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Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i 
Kommunhuset (ingång från Börstorpsgatan), Töreboda måndagen den 27 november 2017 
kl. 18:00 för behandling av nedanstående ärenden. 
 
 
1.  Upprop 

2.  Val av protokollsjusterare, Anne-Marie Lundin och Ewa Ewaldson 
Dnr 3068  

3.  Reviderad driftbudget 2018, omfördelning av LSS-potten och uppdrag till 
kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av LSS-potten, Ks § 320 
Dnr 2016-00301  

4.  Reviderad investeringsbudget 2018, Ks § 321 (se ärende nr 3) 
Dnr 5211  

5.  Folkhälsoplan 2018, Ks § 322 
Dnr 2017-00355  

6.  Detaljplan för del av kvarteret Töreboda Konstruktören 3, Ks § 325 
Dnr 2017-00179  

7.  Justering av avgifterna i VA-taxan för år 2018, Ks § 328 
Dnr 2015-00228  

8.  Riktlinjer för förebyggandeverksamheten - Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 
Ks § 333 
Dnr 2017-00319  

9.  Avgifter för förebyggandeverksamhet - Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Ks § 334 
Dnr 2017-00318  

10.  Delårsrapport 2017, Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), Ks § 329 
Dnr 2017-00313 

11.  Delårsrapport 2017, Samordningsförbundet Norra Skaraborg, Ks § 330 
Dnr 2017-00330 

12.  Uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut, 
Ks § 335 
Dnr 2017-00314  



 

 

13.  Omfördelning av budget till delverksamheten LSS Killingen, Ks § 340 
Dnr 2017-00327  

14.  Omfördelning av budget till delverksamheten LSS personlig assistans, Ks § 341 
Dnr 2017-00328  

15.  Indexreglering av maxtaxan för skolbarnsomsorg och barnomsorg, Ks § 350 
Dnr 2017-00349  

16.  Eventuella motioner 
Dnr 3533  

17.  Eventuella medborgarförslag 
Dnr 3070  

18.  Eventuella interpellationer 
Dnr 3532  

19.  Eventuella frågor 
Dnr 3075  

20.  Meddelanden 
Dnr 3534  

21.  Valärenden 
Dnr 2014-00154 113 

 

Göran Johansson 
ordförande 

Mariana Frankén 
kommunsekreterare 

 

 

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

 

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

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 017-11-Ol
Sida

504

Ks§320 Dnr KS 2016/0301

Reviderad driftbudget 2018, omfördelning av LSS-potten och upp-
drag till kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av LSS-
potten

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktigefastställer,medändringavtidigarebeslutiären-
det (Kf § 75 den 19 juni 2017), driftbudget 2018 enligt kommunfull-
mäktiges tidigare beslut med fö5ande tillägg, bilaga;

Webbradio 40 000 kronor,
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 22 000 kronor,
Hyra Gjutaren 800 000 kronor,
Ekeskogs Bygdegård 50 000 kronor,
Folkhälsa (ökat antal invånare) 6 000 kronor,
Skaraborgs kommunalförbund 9 000 kronor,
Kostnadsfri kollektivtrafik för kommuninvånare som är 75 år och
äldre 60 000 kronor,
Omvårdnadsutbildning 550 000 kronor,
AMU, resursfördelningsmodell utreds, förslag klart senast den 1 febru-
ari 2018

Skaraborgsdagen 8 000 kronor,
Ordinärt boende 450 000 kronor.

2. Tilläggen finansieras med anslaget till prognososäkerhet.

3. Kommunfullmäktige omfördelar 730 000 kronor ur 2018 års LSS-pott
för inrättade av 1,0 enhetschef inom LSS enheten.

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om om-
fördelning av LSS-potten.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram ett
förslag till budget för mottagningen av flyktingar 2018.
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TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 017-11-Ol
Sida

