vatten istället för ett så 
billigt vatten som möjligt.   

2019-01-28 

Med vänlig hälsning, 

Sofia Karlsson Jennie Dannegren 
Ordförande  Verksamhetsutvecklare 
LRF Västra Götaland LRF Västra Götaland 

Peter Tagesson 
Ledamot 
LRF Västra Götaland 



Från: Karlsson, Lennart K <lennart.k.karlsson@sodra.com> 
Skickat: den 3 februari 2019 11:42 
Till: Tekniska Mariestad 
Ämne: Samråd Nolåsen 1:16 

Samråd vattenskyddsområde Haboskogen och Slätte grundvattentäckt Dnr 2017/528. 

Fastigheten Nolåsen 1:16 ligger i både primär och sekundär skyddszon. 
Önskar ett förtydligande av gränsdragning mellan zonerna. 

Töreboda 20190203 

Lennart Karlsson 
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YTTRANDE Sid 1(1) 

Vårt datum: 2019-02-05 Ert datum: 2018-12-20 

Vårt diarienummer: 33-3071/2018 Er beteckning: 2017/528 

Handläggare Ida Roos 

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner 
542 86 Mariestad 

Lars-Ove Lång 

Sveriges geologiska undersökning 
Box 670 
751 28 Uppsala 
Besök: Villavägen 18 

Tel: 018-17 90 00 
Webb: sgu.se 
E-post: sgu@sgu.se

Organisationsnr 202100-2528 

Remiss Samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter, 
Töreboda kommun 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 2018-12-28 tagit emot ovanstående ärende för 

yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande. 

SGU är expertmyndighet för grundvatten och ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet ”Grundvatten 

av god kvalitet” som omfattar grundvattnets kvalitet och kvantitet samt bevarande av 

naturgrusavlagringar. Miljökvalitetsmålet innebär bland annat att grundvattnet ska bidra till en säker och 

hållbar dricksvattenförsörjning och SGU verkar därför för ett förbättrat skydd av grundvattnet. 

Remissvaret har fokuserats på om relevant underlag funnits för inrättade av skyddsområdet samt om 

avgränsningar av skyddszoner är anpassade till de geologiska förutsättningarna. Ställningstaganden har 

inte gjorts vad gäller skyddsföreskrifternas utformning. 

SGU ser mycket positivt på framtagandet av det sammanhängande vattenskyddsområdet som omfattar 

täkterna vid Haboskogen och Slätte. Genom det nya förslaget så blir skyddet bättre för vattentäkterna. 

SGU anser zonindelningarna vara bra och har inga detaljsynpunkter på de geografiska avgränsningarna 

av zonerna. 

Beslut i detta ärende har fattats av avd. chef Helena Kjellson. 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även statsgeolog Lars-Ove Lång deltagit. Statsgeolog Lars-

Ove Lång har varit föredragande. 

Helena Kjellson 

Lars-Ove Lång 
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Miljö- och byggnadsnämnden
Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad
Tel: 0501-756005, 756020, 756030
E-post: mbn@mariestad.se

tk@mariestad.se
Att. Ida Roos

Töreboda Haboskogen 6:29 - Nytt
vattenskyddsområde för Slättes och Haboskogens
grundvattentäkter

Yttrande

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande om riskanalysen
för Haboskogens vattentäkt, i förslag till nytt vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter, Töreboda
kommun:

- Några ordentliga utredningar om eventuell markförorening finns inte vid
bilskroten, punkt 7. Miljö- och byggnadsförvaltningen i Töreboda har 1999 fått in
klagomål om bristfällig hantering och utsläpp av kemikalier. Ärendet har behandlats i
nämnden men någon slutgiltig markundersökning genomfördes aldrig. Ett
förtydligande behöver göras varför detta objekt bara har riskklass 1.

- Deponin vid punkt 9 saknar klassning enligt underlaget. Miljö- och
byggförvaltningen har tidigare fått in flera klagomål på olaglig deponering inom
området. Hantering av kemikalier kan ha förekommit. Ett förtydligande behöver
göras varför detta objekt bara har riskklass 1.

- Miljö- och byggnadsnämnden ifrågasätter att tippen, punkt 11, har riskklass 1. Inga
undersökningar ligger till grund för detta påstående och det är olämpligt att
underskatta risken när stöd saknas.

- Olyckor med farligt gods och tunga fordon på väg 202 inom vattenskyddsområdet
kan få stora konsekvenser för vattenskyddsområdet. Miljö- och byggnadsnämnden
anser att det är en underskattning att riskklassen är 2. Det är viktigt att belysa risken
med trafiken med tunga fordon och farligt gods inom vattenskyddsområdet för
externa parter, t.ex. Trafikverket.
Trafikverket tog 2014 fram ”Riskanalys vattenskydd Väg 202 Töreboda vattentäkt”.
Riskanalysen togs fram av Cowi och i den står det under punkt 5.5 (Sammanvägd
riskvärdering):
”Vattenförekomsten är mycket värdefull, den är sårbar och konsekvensen av att
denna förorenas är mycket stor. De allvarligaste konsekvenserna bedöms vara
kopplade till trafikolycka med samtidigt utsläpp av miljöfarlig vätska, i första hand
fordonsbränsle. Sammantagen sannolikhet och konsekvens bedöms därmed den
största risken för påverkan av vattenförekomsten och Töreboda vattentäkt vara en
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trafikolycka med samtidigt utsläpp av mer än 100 liter fordonsbränsle”.
Miljö- och byggnadsnämnden anser en handlingsplan behöver finnas beträffande
riskreduktion med de tunga transporterna och transporter med farligt gods.
Exempelvis på sikt kan den tunga trafiken och trafik med farligt gods ledas om så att
den inte går genom vattenskyddsområdet.

Aktuella miljömål

Beslutet följer också Sveriges nationella miljömål om Grundvatten av god kvalitet.
————

Redogörelse för ärendet

Töreboda kommun har tagit fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde
och skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter.
Kommunen har beslutat att låta förslaget gå ut på formellt samråd till
berörda ägare och nyttjare av mark inom området samt berörda
myndigheter, förbund och kommunala nämnder.

Som underlag för samrådet ingår:

 Tekniskt underlag med avgränsning av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter (2018-10-18)

 Konsekvensbedömning av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter
för Haboskogen och Slätte grundvattentäkt (2018-10-19)

För Miljö- och byggnadsnämnden
Detta beslut är hanterat digitalt och saknar därför underskrift

Anders Hultén-Olofsson Ingemar Lindsköld
Miljöinspektör Miljöinspektör

Åsa Furustam
Miljöinspektör
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1 Inledning 

På uppdrag av VA-enheten i Mariestad/Töreboda/Gullspång (MTG) har SWECO 

upprättat tekniskt underlag med avgränsat vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 

vattentäkterna Haboskogen och Slätte.  

1.1 Bakgrund och syfte 

Lokaåsen är en stor grundvattenresurs och av intresse för både lokal och regional 

vattenförsörjning. Det är därför mycket viktigt att skydda denna resurs. För vattentäkten 

Haboskogen finns ett befintligt vattenskyddsområde fastställt 1962 och för Slätte 

vattentäkt finns ett vattenskyddsområde fastställt 1971. Avsikten är nu upphäva dessa 

beslut och att fastställa ett nytt gemensamt vattenskyddsområde för de båda 

vattentäkterna enligt gällande lagstiftning.  

Krav finns på inrättande av vattenskyddsområden i den svenska lagstiftningen i 2 samt 7 

kap. miljöbalken och i 6 kap. 5 § 1 p. vattenförvaltningsförordningen. Krav finns även på 

skydd genom införandet av dricksvattendirektivet (80/778/EEG) ändrat genom 98/83/EG 

via: Livsmedelslag (2006:804); Livsmedelsförordning (2006:813); Statens 

livsmedelsverks föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Vattenmyndigheten ställer 

i åtgärdsprogrammet krav på kommunerna att upprätta nya vattenskyddsområden som 

behövs för framtida dricksvattenförsörjning.1  

I Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområden från 20102 anges att syftet med 

vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster, som är viktiga för 

dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett 

långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Vattenförekomster och vattentäkter 

måste därför skyddas mot såväl nutida som framtida risker. Risker kan vara tillfälliga 

utsläpp i samband med olyckshändelser samt kontinuerliga diffusa och koncentrerade 

läckage. Skyddet för viktiga råvattentillgångar bör ha en mycket hög prioritet för att syftet 

med skyddet ska kunna uppnås. 

1.2 Utredningens omfattning och genomförande 

Uppdraget har omfattat upprättande av tekniskt underlag och förslag till 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte vattentäkter i 

enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer angivna i handbok för vattenskyddsområden. 

                                                      
1 Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt, 2010:4  
2 Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 – Vattenskyddsområde med allmänna råd 2003:16. 
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1.3 Orientering 

 

Figur 1: Orienteringskarta över Töreboda samhälle med ungefärligt läge för vattentäkterna 
Haboskogen och Slätte. I kartan visas även yttre gräns för befintliga vattenskyddsområden.            
© Länsstyrelsens WebbGIS 
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2 Beskrivning av vattentäkterna 

2.1 Haboskogens vattentäkt 

2.1.1 Anläggningens utformning  

Haboskogens vattentäkt består av två brunnsområden – en huvudvattentäkt och en 

reservvattentäkt. Huvudvattentäkten utgörs av 4 stycken jordbrunnar – brunnarna 1-4. 

Brunnarna är 9,5-12 m djupa. Reservvattentäkten ligger ca 1,4 km norr om 

huvudvattentäkten och utgörs av brunn 5.  

2.1.2 Vattenbehandling 

Vattenverket togs i drift 2005. Beredningen i anläggningen består av pH-justering genom 

avdrivning av kolsyra i luftningstorn, dricksvattenreservoar och eventuell slutjustering av 

pH med natriumlut samt desinfektion med UV-ljus. 

Det finns ett långsamtfilter för reducering av manganhalten för råvattnet från brunn 5. 

2.1.3 Försörjningsområde 

Vattentäkten försörjer ca 4500 personer samt verksamheter inom Töreboda samhälle 

med vatten. 

2.1.4 Vattenförbrukning 

Vattenförbrukningen för perioden 2011 - 2017 var i medeltal 1445 m3/dygn (ca 16,7 l/s).  

2.1.5 Reservvattentäkt  

En reservvattentäkt finns lokaliserad ca 1,4 km norr om huvudvattentäkten.  

2.1.6 Vattentäktens värde 

Vattentäktens värde beror bl.a. på uttagbara vattenmängder, nuvarande och framtida 

vattenutnyttjande samt tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är 

utvinningsvärdet av största intresse. Det bestäms ofta av kostnaden för att ersätta 

vattentäkten i händelse av att den blir obrukbar. Haboskogens vattentäkter ligger i 

Lokaåsen och har en hög kapacitet jämfört med vad som idag utnyttjas. 

Grundvattenmagasinet har därmed ett stort värde som grundvattenresurs. Lokaåsen är 

identifierad som en geologisk formation av nationell betydelse för vattenförsörjning3.  

Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Haboskogen vattentäkt 

ett högt skyddsvärde. Till vattentäkter med högt skyddsvärde hör allmänna vattentäkter. 

                                                      
3 Identifiering av geologiska formationer av nationell betydelse för vattenförsörjning. SGU 
Rapporter och meddelanden 115, 2004. 
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2.1.7 Vattendom 

Töreboda kommun har tillstånd (Dom M78-99:7) att bortleda en sammanlagd volym av 

2 400 m3/dygn (ca 28 l/s) som årsmedelvärde från brunnarna vid huvudvattentäkten. 

Enligt tillstånd (Dom M 78-99) får kommunen bortleda en sammanlagd volym av 1 600 

m3/dygn (ca 18 l/s) som årsmedelvärde från brunnarna vid reservvattentäkten. 

2.1.8 Ägandeförhållande 

Haboskogens huvudvattentäkt ligger på en fastighet som ägs av kommunen. 

Reservvattentäkten ligger på en fastighet som är privatägd. Kommunen har dock rådighet 

över vattenföretaget. 

2.2 Slätte vattentäkt 

2.2.1 Anläggningens utformning  

Slätte vattentäkt består av en grusfilterbrunn som byggdes 1963. Brunnen är 12 m djup 

och har en diameter på 400 mm.  

2.2.2 Vattenbehandling 

Råvattnet har ett lågt pH-värde och behandlas därför genom ett pH-justerande alkaliskt 

filter med kalciumkarbonatmassa. 

Lågreservoaren är placerad under vattenverket och utförd i betong med en volym på ca 

20 m3. Tryckstegringen till nätet sker med två stycken högtryckspumpar och en hydrofor. 

Innan distribuering av dricksvattnet passerar det genom ett UV-ljus för desinfektion. 

2.2.3 Försörjningsområde 

Vattentäkten försörjer ca 150 personer samt verksamhetsutövare i Slätte samhälle med 

vatten. 

2.2.4 Vattenförbrukning 

Vattenförbrukningen för perioden 2011 - 2017 var i medeltal 19,3 m3/dygn (ca 0,22 l/s).  

2.2.5 Reservvattentäkt  

Det finns ingen reservvattentäkt för Slätte vattentäkt.  

2.2.6 Vattentäktens värde 

Vattentäktens värde beror bl.a. på uttagbara vattenmängder, nuvarande och framtida 

vattenutnyttjande samt tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är 

utvinningsvärdet av största intresse. Det bestäms ofta av kostnaden för att ersätta 

vattentäkten i händelse av att den blir obrukbar. Slätte vattentäkt ligger i Lokaåsen och 

har en hög kapacitet jämfört med vad som idag utnyttjas. Grundvattenmagasinet har 
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därmed ett stort värde som grundvattenresurs. Lokaåsen är identifierad som en geologisk 

formation av nationell betydelse för vattenförsörjning4. För Slätte vattentäkt finns ingen 

reservvattentäkt, vilket ytterligare ökar dess värde för vattenförsörjning. 

Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Slätte vattentäkt ett 

mycket högt skyddsvärde. Till vattentäkter med mycket högt skyddsvärde hör allmänna 

vattentäkter där reservvattenförsörjning saknas. 

2.2.7 Vattendom 

För Slätte vattentäkt finns i dag inget tillstånd. 

2.2.8 Ägandeförhållande 

Slätte vattentäkt ligger på en fastighet som är privatägd. Töreboda kommun har 
ledningsrätt från 2006-06-13 med rätt att anlägga och för all framtid bibehålla underjordisk 
vattenledning och för dess ändamål erforderliga anordningar. 

  

                                                      
4 Identifiering av geologiska formationer av nationell betydelse för vattenförsörjning. SGU 
Rapporter och meddelanden 115, 2004. 
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3 Områdesbeskrivning 

3.1 Geologi 

Haboskogens vattentäkter ligger öster om Töreboda på Lokaåsen, se Figur 2. Även 

Slätte vattentäkt ligger i Lokaåsen, ca 6,5 km norr om Haboskogen, se Figur 3. Lokaåsen 

är en isälvsavlagring som sträcker sig från Hällefors i Värmland till Hökensås i 

Västergötland. I anslutning till Töreboda och Slätte har isälvsavlagringen en nära nord – 

sydlig utbredning och den är avsatt i dalgången mellan Tibro i söder och sjön Skagern i 

norr. Denna del av Lokaåsen är en s.k. subakvatisk isälvsavlagring, vilket innebär att den 

är avsatt under havsytan i samband med den senaste inlandsisens avsmältning5. Den 

högsta kustlinjen ligger på nivån ca +130 – +140 m i området och marknivån vid 

Haboskogens vattentäkt ligger på nivån ca +115-+120 m. Detta medför att lera och silt 

har kunnat sedimentera över det grövre isälvsmaterialet när området stod under vatten. 

Vid Slätte vattentäkt är marknivån ca +132 m, vilket är i höjd med högsta kustlinjen. 

 
 

Figur 2:Jordartsgeologisk karta över området runt Töreboda och Haboskogens vattentäkt. ©SGU 

                                                      
5 Beskrivning av grundvattenmagasinet i Lokaåsen, SGU 2006. 

Haboskogens 
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Lokaåsen utgörs av sand och grus med en varierande mäktighet. De borrningar som 

genomfördes i samband med undersökningar för Haboskogens reservvattentäkt indikerar 

bergnivåer på ca 20 - 30 meters djup6. Åsen har en väl markerad rygg, något förskjuten 

mot öster. 

Åsen är ca 300 - 400 meter bred i området norr om huvudvattentäkten vid Haboskogen 

och ca 1,5 km bred strax söder om huvudvattentäkten. Den har även en viss utbredning i 

sidled under lera och svallsediment, främst mot väster. I syfte att undersöka åsmaterialets 

utbredning mot väster samt grundvattenströmningens riktning ut från åsen genomfördes 

geotekniska undersökningar av Aqualog under 2006. Resultatet visade att åsens 

utbredning mot väster under leran är relativt begränsad. 

Bredden på avlagringen i höjd med Slätte är ca 1,5 km7. Vid Slätte finns det inget som 

indikerar att avlagringen har en utbredning under leran mot öster eller väster. 

 
 

Figur 3: Jordartsgeologisk karta över området runt Slätte vattentäkt. ©SGU 

                                                      
6 Töreboda vattenskyddsområde – Lokaåsen. Tekniskt underlag med förslag till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, Aqualog, 2008-12-12. 
7 Beskrivning till jordartskartan 9E Askersund SV, K190. 
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3.2 Hydrogeologi 

Lokaåsen är identifierad som en geologisk formation av nationell betydelse för vatten-

försörjning8. Vattentäkterna ligger i den södra delen av grundvattenförekomsten 

Lokaåsen – Värpe-Fägre, SE651555-1406859. I anslutning till Haboskogen bedöms 

uttagsmöjligheterna för grundvatten till 25-125 l/s. Vid Slätte bedöms uttagsmöjligheterna 

till 1-5 l/s. Vattentäkterna ligger mellan två grundvattendelare, en norr om Slätte och en 

som är lokaliserad drygt 1 km söder om Haboskogens huvudvattentäkt, se Figur 4. 

 

 

 

 

Figur 4: Hydrogeologisk karta över del av grundvattenförekomsten Lokaåsen –Värpe-Fägre. ©SGU 

Enligt SMHI är den del av nederbörden som bildar grundvatten i området ca 330 mm/år, 

vilket motsvarar ca 10,5 l/s och kvadratkilometer. Grundvattenbildningen sker till största 

delen inom områden där isälvssedimentet ligger i dagen i Lokaåsens centrala delar. Ett 

                                                      
8 Identifiering av geologiska formationer av nationell betydelse för vattenförsörjning. SGU 
Rapporter och meddelanden 115, 2004. 
9 Viss.lansstyrelserna.se 
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tillskott av grundvatten kan även ske där ytvattendrag och sjöar finns i anslutning till 

åsmaterialet samt från de områden med morän som finns väster och öster om Lokaåsen.  

Tillrinningsområdet till Haboskogens vattentäkt bedöms främst utgöras av den del av 

Lokaåsen som finns mellan grundvattendelaren vid Slätte och grundvattendelaren söder 

om vattentäkten. Inom områden där isälvsavlagringen ligger i dagen bedöms en stor del 

av nettonederbörden bilda grundvatten. En viss tillrinning av grundvatten sker även från 

omgivande moränområden. Denna del bedöms dock vara mycket liten i förhållande till 

den grundvattenbildning som sker i områden med isälvsmaterial i dagen på Lokaåsen.  

Tillrinningen till Slätte vattentäkt bedöms främst ske inom området norr om vattentäkten, 

upp till vattendelaren. 

I anslutning till Haboskogen ligger grundvattenytan ca 6-10 meter under markytan. Den 

regionala grundvattenströmningen i Lokaåsen i detta område sker naturligt främst från 

norr mot vattentäkten, men grundvattenströmning sker även söder ifrån, från den 

grundvattendelare som finns drygt 1 km söder om vattentäktsområdet. I samband med ett 

tidigare arbete med att ta fram tekniskt underlag för Haboskogens vattentäkt10 har 

grundvattennivådata sammanställt enligt Figur 5. I figuren syns tydligt att 

grundvattennivåerna förändras kraftigt över en kort sträcka i anslutning till grundvattenrör 

R301 som nivåförändring över en tröskel. Inom detta område försvinner åsens ytformer. 

Förändringen orsakas av ett ökat strömningsmotstånd i åsen som kan bero på lokalt 

tätare material alternativt en avsmalning och uttunning av åsen som orsakar en mindre 

strömningsarea eller en kombination av dessa två företeelser. Nedströms detta område 

lutar grundvattenytan med en något flackare gradient. De våtmarksområden som finns på 

den östra sidan av åsen inom detta område indikerar att det här sker en utströmning av 

grundvatten. Detta kan vara en förklaring till varför gradienten i åsen är flackare 

nedströms tröskeln.  

Den hydrauliska gradienten från R301 och söder ut (enligt Figur 6) har beräknats utifrån 

tillgängliga grundvattennivåmätningar till ca 0,0025.  

Vid Slätte ligger grundvattennivån betydligt högre än vid Haboskogen. Den hydrauliska 

gradienten i området norr om Slätte har beräknats till ca 0,0011.  

                                                      
10 Töreboda kommun. Töreboda vattenskyddsområde – Lokaåen. Aqualog 2008-12-12. 
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Figur 5: Grundvattennivåer i Lokaåsen uppmätta i grundvattenrör vid två tillfällen 2006 enligt 
Aqualog, 2008.11 

Grundvattennivåerna i anslutning till Haboskogen redovisas även på en karta i Figur 6. 

Vid beräkning av gradienten utifrån uppmätta grundvattennivåer enligt figuren blir 

gradienten lika stor som vid beräkningen enligt ovan, dvs. 0,0025. I figuren redovisas 

grundvattennivåer uppmätta av kommunen i maj 2017. De indikerar tydligt att det finns en 

grundvattendelar med läget drygt 1 km söder om vattentäkten. Gradienten från 

grundvattendelaren i söder och norr ut i riktning mot Haboskogens vattentäkt är svår att 

bestämma eftersom antalet mätpunkter är få och det är inte möjligt att urskilja den 

naturliga lågpunkten. 

                                                      
11 Töreboda vattenskyddsområde – Lokaåsen. Tekniskt underlag med förslag till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, Aqualog, 2008-12-12. 
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Figur 6: Karta med uppmätta grundvattennivåer vid Haboskogens vattentäkt i maj 2017.  

3.3 Sårbarhet 

Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening, 

eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under 

transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som 

minskar ett områdes sårbarhet från föroreningar på markytan. 

Haboskogens huvudvattentäkt och reservvattentäkt samt Slätte vattentäkt är samtliga 

belägna i de delar av grundvattenmagasinet där öppna förhållanden råder. Det finns 
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ingen naturlig barriär som skyddar grundvattnet. Sårbarheten i anslutning till 

vattentäkterna och i övriga områden där isälvsavlagringen ligger i dagen är därmed 

mycket hög. En förorening på markytan kan snabbt infiltrera till grundvattnet och röra sig 

med grundvattenströmningen nedströms. Områden där vegetationstäcket är tunt eller 

saknas helt är extra sårbara.  

Inom områden där isälvsavlagringen täcks av finsediment har grundvattenmagasinet ett 

naturligt skydd och sårbarheten är låg. För att grundvattenmagasinet ska anses vara 

skyddat bör lermäktigheten uppgå till minst 3 m. Där lerlagret är tunnare kan det vara 

genomskuret av torksprickor.  

3.4 Vattenkvalitet 

Tabell 1 visar värden för ett antal analyserade parametrar från fem uttagsbrunnar vid 

Haboskogens vattentäkt. pH-värdena ligger strax över neutralt i samtliga brunnar och 

alkaliniteten är hög. Halterna av järn och mangan är lägre än analysgränserna med 

undantag för manganhalten i brunn 5. Klorid har endast analyserats vid ett tillfälle och 

halterna var då låga. Konduktiviteten är låg i samtliga brunnar.  

I råvattnet har inga mikroorganismer påvisats. Bekämpningsmedel har analyserats vid ett 

tillfälle under den aktuella tidsperioden och samtliga parametrar var då lägre än 

analysgränserna i alla brunnarna.  