505

forts. Ks § 320

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 bland annat att fastställa
driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020 enligt kommunstyrelsens för-
slag med den ändringen att 500 000 kronor tas av budgeterade medel till
prognososäkerhet till förstärkning av Äldreomsorgens budget.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 bland annat att bi-
falla motionen om att införa kostnadsfri kollektivtrafik för kommuninvån-
are som är 75 år och äldre.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2017 att frågan om finansie-
ring av webbsändning, radiosändning samt streaming av kommunfullmäkti-
ges sammanträden tas upp till behandling i samband med budget 2018.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 bland annat att;
uppdra till Verksamhet Utbildning att i samarbete med
Vuxenutbildningen i Skövde kommun anordna omvårdnadsutbildning
för vuxna i Töreboda kommun och att kostnaden, 1600 000 kronor, tas
upp i samband med förslaget till reviderad budget samt finansieras
genom kommunens erhållna "Välfärdsmiljoner" 2018 och 2019,
godkänna Samordningsförbundet Norra Skaraborgs begäran om bidrag
med 224 500 kronor för år 2018 och att beloppet tas med i kommun-
ledningskontorets detaljbudget 2018,
meddela Ekeskogs Byalag att Töreboda kommun är positiv till att bi-
dra med en tredjedel av renoveringskostnaden för Ekeskogs bygdegård
under förutsättning att Byalaget får bidrag till renoveringen från
Boverket samt att ärendet tas upp till behandling i samband med för-
slaget till reviderad budget 2018.

*

*

*

Ekonomikontoret har gjort en sammanställning över inkomna tilläggsäs-
kanden avseende budget 2018.

Ekonomiberedningen beslutade den 16 oktober 2017 följande;
Kommunfullmäktige fastställer, med ändring av tidigare beslut i ären-
det (Kf § 75 den 19 juni 2017), driftbudget 2018 enligt kommunfull-
mäktiges tidigare beslut med följande tillägg, bilaga;

Webbradio 40 000 kronor,
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 22 000 kronor,
Hyra Gjutaren 800 000 kronor,
Ekeskogs Bygdegård 50 000 kronor,
Folkhälsa (ökat antal invånare) 6 000 kronor,
Skaraborgs kommunalförbund 9 000 kronor,
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*

Kostnadsfri kollektivtrafik för kommuninvånare som är 75 år och
äldre 60 000 kronor,

o Omvårdnadsutbildning 550 000 kronor,
o AMU, resursfördelningsmodell utreds,
o Skaraborgsdagen 8 000 kronor,
o Ordinärt boende 450 000 kronor.

Tilläggen finansieras med anslaget till prognososäkerhet.

o

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 oktober 2017 föreslå kom-
munstyrelsen besluta fö5ande;

LSS-enheten utökas med 1,O enhetschef.
Enhetschefen placeras organisatoriskt under socialchefen.
Utökningen gäller från och med den 1 januari 2018.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att utökningen finansieras ur
LSS-pott under kommunfullmäktige.

*

*

*

*

Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktige beslutade den 26 september
2017 bland annat att fastställa att medlemsavgiften till Skaraborgs
Kommunalförbund för 2018 ska vara 42,25 kronor per invånare.

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs (RÖS) direktion beslutade den 28
september 2017 att anta budget 2018, plan 2019-2022. Enligt RÖS förslag
till budget 2018 och plan 2019-2021 ökar Töreboda kommuns bidrag till
kommunalförbundet från 691 000 kronor 2017 till 724 000 kronor 2018.
Ökningen är medräknad i driftbudget 2018.

Ekonomichef Anders Bernhall lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 19 juni 2017, § 75
Ekonomikontoret, Budget 2018, plan 2019-2020 Töreboda kommun, Juni-
utgåva, Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 september 2017, § 94
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2017, § 256
Kommunstyrelsens protokoll den 4 oktober 2017, § 295, 302 och 306
Ekonomikontoret, Budget 2018-2020, Kommunfullmäktige 2017-06-19
uppdaterad med ny skatteprognos september 2017
Ekonomikontoret, Redovisning av inkomna tilläggsäskanden avseende
budget 2018 den 16 oktober 2017
Ekonomikontoret, Budget 2018-2020, Ekonomiberedning 2017-10-16,
förslag till reviderad drift och investeringsbudget 2018 den 16 oktober
2017

?Justerare
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Ekonomiberedningens protokoll den 16 oktober 2017, § 26
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 oktober 2017, § 136
Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktige protokoll den 26 september
2017, § 22 om budgetramar och medlemsavgift 2018
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs (RÖS), Direktions protokoll den 28
september 2017, § 100 om Budget 2018, inriktning 2019-2022
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS), Förslag till Budget 2018 och
plan 2019-2021 den 23 oktober 2017
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 27 oktober 2017, Reviderad budget
2018 - enhetschef inom LSS verksamhet