Tabell 1: Medelvärden för några parametrar i råvattnet från uttagsbrunnarna 1, 2, 3, 4 och 5 vid 
Haboskogen vattentäkt 2011-2017. 

Parameter Brunn 1 

Medel 

(min-max) 

Brunn 2 

Medel 

(min-max) 

Brunn 3 

Medel 

(min-max) 

Brunn 4 

Medel 

(min-max) 

Brunn 5 

Medel 

(min-max) 

pH vid 20°C 7,3          

(7,1-7,5) 

7,5               

(7,3-7,7) 

7,3               

(7,2-7,6) 

7,5             

(7,3-7,7) 

7,3                

(7,1-7,6) 

Alkalinitet, 

HCO3 (mg/l) 

77            

(69-89) 

85            

(59-110) 

71,3               

(64-74) 

90,8             

(81-100) 

53,7             

(51 -58)  

Järn, Fe 

(mg/l) 

<0,02 <0,02 <0,02 <0,2 <0,2 

Mangan, Mn 

(mg/l) 

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,048            

(0,02-0,07) 

Klorid, Cl 

(mg/l)* 

8,8                   

(ett värde) 

8,3                   

(ett värde) 

7,7             

(ett värde) 

17              

(ett värde) 

7                 

(ett värde) 

Konduktivitet 

(mS/m) 

16,4       

(15,3-19,3 

17,3            

(15,7-23,3)   

15                  

(14,4-16,3) 

22,2            

(16,8-23,5) 

12,6                

(12-13,7) 
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Tabell 2 visar värdena för ett antal parametrar i råvattnet från Slätte vattentäkt. 

Järn- och manganhalterna är låga i råvattnet. Alkaliniteten i råvattnet är relativt låg och 

pH-värdet ligger strax under neutralt. Koliforma bakterier har påvisats vid ett tillfälle. I 

övrigt har inga mikrobiella föroreningar påvisats. 

Tabell 2 Medelvärden för några parametrar i råvattnet från Slätte vattentäkt 2011-2017. 

Parameter Medelvärde  Maxvärde  Minvärde  

pH vid 20°C 6,35 6,6 6,2 

Alkalinitet, HCO3 (mg/l) 15,9 19 12 

Järn, Fe (mg/l) 0,05 0,06 <0,05 

Mangan, Mn (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 

Klorid, Cl (mg/l)* - - - 

Konduktivitet (mS/m) 12,8 14,1 11,7 
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4 Planbestämmelser och markanvändning 

4.1 Övergripande planering 

Konflikter om användningen av vattnet bottnar oftast i anspråk på att få använda samma 

ytor för flera ändamål, t.ex. för bebyggelse, vägsträckning, industrilokalisering, 

vattentäkter. Konflikterna från vattentäktens huvudmäns perspektiv uppkommer av 

skyldigheter att säkra vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa genom att vara 

restriktiva mot verksamheter som kan påverka kvaliteten negativt. 

4.2 Översiktsplan 

Töreboda kommun har en fastställd översiktsplan från 1992. Arbete pågår sedan några år 

med en ny översiktsplan, Töreboda 2030-  en framtidsbild. I den befintliga planen lyfts 

Lokaåsen fram som en avlagring med stort värde för framtida vattenförsörjning.  

4.2.1 Naturreservat 

Det finns inget naturreservat eller andra naturskyddsområden i anslutning till Slätte 

samhälle eller vattentäkten vid Haboskogen.   

4.3 Motstående intressen inom tillrinningsområdet 

Några andra motstående intressen än de som tas upp under kap. 5 har inte påträffats för 

i anslutning till vattentäkterna. 

  



  

   

 
 

15 (39) 
 
 RAPPORT 

2018-10-18 

 

 

 
 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
1

4
  

EH p:\1313\1312365_haboskogen_vso\000\10 arbetsmtrl_dok\tekniskt underlag\haboskogen_slätte_vso_tu_181018.docx 

 

5 Riskbedömning för Haboskogen och Slätte vattentäkter 

Sammanställningen av risker har gjorts utifrån underlag från Töreboda kommun. En 

översiktlig riskinventering inom vattentäkternas tillrinningsområde genomfördes även 

genom ett fältbesök 2017-12-06. 

5.1 Riskobjekt 

Riskobjekt är platsbundna verksamheter eller företeelser som kan påverka ytvattnets 

grundvattnets kvalitet negativt. Riskkällor är icke platsrelaterade riskobjekt. De 

verksamheter och företeelser som kan innebära risk för de uttagsbrunnar som finns i 

området kan grupperas i följande riskkällor. 

o Klimatförändringar och översvämningar 

o Sabotage, kris och krig 

o Vägar och transporter 

o Jord- och skogsbruk 

o Bebyggelse  

o Materialtäkter och andra markarbeten 

o Miljöfarlig verksamhet 

o Förorenad mark 

o Övriga riskkällor 

5.1.1 Klimatförändringar och översvämningar  

Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat med 

ökande tillfällen med extrema vädersituationer. Det medför att risken för översvämningar 

ökar och att föroreningar därmed lättare kan spridas till yt- och grundvatten. Mer extrema 

väderförhållanden leder till ökad risk för bl.a. häftiga nederbördstillfällen och perioder av 

extrem torka. Extrema nederbördstillfällen kan medföra följande risker, vilket också 

tidigare erfarenheter från perioder med höga regnmängder visar: 

o Bräddning av avlopp 

o Stora dagvattenmängder 

o Översvämning och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda 

verksamheter på markområden i anslutning till vattendrag och sjöar 

o Ökad olycksfrekvens, t.ex. underminering av vägar 

o Ökad grumlighet i ytvattendrag 

Vattentäkterna Haboskogen och Slätte ligger inte nära sjö eller vattendrag och riskerar 

inte att svämmas över. Andra klimatrelaterade faktorer kan dock komma att påverka 
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vattentäkterna på lång sikt. I området finns inga bräddavlopp på det kommunala 

spillvattennätet. 

5.1.2 Sabotage, kris och krig  

Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig. 

Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt 

skydd.  

Dessa risker har inte analyserats i denna rapport eftersom detta är ett samhällsproblem 

och inte en specifik risk för denna vattentäkt. En särskild riskanalys som fokuserar på 

risker i kris och krig rekommenderas. Detta bör inarbetas i kommunens beredskapsplan. 

Även aktsamhet beträffande informationsspridning om vattentäktens utformning och 

sårbarhet bör iakttas.  

5.1.3 Vägar, järnväg och transporter  

Väg 202 går i öst-västligriktning tvärs över Lokaåsen strax norr om Haboskogens 

huvudvattentäkt. Vägen ligger uppströms uttagsbrunnarna i grundvattenströmningens 

riktning och avståndet är ca 60 meter. Trafikmängden på den aktuella vägsträckan 

uppgår total till ca 734 ÅDT12 varav antalet tunga fordon är ca 5613. Trafikverket har 

genomfört en riskanalys för den aktuella vägsträckan med förslag på skyddsåtgärder14. 

Under 2018 genomför Trafikverket skyddsåtgärder i form av täta diken längs en sträcka 

på ca 300 meter i anslutning till vattentäkten samt vägräcken längs vägens södra sida. 

Detta ska tillsammans med en beredskapsplan öka skyddet för vattentäkten. 

I anslutning till Haboskogens reservvattentäkt finns endast mindre enskilda vägar. Enskild 

väg nr 26241, som sträcker sig längs med åsen mellan väg 202 och Slätte är belagd med 

asfalt. Övriga vägar i området utgörs av grusvägar. 

 Vid Slätte vattentäkt går länsväg 3054 ca 250 meter väster om uttagsbrunnen och väg 

200 ca 450 meter väster om uttagsbrunnen. Trafikmängden på länsväg 3054 uppgår 

totalt till ca 419 ÅDT varav 30 tunga fordon. På väg 200 uppgår den totala trafikmängden 

till ca 1418 ÅDT varav ca 174 tunga fordon.  

Risker förknippade med vägar och transporter är främst förorenat vägdagvatten, vägsalt 

samt olyckor med farligt gods eller med tungt fordon. Tunga fordon har stora 

drivmedelstankar, ibland dubbla tankar. Sannolikheten för att en olycka med farligt gods 

eller tungt fordon med utsläpp av föroreningar ska inträffa i nära anslutning till 

vattentäkterna är mycket liten, men en sådan händelse kan få mycket stora 

konsekvenser.  

                                                      
12 Årsdygnstrafik 
13 www.trafikverket.se 
14 Trafikverket. Riskanalys vattenskydd Väg 202 Töreboda vattentäkt. Cowi 2014-09-29. 
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Saltning av vägar nära vattentäkter kan medföra en förhöjd kloridhalt och därmed hög 

konduktivitet i grundvattnet eftersom klorid är mycket rörligt. I brunnarna vid Haboskogen 

har konduktivitet analyserats kontinuerligt och halterna är låga i samtliga uttagsbrunnar. 

Järnvägen, Västra stambanan, går ca 390 meter väster om Slätte vattentäkten. På 

järnvägen går ett stort antal person- och godståg. Olyckor med farligt gods kan få stora 

konsekvenser, men sannolikheten för att detta ska inträffa är mycket liten. Även 

besprutning med bekämpningsmedel på banvallen kan utgöra en risk för 

grundvattenförorening. 

5.1.4 Jord- och skogsbruk  

Markanvändningen på Lokaåsen domineras av skog. Väster om åsen finns utbredda 

områden med jordbruksmark.  

Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten. 

Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och gödselmedel som 

kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Skogsbruket kan innebära en risk för försämrad 

vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador och läckage från de 

arbetsfordon och tankar som används i verksamheten.  

Potentiella riskkällor i samband med jord- och skogsbruk är: 

o Bekämpningsmedel 

o Växtnäringsämnen 

o Mobila bränsletankar 

o Kalhyggen 

o Upplag av timmer mm 

o Djurhållning 

Bekämpningsmedel 

Även vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket medför att de 

kan komma att utgöra en risk för försämrad grundvattenkvalitet. Om bekämpningsmedel 

väl når grundvattnet kan det föras vidare till nedströms liggande områden och påverka 

områden på stort avstånd från källan. Det är därför viktigt att beakta denna risk även om 

det inte förekommer någon jordbruksmark i nära anslutning till vattentäkterna.  

Även hantering av bekämpningsmedel utgör en riskkälla. Skogsbruket står generellt sett 

endast för en liten del av samhällets användning av bekämpningsmedel. Det är främst 

hantering av plantor behandlade med bekämpningsmedel i anslutning till vattentäkten 

som utgör en risk.  

Växtnäringsämnen 

Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och 

naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör en risk för vattenkvaliteten främst 



   

 
 
 

 

18 (39) 
 
RAPPORT 

2018-10-18 

 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

 

 

genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla 

typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för spridning av t.ex. kväve till grundvattnet. 

Kväve kan lakas ut till grundvattnet, speciellt inom områden med sandjordar. Kväve är 

lättrörligt och rör sig med grundvattenflödet. 

 

Djurhållning 

Stora gårdar med djurhållning, från miljöförvaltningens register, redovisas på kartor i 

Figur 7. I anslutning till Slätte vattentäkt finns inga gårdar registrerade. Vid Haboskogen 

finns gårdar med djurhållning främst på den västra sidan av Lokaåsen. De utgörs främst 

av hästgårdar. Det finns även ett antal mindre hästgårdar i området. Risker förknippade 

med djurhållning är lagringen av gödsel.  

Mobila bränsletankar 

Mobila tankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet, som enligt 

gällande krav ska ha sekundärt skydd eller vara dubbelmantlade inom vattenskydds-

områden15, kan medföra en risk för grund- och ytvattenförorening främst genom spill i 

samband med tankning och vid stöld. Detta gäller även fordonstankar. 

Avverkning, kalhyggen 

Kalhyggen med körskador kan medföra en kraftigare avrinning från området med bl.a. 

ökad transport av näringsämnen, organiskt material och partiklar som följd. Ett stort uttag 

av biomassa kan bidra till försurning av yt- och grundvatten. 

Timmerupplag 

Upplag av timmer, bark, spån, flis etc. kan utgöra en risk för vattentäkten genom läckage 

av bl.a. fenoler till grundvattnet. 

 

                                                      
15 NFS 2003:24 
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Figur 7: Jordbruksmark (gula områden) och skogsmark (gröna områden) i anslutning till 
vattentäkterna Slätte och Haboskogen. Gårdar med djurhållning, enligt miljöförvaltningens register, 
har även markerats på kartorna.  

5.1.5 Bebyggelse  

Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella risker för en 

närbelägen vattentäkt. Riskerna är dels förknippade med boende, dels med olika typer av 

verksamheter. All sammanlagd hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen 

som kan komma i kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk för vattentäkten. 

Olyckor kan inträffa som orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen, men även 

kontinuerliga diffusa utsläpp riskerar att hota vattentäkten. 

I anslutning till Haboskogens vattentäkter finns ingen samlad bebyggelse. Bebyggelse 

förekommer som enskilda hus och gårdar.  
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Slätte vattentäkt ligger strax öster om Slätte samhälle som utgörs av villabebyggelse. I 

den norra delen av samhället finns ett industriområde. 

Bebyggelsen i Slätte samhälle är ansluten till det kommunala avloppsnätet. Övrig 

bebyggelse i området runt vattentäkterna har enskilda avloppslösningar. Bristfälliga 

avloppsanläggningar kan utgöra en risk för vattentäkten främst genom spridning av 

bakterier och mikroorganismer till grundvattnet. 

Inom bostadsområde med trädgårdar kan nyttjande av bekämpningsmedel för 

”hemmabruk” och användandet av hushållskemikalier utgöra en risk för grundvattnet. 

Konsekvensen av olyckor och hushålls/trädgårdskemikalier är att skadliga ämnen kan nå 

vattentäkten och försämra vattenkvaliteten. 

Ett antal energianläggningar, både bergvärme och jordvärme finns registrerade i Slätte 

samhälle samt vid andra fastigheter i området. Riskerna med energianläggningar i jord 

och berg är främst förknippade med anläggningsskedet. För bergvärmeanläggningar är 

det främst utförande av borrhålet samt borrhålet i sig som utgör en risk genom att en 

snabb och relativt öppen transportväg skapas mellan markytan och grundvattnet. Risker 

förknippade med läckage av köldbärarvätska bedöms vara små eftersom denna idag är 

biologiskt nedbrytbar.  

5.1.6 Materialtäkter och andra markarbeten  

I området strax söder om Haboskogens vattentäkt har tidigare en omfattande 

grustäktsverksamhet bedrivits. Före detta materialtäkter är i sig ingen riskkälla, men 

områden där grustäktsverksamhet tidigare har bedrivits är sårbara eftersom en stor del 

av den omättade zonen är bortgrävd och vegetationslagret saknas helt eller delvis. 

Avståndet från markytan till grundvattenytan är litet, vilket medför en kort uppehållstid.  

Pågående materialtäkter finns i området i form av en grustäkt ca 1 km norr om Slätte 

vattentäkt och tre matjordstäkter ca 1,5 km söder om Slätte vattentäkt.  

Även andra schaktningsarbeten som utförs på Lokaåsen nära vattentäkterna kan 

medföra en ökad risk för grundvattenmagasinet beroende på omfattning och schaktdjup. 

5.1.7 Miljöfarlig verksamhet  

Miljöfarlig verksamhet har sammanställts för Slätte och Haboskogens vattentäkter. Vid 

Haboskogen finns inga sådana verksamheter. I anslutning till Slätte finns tre 

verksamheter prövade som U-verksamheter (se Figur 8). 

Trävaruhantering (1) – verksamheten ligger ca 300 meter nordväst om Slätte vattentäkt. 

Återvinningscentral (3) – verksamheten ligger ca 460 meter sydväst om Slätte vattentäkt, 

nedströms i grundvattenströmningens riktning. 

Avloppsreningsverk (5) – verksamheten ligger ca 660 meter sydväst om Slätte vattentäkt, 

nedströms i grundvattenströmningens riktning. 
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Figur 8: Förorenad mark, miljöfarlig verksamhet samt transformatorstationer i anslutning till Slätte 
vattentäkt.  

5.1.8 Potentiellt förorenade områden  

Slätte 

Förorenade områden kan utgöra en risk för grundvattnet och en vattentäkt genom 

läckage av föroreningar från marken. I anslutning till Slätte vattentäkt finns fyra potentiellt 

förorenade områden, se Figur 8. Av dessa är tre identifierade, men inte klassade. 

Förorenad mark vid Slätte utgörs av: 

Industrideponi, Riskklass 3 (1) – området ligger ca 300 m nordväst om Slätte vattentäkt. 

Inom fastigheten har det bl.a. förekommit hantering och lagring av drivmedel och 

kemikalier och bränning och deponering av avfall16. Genomför miljöteknisk 

markundersökning visade att det inte föreligger någon akut risk att tungmetaller frigörs 

och sprids till grundvattnet. 

                                                      
16 Fastighetsbolaget Telaris. F.d. teleförråd på fastigheten Slätte 5:1, Töreboda kommun. 
KM Miljöteknik AB, 1997-01-14. 
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Nedlagd bensinstation, ej klassad (2) – området ligger ca 460 meter sydväst om 

vattentäkten, nedströms i grundvattenströmningens riktning. En Spimfab undersökning 

har genomförts och inga föroreningar från verksamheten har påträffats i marken.  

Ytbehandling trä, ej klassad (4) – området ligger ca 660 meter sydväst om vattentäkten, 

nedströms i grundvattenströmningens riktning och föroreningsspridning kan inte ske mot 

Slätte vattentäkt. 

Avloppsreningsverk (5) - området ligger ca 660 meter sydväst om vattentäkten, 

nedströms i grundvattenströmningens riktning. Föroreningsspridning kan inte ske mot 

brunnen. 

Haboskogen 

I anslutning till Haboskogen finns tre potentiellt förorenade områden, men dessa är inte 

riskklassade, se Figur 9.  

De förorenade områdena utgörs av: 

F.d. bilskrot (7) – området ligger nedströms reservvattentäkten i grundvattenströmningens 

riktning och drygt 900 meter norr om uttagsbrunnarna vid Haboskogens vattentäkt. 

Bilskrot har funnits på platsen under lång tid, men med olika verksamhetsutövare. Det 

finns i dagsläget inga skrotbilar uppställda i området. 

Sågverk utan doppning (8) – området ligger knappt 400 meter norr om uttagsbrunnarna 

för Haboskogens vattentäkt. 

Upplag av avfall (9) – enligt uppgift finns en äldre deponi i den f.d. grustäkten ca 400 m 

sydväst om vattentäkten. 
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Figur 9: Förorenad mark, transformatorstationer och läge för skjutbana i anslutning till 
Haboskogens vattentäkter.  

5.1.9 Övriga riskkällor 

Övriga identifierade riskkällor utgörs av ett antal transformatorstationer, en skjutbana 

samt en äldre hushållstipp.  

Transformatorstationer 

Transformatorstationer innehåller transformatorolja. 

Vid Slätte finns tre transformatorstationer som innehåller transformatorolja av mängden 

430, 570 respektive 270 kg (se Figur 8).  

Vid Haboskogen finns fyra transformatorstationer som innehåller transformatorolja av 

mängden 110, 110, 80 respektive 225 kg (se Figur 9).  
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Skjutbana 

Öster om reservvattentäkten i Haboskogen, på avståndet ca 100 meter, ligger en 

skjutbana (6). Området finns inte med i de identifierade förorenade områdena. I 

anslutning till skjutbanor påträffas i allmänhet blyföroreningar som även om de rör sig 

långsamt i marken kan utgöra en risk, främst vid spridning direkt till ytvatten. Den aktuella 

skjutbanan ligger inte i anslutning till våtmark eller ytvatten och skjutningen sker i en vall. 

Risken för spridning av bly bedöms som mycket liten.  

Äldre hushållstipp 

(10) En äldre hushållstipp finns i området ca 300 meter nordväst om Haboskogens 

vattentäkt. Den undersöktes i samband med arbetsplan och bygghandling för ny 

sträckning av väg 202. Vid provtagning har inga föroreningar påträffats17. 

(11) En äldre hushållstipp har påträffats ca 550 meter nordost om Haboskogens 

vattentäkt. Inga undersökningar har genomförts på platsen. 

Motorcrosskörning 

Det förekommer körning med motorkross inom området där grustäktsverksamhet tidigare 

har bedrivits söder om Haboskogens vattentäkt. Risker förknippad med detta är främst 

läckage och spill av olja och bensin. Området är mycket sårbart eftersom skyddande 

vegetationsskikt saknas. 

5.2 Riskanalys 

En riskanalys har genomförts för vattentäkterna Haboskogen och Slätte enligt Bilaga 1. I 

riskanalysen identifieras och värderas väsentliga risker för vattentäkten. Risken (R) 

beskrivs som en sammanvägning av sannolikheten (S) för att en riskkälla ska påverka 

vattentäkten negativt och konsekvenserna (K) denna påverkan medför. Sannolikhet och 

konsekvens bedöms var för sig och är principiellt oberoende parametrar18. Skalorna för 

sannolikhet och konsekvens är indelad i fyra klasser och kombinationen av sannolikhets- 

och konsekvensklassen beskriver risken.  

Risk (R) = Sannolikhet (S) × Konsekvens (K) 

Metoden följer anvisningarna i Naturvårdverkets handbok om vattenskyddsområden19 om 

att risker kan beskrivas som sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. Denna typ 

av metod förespråkas även av Världshälsoorganisationen20 som en viktig del då 

Vattensäkerhetsplaner utarbetas. Den använda metoden är också mycket lik det 

angreppssätt som beskrivs i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för 

                                                      
17 Vägverket region Väst. Gammal hushållstipp, Töreboda kommun; Översiktlig 
miljöteknisk markundersökning. WSP 2009-12-08. 
18 Bedömningen är utförd av konsulter på Sweco. 
19 Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 
20 Guidelines for drinking-water quality, 4:e utgåvan 2011 
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dricksvattenförsörjning”. Underlag för bedömningen är den riskidentifiering som 

genomförts inom ramen för projektet.  

För att riskbedömningens resultat ska vara transparent och användbart är det viktigt att 

tydligt redovisa vilka kriterier som används för att bedöma sannolikhet och konsekvens. 

Som ovan nämnts utnyttjas fyra nivåer för att bedöma sannolikheten respektive 

konsekvensen. Detta återspeglar modellens måttliga detaljeringsgrad. 

5.2.1 Bedömning av sannolikhet  

Sannolikheten speglar hur ofta en oönskad händelse bedöms kunna inträffa och tar 

hänsyn till att föroreningen måste nå vattentäkten för att utgöra en fara. 

Sannolikhetsklassningen avser därför sannolikheten i vattentäkten, vilket är en 

kombination av ett antal sannolikheter från utsläppspunkten till vattentäkten, och omfattar 

inte enbart sannolikheten för utsläppet på sin plats. Sannolikheten delas in i fyra nivåer 

enligt kriterier beskrivna i tabellen nedan, och är en överföring av Livsmedelverkets 

befintliga nivåer för sannolikhetsklassning, beskrivna i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- 

och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

Sannolikhet Kriterier 

S1: Liten sannolikhet Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år. 

S2: Medelstor sannolikhet Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 10-50 

åren. 

S3: Stor sannolikhet Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 åren. 

S4: Mycket stor sannolikhet Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare.  

 

5.2.2 Bedömning av konsekvens  

Konsekvenserna är indelade i fyra allvarlighetsnivåer, vilka redovisas i tabellen nedan. De 

kriterier som används utgår ifrån vilken effekt riskkällan har på vattenkvaliteten. 

Konsekvensbedömningen utgår från att en oönskad händelse verkligen har inträffat och 

osäkerheter om konsekvensen av en händelse hanteras på följande sätt21: 

• Vid liten osäkerhet om konsekvens bör den mest realistiska konsekvensen användas. 

• Vid stor osäkerhet om den verkliga konsekvensen bör en pessimistisk bedömning 

göras enligt försiktighetsprincipen. 

Precis som för sannolikhetsbedömningen redovisas om den konsekvens som beaktas är 

relaterad till normala förhållanden för riskkällan, en brist som uppstår eller om det är en 

olycksartad händelse. Konsekvensen redovisas som K-klass (K1-K4) och är en överföring 

                                                      
21 Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket 2007. 
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och tolkning av Livsmedelverkets befintliga nivåer för konsekvensklassning, beskrivna i 

Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

 

 

Konsekvens Kriterier 

K1: Liten konsekvens Obetydlig påverkan på råvattenkvaliteten, inga anmärkningar. 

K2: Medelstor konsekvens Tillfällig försämring av råvattenkvalitet som kan påverka 

dricksvattenkvalitén. 

K3: Stor konsekvens Otjänligt vatten som berör många 

K4: Mycket stor konsekvens Otjänligt vatten som berör många, fara för liv och hälsa. 

5.2.3 Beräkning av risknivå  

När sannolikhet och konsekvens för en oönskad händelse har bedömts kan den placeras 

in i den riskmatris som redovisas nedan och tilldelas på detta viss en ”riskklass”. Risken 

är indelad i tre olika klasser där riskklass 1 är den lägsta riskklassen och riskklass 4 är 

den högsta riskklassen. Att en riskkälla i riskbedömningen får riskklass 1 innebär inte att 

den inte utgör någon risk, d.v.s. den kan inte bortses ifrån. Det är också viktigt att 

poängtera att indelningen i riskklasser kan göras på andra sätt än vad som redovisas i 

riskmatrisen nedan. Indelningen som används här har dock bedömts lämplig för det syfte 

riskanalysen har i detta sammanhang. 

Sannolikhet Konsekvens 

K1                 

liten 

K2       

medelstor 

K3                       

stor 

K4,        

mycket stor 

S4 – mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 

S3 – stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3 

S2 – medelstor  Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 

S1 – liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2 

5.2.4 Resultat 

Resultatet av riskanalysen redovisas i Bilaga 1. Risknivån inom tillrinningsområdet för 

både Haboskogen och Slätte vattentäkter är relativt låg. Närområdet till vattentäkterna 

utgörs främst av naturmark.  

Haboskogen vattentäkt 

Inga riskkällor med riskklass 3 eller 4 har analyserats. Följande riskkällor har riskklass 2 

enligt analysen: 
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• Olyckor med farligt gods eller tunga fordon på väg 202. Vägen ligger nära 

vattentäkten. Sannolikheten för att en olycka ska inträffa med utsläpp av föroreningar 

som följd är dock mycket liten. Om föroreningar från en olycka når vattentäkten 

medför detta mycket stora konsekvenser. 

• Spridning av bekämpningsmedel på jordbruksmark 

• Skogsbruk – mobila bränsletankar och upplag av timmer mm i nära anslutning till 

vattentäkterna. 

• Potentiellt förorenat område, f.d. sågverk (8). Området ligger ca 400 meter från 

uttagsbrunnarna.  

• Skjutbana, området ligger knappt 100 meter från reservvattentäkten 

Slätte vattentäkt 

Inga riskkällor med riskklass 3 eller 4 har analyserats. Följande riskkällor har riskklass 2 

enligt analysen: 

• Olyckor med farligt gods eller tunga fordon på väg 200 och väg 3054. 

• Skogsbruk – mobila bränsletankar och upplag av timmer mm i nära anslutning till 

vattentäkten. 

• Miljöfarlig verksamhet, trävaruhantering / förorenad mark, industrideponi (1).  

5.3 Riskreducerande åtgärder 

Haboskogen och Slätte vattentäkter har höga skyddsvärden som allmänna vattentäkter 

för Töreboda och Slätte samhällen i Töreboda kommun. Sårbarheten med avseende på 

grundvattenmagasinet är mycket hög i anslutning till vattentäkterna eftersom 

grundvattenmagasinet är öppet och ett naturligt skydd saknas. Lokaåsen har en mycket 

god kapacitet och är därför en viktig grundvattenresurs även ur ett regionalt perspektiv. 

Det är viktigt att ge vattentäkterna och grundvattenmagasinet i Lokaåsen ett långsiktigt 

skydd för att förhindra försämring av grundvattenkvaliteten. 

Att inrätta vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter är ett sätt att skydda en vattentäkt. 

Det är dock inte möjligt att reducera eller styra undan alla risker med hjälp av skydds-

föreskrifter utan det krävs även andra åtgärder för att reducera risker. Exempel på övriga 

riskreducerande åtgärder är beredskapsplaner, fysisk planering, tillsyn och information. 

Ibland kan även fysiska åtgärder vara nödvändiga, t.ex. i anslutning till hårt trafikerade 

vägar. I bilaga 2 redovisas vilka risker som kan regleras genom skyddsföreskrifter samt 

vilka övriga riskreducerande åtgärder som kan behöva genomföras.  

Mot bakgrund av resultatet av riskanalysen och av miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

rekommenderas följande övergripande åtgärder för att öka skyddet för vattentäkterna: 

o Boende inom vattenskyddsområdena ska få tillsänd information om vattenskydds-

området om hur boende och verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet kan 

påverka vattentäkten. Information och tillsyn är nödvändigt för att kunna förstå vikten 
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av att skydda vattentäkten genom vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Detta 

bedöms vara grundläggande för att uppnå önskat syfte med vattenskyddet. 

o Olyckor med farligt gods regleras inte i vattenskyddsområdets föreskrifter. Det är 

viktigt att kommunen tillser att det finns god beredskap och kunskap hos 

räddningstjänsten om vattentäkterna vid insatser i samband med olyckor eller i 

samband med brand inom vattenskyddsområdet. För att uppnå detta ska kommunen, 

i samråd med räddningstjänsten, ta fram beredskapsplaner för vattentäkterna 

Haboskogen och Slätte. 

o Skyltar ska finnas, som upplyser om vattenskyddsområdets existens, vid vägar där 

man kör in i vattenskyddsområdet samt vid platser med hög risknivå. Skyltar ska 

även finnas i anslutning till där petroleumprodukter hanteras. 
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6 Utformning av vattenskyddsområde 

6.1 Krav och allmän metodik 

Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt 

söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av grundvattentäkter 

regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sina allmänna 

råd (2003:16) och handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av 

vattentäkter. 

Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar 

omfatta hela tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när 

skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt 

att införa restriktioner inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte 

omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en 

förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte 

hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten.  

6.2 Vattenskyddsområdets skyddszoner 

I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en 

grundvattentäkt bör resultera i fyra skyddszoner med olika restriktionsnivåer om inte 

annat motiveras. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att 

skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre 

krav kan ställas på verksamheter inom olika områden beroende främst på närheten till 

uttagsbrunnen. 

6.2.1 Vattentäktszon 

En vattentäktszon bör enligt Naturvårdsverket utformas kring uttagsbrunnen. Syftet är att 

säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Vattentäktszonen skyddas mot obehöriga på 

lämpligt sätt, t.ex. genom en låst inhägnad. Marken inom vattentäktszonen bör endast 

disponeras av vattentäktsinnehavaren. Annan verksamhet än vattentäkt bör inte 

förekomma inom detta område. 

6.2.2 Primär skyddszon 

Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara) 

områden beaktas. Syftet med den primära zonen är att riskerna för akut förorening 

minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan 

föroreningen når vattentäktszonen med uttagsbrunnarna. Gränsen mellan primär zon och 

sekundär zon sätts så att uppehållstiden i grundvattenzonen till uttagsbrunnarna 

beräknas vara minst 100 dygn för grundvatten bildat i den sekundära zonen. I de fall 

området nära vattentäkten utgörs av mäktiga jordlager med begränsad genomsläpplighet 

eller där en starkt uppåtriktad grundvattengradient råder även vid fullt uttag kan även 

områden med kortare uppehållstid än 100 dygn ingå i den sekundära zonen. Viktiga 

nybildningsområden för grundvatten beaktas vid utformning av den primära skyddszonen 

även när transporttiden överstiger 100 dygn.  
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6.2.3 Sekundär skyddszon 

Syftet med den sekundära zonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 

förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen bör minst omfatta så stor del av 

tillrinningsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till 

vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år. 

6.2.1 Tertiär skyddszon 

Syftet med den tertiära skyddszon är att även perifert mark- och vattenutnyttjande som 

negativt kan påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv 

omfattas av vattenskyddsområdet. Den tertiära skyddszonen omfattar de delar av 

vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga skyddszoner. Huvudprincipen är att 

hela tillrinningsområdet till vattentäkten bör omfattas av vattenskyddsområdet. 

6.3 Arbetsmodell för avgränsning av vattenskyddsområde för Haboskogen och 

Slätte vattentäkter 

Tillströmningen av grundvatten till Haboskogen vattentäkter (huvudvattentäkten samt 

reservvattentäkten) sker främst genom den regionala grundvattenströmningen i Lokaåsen 

norr ifrån. En viss tillströmning sker även från söder, från området mellan 

huvudvattentäkten och den grundvattendelare som finns ca 1 km söder ut. Områden där 

isälvsavlagringen ligger i dagen utgör de viktigaste nybildningsområdena för 

grundvattnet. I vattentäkternas direkta närområde sker en relativt cirkulär strömning mot 

brunnarna vid uttag. Eftersom grundvattenytan har en naturlig lutning både från norr och 

från söder mot huvudvattentäkten sker tillströmningen både från norr och söder. Vid uttag 

ändras bilden och tillströmningen sker i ett begränsat område även från den naturliga 

nedströmsriktningen.  

Tillströmningen av grundvatten till Slätte vattentäkt sker huvudsakligen från norr, men 

lokala avvikelser kan förekomma. Områden där isälvsavlagringen går i dagen utgör de 

viktigaste nybildningsområdena för grundvattnet. 

Tillströmningen till vattentäkterna är något utdragen i strömningsriktningen som en 

halvelips med spetsen nedströms uttagspunkten. Grundvattenuttaget medför att en rörlig 

grundvattendelare utbildas nedströms uttagsbrunnarna som varierar i plan med 

vattenuttagets variation över en längre tid. Figur 10 visar en principskiss över 

grundvattenströmningen i en ås vid ett grundvattenuttag. För huvudvattentäkten stämmer 

inte denna principiella strömningsbild eftersom det även sker en naturlig tillströmning av 

grundvatten från området söder om uttagsbrunnarna. 
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Figur 10: Principskiss över grundvattenströmningen vid Haboskogen och Slätte grundvattentäkter i 
Lokaåsen. Pilarna i figuren visar grundvattenströmningens riktning. Observera att figuren inte är 
skalenlig. 

6.3.1 Geologiska förutsättningar 

Jordarternas utbredning och egenskaper, liksom naturlig grundvattengradient och 

uttagets storlek, är styrande för hur föroreningsspridning kan ske till grundvatten-

magasinet i vilket vattentäkten är belägen. Följande hydrogeologiska indata har använts 

vid beräkning av vattenskyddsområdets utbredning. 

Haboskogen 

Vattenuttag, Q, huvudvattentäkt: 2 400 m3/dygn (enligt vattendom) 

Vattenuttag, Q, reservvattentäkt: 1 600 m3/dygn (enligt vattendom) 

Hydraulisk konduktivitet, K:   4*10-3 m/s22 

Hydraulisk gradient:  0,0025 (utifrån tillgänglig 

grundvattennivådata)  

Effektiv porositet, ne:  0,2 (litteraturvärde) 

Grundvattenbildning:   330 mm/år 

 

                                                      
22 Töreboda vattenskyddsområde – Lokaåsen. Tekniskt underlag med förslag till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, Aqualog, 2008-12-12. 
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Slätte 

Vattenuttag, Q:  20 m3/dygn (aktuellt uttag) 

Hydraulisk konduktivitet, K:   4*10-4 m/s 

Hydraulisk gradient:  0,0011 (från tillgänglig grundvattennivådata)  

Effektiv porositet, ne:   0,2 (litteraturvärde) 

Grundvattenbildning:   330 mm/år 

6.3.2 Transporttid i åsen 

Vid beräkning av grundvattenströmningens transporttid i åsen har en analytisk modell 

använts23. För att avgränsa den primära och den sekundära skyddszonen uppströms och 

nedströms vattentäkten motsvarande minst 100 dygn respektive 365 dygn har 

transporthastigheten i isälvsmaterialet beräknats utifrån naturlig hastighet adderad med 

uttagsberoende och avståndsberoende hastighet. Därefter har transportavstånd 

motsvarande 100 dygn respektive 365 dygn beräknats.  

Den naturliga tillströmningen av grundvatten till Haboskogens huvudvattentäkt sker både 

från norr och söder. Till reservvattentäkten och till Slätte vattentäkt sker tillströmningen av 

grundvatten främst från norr. Detta påverkar utbredningen av skyddszonerna. 

6.3.3 Beräkning av erforderliga flödessträckor uppströms vattentäkterna  

Haboskogen huvudvattentäkt 

I första hand antas att ca hälften av vattenuttaget kommer från åsen norr om 

huvudvattentäkten och den andra hälften kommer från åsen söder om vattentäkten. Det 

ger ett dimensionerande uttag på 1200 m3/dygn för genomförda beräkningar. 

Grundvattenytans lutning vid ett dimensionerande uttag på 1200 m3/dygn tillsammans 

med den hydrauliska konduktiviteten, det geologiska materialets effektiva porositet och 

grundvattenmagasinets vattenförande mäktighet har beaktats. Grundvattenytans lutning 

vid uttag minskar med ökat avstånd från brunnarna, vilket beaktas i beräkningen, se Figur 

10. Detta innebär att grundvattenhastigheten minskar med ökat avstånd från 

vattenuttaget. Denna hastighetsförändring har beaktats vid beräkningar av avståndet för 

100 dygn respektive 365 dygn. Beräkning ger att grundvattnet strömmar ca 520 m på 100 

dygn till huvudvattentäkten och ca 1720 m på 365 dygn. Den grundvattendelare som 

finns ca 1200 m söder ut begränsar dock tillströmningen från söder. Beräkningar av 

vattenbalansen över området söder om vattentäkten visar att det bildas tillräckligt med 

grundvatten i detta område för att balansera det dimensionerande uttaget. 

I andra hand kan antas att tillströmningen av grundvatten främst sker norr ifrån. Det 

medför att motsvarande beräkningar ger avståndet ca 560 m för uppehållstiden 100 dygn 

                                                      
23 Modellen baseras på flödestidsberäkning enligt EPA (625/R-94/001), citerad i 
Krijgsman & Ferreira: ”A methodology for delineating wellhead protection areas” tagen 
från Kreitler & Senger, modifierad efter Bear & Jacob.  
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och ca 1800 m för uppehållstiden 365 dygn. Skillnaden mellan de båda antagandena är 

relativt liten. 

Haboskogen reservvattentäkt 

För reservvattentäkten har grundvattenytans lutning vid det dimensionerande uttag på 

1600 m3/dygn tillsammans med den hydrauliska konduktiviteten, det geologiska 

materialets effektiva porositet och grundvattenmagasinets vattenförande mäktighet har 

beaktats. Beräkningen ger att grundvattnet uppströms reservvattentäkten transporteras 

ca 530 m fram till brunnarna under 100 dygn och ca 1750 m fram till brunnen under tiden 

365 dygn. 

Den långsammare hastigheten i sekundär skyddszon orsakas av att grundvattenytans 

lutning vid uttag avtar med ökat avstånd från vattentäkten allt efter att effekten av att 

gradientminskningen från uttaget avtar längre uppströms. Effekten blir att 

medelhastigheten till brunnarna är större närmast vattentäkten. 

Slätte 

Av ingående parametrar finns flera osäkerheter. Grundvattenbildningen är oavsett 

omfattning av undersökningar svårbestämd. Ingående värde i beräkningen är 

erfarenhetsmässigt baserat och bedöms vara representativt för gällande hydrogeologiska 

förhållanden. Likaså gäller den effektiva porositeten. Den antagna effektiva porositeten 

kan betraktas vara relativt konservativt antagen. 

För att klarlägga hydraulisk konduktivitet och storleken på den mättade delen av 

grundvattenmagasinet krävs kompletterande undersökningar.  

Med antagandet att siktkurvorna från brunnsinstallationen är representativa för magasinet 

bör bedömningen K = 4*10-4 m/s vara i rätt storleksordning. 

Beräkningar ger att grundvattnet strömmar i storleksordningen 35 m på 100 dygn och 95 

m på 365 dygn. Maximal bredd på skyddsavståndet beräknas till 15 m för 100 dygn och 

65 m för 365 dygn. En känslighetsanalys med avseende på hydraulisk konduktivitet, då K 

ökas med 50 % medför ökning av strömningstiden till 40 m för 100 dygn och 130 för 365 

dygn. 

6.3.4 Beräkning av erforderliga flödessträckor nedströms vattentäkterna  

För en viss beräkningsbar sträcka nedströms brunnen sker också en återströmning 

tillbaka mot brunnen. Tillrinningsområdet sträcker sig nedströms till en punkt där den 

naturliga grundvattengradienten, på grund av uttaget, påverkas att luta åt motsatt håll, det 

vill säga mot vattentäkten. I denna punkt tar uttagsgradienten mot brunnen och den 

regionala gradienten från brunnen ut varandra. Påverkansavståndet nedströms sträcker 

sig dock längre nedströms än återströmningsavståndet, se Figur 10. 

Haboskogen 

Vid reservvattentäkten är den naturliga grundvattenströmningen riktad från norr till söder. 

För en viss beräkningsbar sträcka nedströms reservbrunnen sker därför också en 
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återströmning tillbaka mot brunnen. Tillrinningsområdet sträcker sig nedströms till en 

punkt där den naturliga grundvattengradienten, på grund av uttaget, påverkas att luta åt 

motsatt håll, det vill säga mot vattentäkten. I denna punkt tar uttagsgradienten mot 

brunnen och den regionala gradienten från brunnen ut varandra. Påverkansavståndet 

nedströms sträcker sig dock längre nedströms än återströmningsavståndet, se Figur 10. 

För denna beräkning har grundvattenytans lutning vid det dimensionerande uttaget 1 600 

m3/dygn tillsammans med den hydrauliska konduktiviteten, det geologiska materialets 

effektiva porositet och grundvattenmagasinets vattenförande mäktighet beaktats.  

Beräkningen ger att på ett avstånd av ca 45 m nedströms vattentäkten vänder 

grundvattnet och strömmar mot uttagsbrunnen till följd av uttaget. Detta avstånd är 

dimensionerande för avgränsning av primärskyddszon nedströms reservvattentäkten. 

Slätte 

Flödessträckorna nedströms uttagsbrunnen blir betydligt mindre beroende på den 

hydrauliska gradienten. Resultaten visar att strömningsavståndet är i storleksordningen 5-

10 m för 100 dygn och 10-15 m för 365 dygn.  

6.4 Platsspecifika motiv till avgränsningar 

Mot bakgrund av de hydrogeologiska hörhållandena och enligt resultatet av den 

arbetsmodell som använts för att beräkna strömningsförhållanden har primära och 

sekundära skyddszoner för Haboskogen och Slätte vattentäkter avgränsats, se Figur 11 

och Figur 12. Dessutom har en gemensam tertiär skyddszon avgränsats. Motiv till 

avgränsningarna redovisas nedan med hänvisning till numrering i figurer.  

P1 Den primära skyddszonen för huvudvattentäkten har avgränsats utifrån de 

beräkningar som har genomförts av grundvattentillströmningen för 100 dygn till 

vattentäkten. Det medför ett avstånd på ca 520 m både mot norr och mot söder 

eftersom den naturliga tillströmningen av grundvatten sker från båda hållen. Mot 

öster och mot väster har skyddszonen avgränsats så att den dela av Lokaåsen 

som ligger i dagen omfattas av skyddszonen. 

P2 Den primära skyddszonen för reservvattentäkten har avgränsats utifrån de 

beräkningar som har genomförts av grundvattentillströmningen för 100 dygn till 

vattentäkten. Det medför ett avstånd på 530 m mot norr uppströms vattentäkten 

och ett avstånd på ca 45 m nedströms vattentäkten. Åt öster och åt väster har 

skyddszonen avgränsats så att den dela av Lokaåsen som ligger i dagen omfattas 

av skyddszonen. 

S1 Mot norr har den sekundära skyddszonen avgränsats utifrån de beräkningar som 

har genomförts av grundvattentillströmningen för 365 dygn till reservvattentäkten, 

vilket medför ett avstånd på ca 1750 m uppströms vattentäkten. Mot väster har 

skyddszonen avgränsats så att den omfattar en del av grundvattenmagasinet som 

är överlagrad med lera och svallsand enligt SGU:s karta över grundvatten-

magasinet. Mot öster begränsas zonen längs gränsen för grundvattenmagasinets 

utbredning.  
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Figur 11: Motiv till avgränsning av vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätt vattentäkter. 

S2 Den beräknade sekundära skyddszonen för huvudvattentäkten sammanfaller i norr 

med beräknade skyddszoner för reservvattentäkten. Skyddszonen är 
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sammanhängande mellan vattentäkterna. Mot söder sträcker sig skyddszonen 

något söder om den grundvattendelare som identifierats ca 1200 m söder om 

vattentäkten. Det beräknade avståndet för en strömningstid på 365 dygn är ca 

1700 km. Den sekundära skyddszonen är avgränsad så att det identifierade 

grundvattenmagasinet omfattas mot öster. Mot väster omfattas en del av 

isälvsavlagringen (grundvattenmagasinet) som är täkt av lera och svallsand.  

 
T1 En tertiär skyddszon har avgränsats för resterande del av grundvattenmagasinet 

norr om vattentäkterna och upp till den grundvattendelare som finns utbildad norr 
om Slätte.  

 
Nedan redovisas avgränsningen av Slätte vattenskyddsområde i detalj (Figur 12). 

  

Figur 12: Motiv till avgränsning av primär och sekundär skyddszon för Slätte vattentäkt. 

Primär skyddszon Slätte 

P1 Beräkningarna visar att skyddsavståndet bör vara i storleksordningen 15 m. 

Gränsdragningen är därmed tilltagen och har gjorts med hänsyn till att marken lutar 

relativt kraftigt ner mot brunnen i detta område. Marklutningen och hårdgjorda ytor 

kan medföra att ytavrinningen medför kortare transporttider än beräknade. 

Bedömningen är därför riskbaserad. 
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P2 Beräkningarna visar att skyddsavståndet maximalt bör vara i storleksordningen 35 

m. Att gränsdragningen är tilltagen jämfört med beräkningsresultatet stöds av 

osäkerheten i valda beräkningsparameterar och den lokala topografin. 

P3 Beräkningar visar att skyddsavståndet bör vara i storleksordningen 15 m. 

Gränsdragningen är tilltagen jämfört med beräkningsresultatet, vilket stöds av 

osäkerheten i valda beräkningsparameterar och att grundvattenströmingen är 

riktad mot våtmarken och sjön, öster om vald gräns.  

P4 Gränsdragningen är tilltagen jämfört med beräkningsresultatet, vilket stöds av 

osäkerheten i valda beräkningsparameterar. Gränsen har valts med hänsyn till att 

förlängningen av fastighetsgränsen utgör en naturlig gräns. Söder om denna gräns 

är grundvattenströmningen sydlig till syd-ostlig. 

Sekundär skyddszon Slätte 

S1 Gränsdragningen är tilltagen jämfört med beräkningsresultatet. Bedömningen är 

riskbaserad då vägen och bostäderna utgör potentiella föroreningshot. Vägen utgör 

en naturlig gräns. 

S2 Skyddsavståndet har beräknats till ca 100 m. Med hänsyn till osäkerheten i valda 

parameterar och grundvattenströmningsriktningen bedöms det vara rimligt att 

ansluta till fastighetsgränsen i norr (ca 175 m) som i princip tangerar befintlig 

skogsstig. 

S3 Gränsdragningen är tilltagen och motiveras av yt- och grundvattenströmnings-

riktningen, samt med hänsyn till att våtmarken utgör en naturlig avgränsing. 

S4 Gränsdragningen är tilltagen jämför med beräkningsresultatet och stöds av de 

lokala topografiska förhållandena. Söder om denna gräns är 

grundvattenströmningen sydlig till syd-ostlig. 
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7 Bakgrund till skyddsföreskrifterna 

7.1 Skyddsföreskrifternas syfte 

Genom att meddela skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde så bidrar det till att 

EU:s och svensk lagstiftnings målsättningar för vattenskydd uppnås på så sätt att 

riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras. Riskfyllda verksamheter och åtgärder 

regleras så att vattnet nu och i framtiden kan användas för dricksvattenändamål. Syftena 

är att: 

• Informera om det allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn 

• Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta 
vattenskyddsområde 

• Förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening 

• Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten 

• Använda mark och vatten på bästa sätt 

7.2 Skyddsföreskrifternas funktion 

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller 

risk för påverkan på Hova vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt renings-

förfarande även fortsättningsvis kan användas för dricksvattenförsörjning.  

7.3 Skyddsföreskrifternas restriktionsnivå 

För att åstadkomma ett tillfredsställande skydd för Hova vattentäkt, föreslås 

skyddsföreskrifter enligt bilaga 4. 

7.3.1 Generella krav  

Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). 

Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets 

handbok för vattenskyddsområden” samt de allmänna råden NFS 2003:16. För såväl yt- 

som grundvattentäkter beaktas även EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt EU:s ramdirektiv 

är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk vattenstatus" uppnås och 

bibehålls. Målet är även att förebygga försämring av vattnet även om vattnet idag har god 

kvalitet. 

7.3.2 Restriktionsnivå 

Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och 

skyddsföreskrifterna grundar sig därför i princip på ”normalbestämmelserna” enligt NFS 

2003:16 med anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga 

risker, men de ska även vara framåtsyftande och föreskriver därför även om 

verksamheter som inte är aktuella idag.  
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7.3.3 Anpassning av vattenskyddsföreskrifterna till riskbedömningen  

Som framgår av resultatet av riskbedömningen utgörs de största riskerna i området av: 

• Olyckor med farligt gods eller tunga fordon på väg 202.  

• Olyckor med farligt gods eller tunga fordon på väg 200 och väg 3054. 

• Spridning av bekämpningsmedel på jordbruksmark 

• Skogsbruk – mobila bränsletankar och upplag av timmer mm i nära anslutning till 

vattentäkterna. 

• Potentiellt förorenat område, f.d. sågverk (8).  

• Skjutbana 

• Miljöfarlig verksamhet, trävaruhantering / förorenad mark, industrideponi (1).  

Vissa identifierade risker kan inte hanteras genom skyddsföreskrifter. I bilaga 2 framgår 

vilka risker som kan hanteras med hjälp av skyddsföreskrifter och vilka som behöver 

reduceras med hjälp av andra åtgärder.  

 



Bilaga 1a

Töreboda kommun

Riskanalys för Haboskogen vattentäkt

Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys

dricksvattenförsörjning" , SLV okt 2007

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass

Riskkällor S-klass K-klass

Väg 202, olyckor med farligt gods 1 4 2

Väg 202, olycka med tungt fordon 2 3 2

Väg 202, vägdagvatten 4 1 1

Jordbruk, bekämpningsmedel 1 3 2

Jordbruk, växtnäringsämnen 2 2 1

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 3 2 2

Skogsbruk, upplag av timmer mm 3 2 2

Skogsbuk avverkning 1 2 1

Djurhållning 2 2 1

Bebyggelse, cisterner 1 2 1

Bebyggelse, energianläggningar 1 1 1

Bebyggelse, enskilda avlopp 2 2 1

Potentiellt förorenat område, skrotgård (7) 1 2 1

Potentiell förorenat område, sågverk (8) 2 3 2

Potentiellt förorenat område, deponi (9) 2 2 1

Skjutbana 6) 2 3 2

Äldre hushålls tipp (10) 1 1 1

Äldre hushålls tipp (11) 1 1 1

Motorkrosskörning i f.d. grustäkt. 2 2 1

Transformatorstationer 1 2 1

Kriterier för sannolikhetsklassning Kriterier för konsekvensklassning

S1 - Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år K1 Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar

S2 - Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 

10-50 åren. K2 Tillfälliga anmärkningar som berör många

S3 - Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 

åren. K3 Otjänligt vatten som berör många

S4 - Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare. K4 Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Sannolikhet Konsekvens

K1 K2 K3 K4

liten medelstor stor mycket stor

S4 - mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4

S3 - stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3

S2 - medelstor Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3

S1 - liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2

Översiktlig riskanalys vid 



Bilaga 1b

Töreboda kommun

Riskanalys för Slätte vattentäkt

Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys

dricksvattenförsörjning" , SLV okt 2007

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass

Riskkällor S-klass K-klass

Väg 200 och 3054, olyckor med farligt gods 1 4 2

Väg 200 och 3054, olycka med tungt fordon 1 3 2

Väg 200 och 3054, vägdagvatten 4 1 1

Järnväg, olyckor med farligt gods 1 4 2

Järnväg, bekämpningsmedel 2 2 1

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 3 2 2

Skogsbruk, upplag av timmer mm 3 2 2

Skogsbuk avverkning 1 2 1

Bebyggelse, cisterner 2 2 1

Bebyggelse, energianläggningar 2 1 1

Bebyggelse, dagvatten 3 1 1

Miljöfarlig verksamhet, trävaruhantering (1) 2 3 2

Miljöfarligverksamhet, återvinningscentarl (3) 1 2 1

Miljöfarlig verksamhet/förorenad mark, avloppsreningsverk (5) 1 1 1

Förorenad mark, deponi (1) 3 2 2

Förorenad mark, bensinstation (2) 1 2 1

Förorenad mark, ytbehandling trä (4) 1 2 1

Transformatorstationer 1 2 1

Kriterier för sannolikhetsklassning Kriterier för konsekvensklassning

S1 - Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år K1 Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar

S2 - Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 10-50 

åren. K2 Tillfälliga anmärkningar som berör många

S3 - Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 åren. K3 Otjänligt vatten som berör många

S4 - Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare. K4 Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Sannolikhet Konsekvens

K1 K2 K3 K4

liten medelstor stor mycket stor

S4 - mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4

S3 - stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3

S2 - medelstor Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3

S1 - liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2

Översiktlig riskanalys vid 



Bilaga 2a

Reglering av riskkällor genom skyddsföreskrifter och övriga åtgärder

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass Detaljerad 

riskanalys

Fysisk 

planering Beredskap Tillsyn

Fysisk 

åtgärd Information 

Riskkällor S-klass K-klass

Väg 202, olyckor med farligt gods 1 4 2 X X X X X

Väg 202, olycka med tungt fordon 1 3 2 X X X X X

Väg 202, vägdagvatten 4 1 1 X X

Jordbruk, bekämpningsmedel 1 3 2 X X X X

Jordbruk, växtnäringsämnen 2 2 1 X X X X

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 3 2 2 X X X X

Skogsbruk, upplag av timmer mm 3 2 2 X X X

Skogsbuk avverkning 1 2 1 X X X

Djurhållning 2 2 1 X X X

Bebyggelse, cisterner 1 2 1 X X X X X

Bebyggelse, energianläggningar 1 1 1 X X X X

Bebyggelse, enskilda avlopp 2 2 1 X X X X X

Potentiellt förorenat område, skrotgård (7) 1 2 1 X X

Potentiell förorenat område, sågverk (8) 2 3 2 X X

Potentiellt förorenat område, deponi (9) 2 2 1 X X

Skjutbana 6) 2 3 2 X X X

Äldre hushållstipp (10) 1 1 1 X X X

Äldre hushållstipp (11) 1 1 1 X X X

Motorkrosskörning i f.d. grustäkt. 2 2 1 X X

Transformatorstationer 1 2 1 X X X X

Översiktlig riskanalys 

vid vattentäkten

Övriga särskilt viktiga åtgärder
Kan regleras med 

skyddsföreskrifter



Bilaga 2b

Slätte vattenskyddsområde

Reglering av riskkällor genom skyddsföreskrifter och övriga åtgärder

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass Detaljerad 

riskanalys

Fysisk 

planering Beredskap Tillsyn Fysisk åtgärd Information 

Riskkällor S-klass K-klass

Väg 200 och 3054, olyckor med farligt gods 1 4 2 X X X X X

Väg 200 och 3054, olycka med tungt fordon 1 3 2 X X X X X

Väg 200 och 3054, vägdagvatten 4 1 1 X X

Järnväg, olyckor med farligt gods 1 4 2 X X X X X

Järnväg, bekämpningsmedel 2 2 1 X X X

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 3 2 2 X X X X

Skogsbruk, upplag av timmer mm 3 2 2 X X X

Skogsbuk avverkning 1 2 1 X X

Bebyggelse, cisterner 2 2 1 X X X X X

Bebyggelse, energianläggningar 2 1 1 X X X X

Bebyggelse, dagvatten 3 1 1 X X X X

Miljöfarlig verksamhet, trävaruhantering (1) 2 3 2 X X X X X X X

Miljöfarligverksamhet, återvinningscentarl (3) 1 2 1 X X X X X X X

Miljöfarlig verksamhet/förorenad mark, avloppsreningsverk (5) 1 1 1 X X X X X X

Förorenad mark, deponi (1) 3 2 2 X X

Förorenad mark, bensinstation (2) 1 2 1 X X

Förorenad mark, ytbehandling trä (4) 1 2 1 X X

Transformatorstationer 1 2 1 X X X

Översiktlig riskanalys vid 

vattentäkten

Övriga särskilt viktiga åtgärder
Kan regleras med 

skyddsföreskrifter
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Bilaga 4 

 

2018-10-19 

Skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte 
vattenskyddsområde, Töreboda kommun, fastställda av 
kommunfullmäktige § xx 2018-yy-yy 
Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Töreboda kommun om ett 
gemensamt vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte vattentäkter i Töreboda kommun. 
Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av bifogad karta i bilaga 3. 
Vattenskyddsområdet är indelat i tre vattentäktszoner, tre primära skyddszoner, två sekundära 
skyddszoner samt en tertiär skyddszon. 

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att nedan angivna 
skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en 
uppdelning mellan respektive zon. 

Ikraftträdande 

Enligt 7 kap 22 § gäller skyddsföreskrifterna från dagen för kommunfullmäktiges beslut, även 
om de överklagas. 

För verksamheter som är i drift ska anmälan eller ansökan om tillstånd vara inlämnat senast 18 
månader efter ikraftträdandet. För verksamheter som är i drift vid beslutet gäller föreskrifter om 
förbud två år efter ikraftträdandet. 

Prövnings- och tillsynsmyndighet 

Prövnings- och tillsynsmyndighet är enligt miljöbalken den kommunala nämnd som ska fullgöra 
kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Äldre skyddsområden och skyddsföreskrifter 

Nytt skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter ersätter tidigare vattenskyddsområden 
med skyddsföreskrifter. För Haboskogen finns sedan tidigare Västerbygdens vattendomstols 
deldom daterad 3 september 1962 och vattenöverdomstolens dom 19 juni 1963. För Slätte finns 
länsstyrelsens beslut om skyddsbestämmelser daterat 31 mars 1971. De äldre föreskrifterna 
upphör att gälla i och med att kommunfullmäktiges beslut träder ikraft. 

Generella restriktioner och anvisningar inom vattenskyddsområden 
Restriktioner och anvisningar som generellt gäller för skyddsområden kan finnas. Här listas 
några. Det kan finnas fler och listan gör inte anspråk på att vara heltäckande. 



   
 

• Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 
(NFS 2015:2). 

• Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av 
brandfarlig vätska NFS 2017:15  

Skyddsföreskrifter 

Tertiär skyddszon 
För tertiär skyddszon finns skyddsföreskrifter endast för materialtäkter. I övrigt, där inget anges  
finns inga specifika skyddsföreskrifter angivna för den tertiära skyddszonen. 

§ 1 Vattentäktszon 
Inom vattentäktszonen är annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.  

§ 2 Petroleumprodukter  

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängd än 25 liter är 
förbjudet.  

All lagring i mark är förbjuden. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 
fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 
sekundärt skydd och sker i ett utrymme 
inomhus som saknar golvbrunn. 

 

Hantering av större mängd än 250 liter kräver 
tillstånd.  

All lagring i mark är förbjuden. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 
fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 
sekundärt skydd och sker i ett utrymme 
inomhus som saknar golvbrunn. 

Information: Ytterligare bestämmelser följer Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 
vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2017:15. Gäller f.o.m. 2018-07-01 

§ 3 Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 
skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, 
lösningsmedel eller andra hälso- eller 
miljöfarliga kemiska produkter är förbjudet.   

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för befintlig lagring som har 
sekundärt skydd och sker i ett utrymme 
inomhus som saknar golvbrunn. 

Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 
skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, 
lösningsmedel eller andra hälso- eller 
miljöfarliga kemiska produkter kräver 
tillstånd. 

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för befintlig lagring som har 
sekundärt skydd och sker i ett utrymme 
inomhus som saknar golvbrunn. 

 



§4 Miljöfarlig verksamhet 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 
tillståndspliktig enligt 2-32 kap i 
miljöprövnings-förordningen (2013:251 och 
eventuella senare ändringar) är förbjuden.  

- 

b Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 
anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 
miljöprövnings-förordningen (2013:251 och 
eventuella senare ändringar) kräver tillstånd.  

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

§5 Bekämpningsmedel  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska bekämpningsmedel är 
förbjuden.  

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 
inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 
inomhus. 

b Yrkesmässig hantering av biologiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Samma som i primär skyddszon 

c Jord- och vattenslagning av plantor som 
behandlats med bekämpningsmedel är 
förbjuden. 

Samma som i primär skyddszon. 

§6 Växtnäringsämnen 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av naturgödsel är 
förbjudet. För yrkesmässig spridning av 
övriga växtnäringsämnen krävs tillstånd.  

- 

b Spridning av slam från reningsverk eller 
annan avloppsanläggning är förbjudet. 

Spridning av slam från reningsverk eller 
annan avloppsanläggning kräver tillstånd. 

c Lagring av naturgödsel kräver tillstånd. Lagring av naturgödsel kräver anmälan. 

§7 Upplag 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 



   
 

a Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer 
och liknande under längre tid än en månad 
är förbjudet.  

Undantag gäller för upplag av ved eller andra 
träbaserade produkter, avsedda för 
uppvärmning av bostad, på den aktuella 
fastigheten. 

Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer 
och liknande under längre tid än sex 
månader kräver tillstånd. 

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 
andra träbaserade produkter, avsedda för 
uppvärmning av bostad, på den aktuella 
fastigheten. 

b Upplag av avfall, förorenade massor eller 
med massor med okänt ursprung eller okänt 
föroreningsinnehåll är förbjudet. 

Undantag gäller för komposterbart 
hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket 
läggs i hushållskompost på den egna 
tomten. 

Samma som i primär skyddszon 

c Upplag av snö från trafikerade ytor utanför 
aktuell skyddszon är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

d Upplag av vägsalt och dammbindningsmedel 
är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

§8 Infiltration och avledning av avloppsvatten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Installation av ny enskild avloppsanläggning 
för hushållsspillvatten eller annat 
avloppsvatten är förbjuden.  

- 

§9 Vägar, parkering och fordonstvätt  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av väg eller parkeringsplats för 
mer än 20 personbilar eller motsvarande 
kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Parkering eller uppställning mer än en 
timme, av tunga fordon eller tunga 
arbetsmaskiner, är förbjuden. 

Undantag för tunga fordon och tunga 
arbetsmaskiner uppställda på tätt underlag 
inomhus, samt för husbilar, då krävs istället 
tillstånd. 

Parkering eller uppställning, mellan klockan 
17.00-07.00 av tunga fordon eller tunga 
arbetsmaskiner, kräver tillstånd. 

c Fordonstvätt är förbjuden. 

 

Fordonstvätt annat än avsköljning med kallt 
vatten är förbjuden. 



§10 Materialtäkter och markarbeten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

a Materialtäkt är förbjuden. Materialtäkt är förbjuden. Materialtäkt är förbjuden.  

Undantag för 
husbehovstäkter som kräver 
tillstånd. 

b Markarbeten kräver 
tillstånd.  

Undantag för markarbeten 
på en sammanhängande yta 
mindre än 200 m2 eller 
underhåll av markledningar. 

Samma som i primär 
skyddszon 

- 

c Återfyllnad eller annan 
användning med avfall, 
massor med okänt 
föroreningsinnehåll eller 
massor som är förorenade är 
förbjudet. 

Samma som i primär 
skyddszon 

- 

§11 Energianläggningar och brunnar 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av anläggning för lagring eller 
utvinning av värmeenergi eller kyla från jord, 
berg eller vatten kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Anläggande av brunn för enskild 
vattenförsörjning är förbjudet.  

Anläggande av brunn för enskild 
vattenförsörjning kräver tillstånd.  

§12 Skyltning 
Där väg passerar gräns till vattenskyddsområde samt där så behövs vid vägar som passerar 
genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och 
informerar om vattenskyddsområdet. 

Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen hanteras i en omfattning som kan medföra 
risk för förorening av grundvattnet skall skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets 
existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman. 

§13 Allmänna bestämmelser 

Anmälningsplikt vid risk för förorening 

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, 
läckage och annan förorening från oljor, kemikalier eller andra miljöfarliga ämnen om denne 
bedömer att händelsen kan medföra risk för skadlig förorening av mark och vatten. Anmälan 
ska göras till Räddningstjänsten och till tillsynsmyndigheten. Inträffade olyckshändelser skall 
omedelbart rapporteras på telefonnummer 112. 



   
 

Tillstånd  

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av Miljö- och byggnads-
nämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner och kan bli förknippat med villkor. 
Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och 
drivas utan risk för skada för vattenförekomsten. Ansökan om tillstånd ska lämnas in skriftligen 
och i god tid till Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner. 

Anmälan 

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen till Miljö- och 
byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. En komplett anmälan 
enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit till tillsynsmyndighet senast 6 veckor före det att 
åtgärden påbörjas. 

Dispens 

Om det finns särskilda skäl kan Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner meddela dispens från bestämmelser med förbud enligt dessa 
skyddsföreskrifter. 

Tillsyn, avgifter och påföljd 

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken 
m.fl. författningar. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken. Miljö- och byggnadsnämnden 
för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner är tillsynsmyndighet för 
vattenskyddsområdet. Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken 
m.fl. författningar. 

Definitioner av begrepp 

Avfall 

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927). 

Avloppsvatten 

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §; 

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållsspillvattnet består av spillvatten från WC 
(”klosettvatten”) samt från bad, disk och tvätt (”BDT-vatten”). 

2. Vatten som använts för kylning. 

3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller 
vissa fastigheters räkning (dagvatten). 

4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 

Bekämpningsmedel 

Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som är 
avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas 
inte som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter. 



Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism 
som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, 
däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. 

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller 
efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment 
som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional 
bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser 
och får avgöras av tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 
tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 
omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga 
förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom 
den egna fastigheten för dess egna behov som t.ex. förbrukning som krävs för skötsel av 
jordbruks- eller skogsbruksfastighet En materialtäkt där det utbrutna materialet används som 
ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som 
husbehovstäkt (NFS 2003:2). 

Hushållsbehov 

Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna 
man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. 

Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter 

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade 
och märkta som farliga enligt gällande CLP-förordning och kemikalieinspektionens anvisningar. 

Markarbeten 

Med markarbeten avses schaktning, borrning, fyllning, spontning, pålning och andra liknande 
arbeten på land.  

Materialtäkt 

Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller 
andra jordarter. 

Naturgödsel 

Med naturgödsel avses här fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur. 

Sekundärt skydd 

Anordning som skyddar mot läckage och överfyllnad. För cisterner ovan mark eller inomhus är 
invallning ett sekundärt skydd. För rörledningar och slangar är dubbelmantling en typ av 
sekundärt skydd. 



   
 

En invallning ska minst kunna innehålla hela behållarens/cisternens volym. Om flera 
behållare/cisterner använder samma invallning ska invallningen minst kunna innehålla den 
största behållarens volym. 

Tunga fordon och tunga arbetsmaskiner 

Fordon och arbetsmaskiner med totalvikt överstigande 3,5 ton. 

Växtnäringsämnen 

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, 
kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur), avloppsslam, biogödsel, vedaska samt 
övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.  

Yrkesmässig 

Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon 
ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss 
omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig 
karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet: 

• Verksamheten bedrivs i bolagsform 

• Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig 

• Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig 
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Tekniska nämnden 

Tn § 77                                                   Dnr 2019/00139  

Policy för ersättning inom Haboskogens och Slättes 
vattenskyddsområde 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden lämnar upprättat förslag till policy gällande ersättningar inom 
Haboskogen- och Slätte vattenskyddsområde vidare till kommunfullmäktige i Töreboda för 
antagande.  

Bakgrund 

Vid ett inrättande av ett nytt vattenskyddsområde för de kommunala vattentäkterna i 
Haboskogen och Slätte uppstår kostnader för enskilda utifrån de regleringar som görs i 
skyddsföreskrifterna. Under arbetet med framtagande av vattenskyddsområdet har det i 
samråd uppkommit önskemål/krav på att enskilda ej ska behöva betala för de eventuella 
tillstånd m.m. som uppkommer på grund av inrättandet av vattenskyddsområdet med 
tillhörande skyddsföreskrifter. På tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-04-
09 yrkades på att en policy tas fram som reglerar ersättningar för enskilda vilken med 
fördel beslutas om parallellt med inrättandet av vattenskyddsområdet. I förslag till policy 
framgår att subventionen finansieras av VA-kollektivet vilket motiveras med att VA-
kollektivet har ett starkt intresse i att skyddsföreskrifterna kommer till för att skapa ett så 
bra skydd som möjligt för den kommunala vattentäkten så snart som möjligt.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-04-15, Förslag till policy 
gällande ersättningar inom Haboskogen- och Slätte vattenskyddsområde.  

 

Dokumentet  ”Förslag till policy gällande ersättningar inom Haboskogen- och Slätte 
vattenskyddsområde”.  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda  
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Haboskogen och Slätte vattenskyddsområde, Policy för ersättningar 

 

 

Nedanstående policy gäller för frågor om ekonomiska ersättningar i Haboskogen och Slätte 

vattenskyddsområde i Töreboda kommun. 

 

1. Tillstånds- och anmälningsavgifter  

 

VA-kollektivet betalar tillstånds- och anmälningsavgifter som uppstår till följd av beslutet om nytt 

vattenskyddsområde gällande de kommunala vattentäkterna i Haboskogen och Slätte. Det gäller inte 

påminnelseavgifter eller avgifter som uppstår till följd av tillsyn eller uppföljning av tillstånd/-

anmälningar i vattenskyddsområdet. Detta principbeslut gäller för 10 år från skyddsområdets 

ikraftträdande.  

Kostnaden för tillstånds- och anmälningsavgifter ska täckas av den kommunala avgiften för 

vattentjänster. 

 

2. Köp av mark 

 

Kommunen kan, om föreskrifterna medför ett betydande intrång i markanvändningen, efter önskemål 

från fastighetsägare köpa mark inom vattenskyddsområdet. Vid sådant köp ska priset sättas utifrån en 

oberoende värdering där ingen hänsyn tas till vattenskyddsområdets påverkan på fastighetens värde. 

  

3. Övriga ersättningar  

 

Övriga ersättningsfrågor hänvisas till mark- och miljödomstolen. 
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 Kommunstyrelsen 

Ej verkställda beslut 2019 

Förslag till beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna. 
Redovisningen skickas till Kommunfullmäktige. 

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Ej verkställda beslut ska kvartalsvis (fyra gånger per år) rapporteras till 
Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) enligt: 

 

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS: 

Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning får inte alltid den 
hjälp och det stöd som de har lagstadgad rätt till. Kommunens socialnämnd, 
eller motsvarande är skyldig att rapportera om en beviljad insats inte 
verkställts inom tre månader. 

 

Om ett beslut inte verkställs inom tre månader: 

Nämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och 
insatser enligt LSS inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska 
även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 
tre månader. 

 

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten 
ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.  

Ärendet 

Det fanns inga ej verkställda beslut att redovisa under kvartal 1 2019. 

Töreboda 2019-04-23 

Marita Asp 
kommunsekreterare  
 

 

Beslutet ska skickas till: 

Kommunstyrelsen   