Förslag till beslut på sammanträdet

Kenneth Carlsson (S): Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2018
enligt ekonomiberedningens förslag (den 16 oktober 2017) med fö5ande
tillagg,
1800 000 kronor avsätts till IFO, ramförstärkning (bland annat för place-

rade barn)
1200 000 kronor avsätts till resursförstärkning inom äldreomsorgen till

heltid som norm

1000 000 kronor avsätts till utökat underhåll av gator/vägar och trotto-
arer

400 000 kronor avsätts till avgiftsfri kulturskola
100 000 kronor avsätts till utökade öppettider vid biblioteksfilialerna
100 000 kronor avsätts till ökade öppettider simskola/vid simhallen

70 000 kronor avsätts till utökning av föreningsbidraget (Lokalt aktivi-
tetsstöd)

4 720 000 kronor

SKLs prognos över skatter och bidrag visar på en förbättring av förväntat
utfall år 2017 motsvarande 4,8 miljoner kronor. De förslagna tilläggen till
ekonomiberedningens förslag ryms inom förväntat utfall år 2018.

Bengt Sjöberg (M): Kommunfullmäktige omfördelar 730 000 kronor ur
2018 års LSS-pott för inrättade av 1,0 enhetschef inom LSS enheten. Kom-
munfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om omfördelning
av LSS-potten. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret
att ta fram ett förslag till budget för mottagningen av flyktingar 2018.

?Justerare
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Beslutsgång för yrkandena om reviderad driftbudget 2018

Ordföranden ställer proposition på ekonomiberedningens förslag med
Bengt Sjöbergs (M) tilläggsyrkanden och Kenneth Carlssons (S) yrkande
och finner att kommunstyrelsen antar ekonomiberedningens förslag med
Bengt Sjöbergs (M) tilläggsyrkanden.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner fö5ande propositions-
ordning:
Ja-röst för bifall till ekonomiberedningens förslag med Bengt Sjöbergs (M)
tilläggsyrkanden.
Nej-röst för bifall till Kenneth Carlssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat

Med nio ja-röster för ekonomiberedningens förslag med Bengt Sjöbergs
(M) tilläggsyrkanden mot sex nej-röster för Kenneth Carlssons (S) yrkande
antar kommunstyrelsen ekonomiberedningens förslag med Bengt
Sjöbergs (M) tilläggsyrkanden.

Ja-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Mikael Faleke (M), Marlene Näslin
(M), Karl-Johan Gustafson (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Pernilla
Johansson (C), Linn Brandström (M), Peter Sporrong (SD) och Bengt Sjöberg
(M).

Nej-röster avges av Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charlotte Karlsson (S),
Johan Cord (S), Berit Bergman (S), Kenneth Carlsson (S) och Therese
Göransson (V).

Beslutsgång för Bengt Sjöbergs (M) yrkande om uppdrag till kommunlednings-
kontoret

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar yrkandet.

Bilaga Ks § 320/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Ekonomichefen

Sekreteraren

?')usterare

45" ?
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Budget 2018 - 2020 Kommunstyrelsen 2017-11-Ol, förslag till reviderad driftbudget
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Budget 2018 - 2020 Kommunstyrelsen 2017-11-Ol, förslag till reviderad driftbudget

Not 1: ramutökning fördelad till LSS från och med 2018.

Not 2: Bidrag kopplat till flyktingmottagande är 0 kr år 2021 enligt nuvarande beslut.

Not 3: Inklusive välfärdsmiljarder kopplat till invånarantal.

Not 4: Tillägg egen prognos.

A (,
a) p

['öreboda kommun Bokslut

2016

Budget

2017

Budget

2018

Plan

zoig

Plan

2020

!erksamhetens nettokostnader

'ivskrivningar

%erksamhetens nettokostnad

3katteintäkter

:3enerella statsbidrag

=inansiella intäkter

Finansiella kostnader

Budgeterat resultat

Finansiellt mål

-484 292

-27 242

-511534

341 573

180472

1620

-799

11 332

2,2%

-495 538

-21000

-516538

342 774

184094

1500

-1 200

10 630

2,0%

-524 873

-20 000

-544 873

350915

203 194

1500

-1 400

9 336

1,7%

-539 142

-21000

-560 142

362 873

204 561

1500

-1 600

7 192

1,3%

-551013

-21000

-572013

374111

209 679

1500

-1 600

11 677

2,0%

Antal invånare 9435 9 350 9 450 9 450 g 450

Verksamhetens nettokostnad

Verksamheter

Minskning verksamheter
Oförutseft

l

Lönepott 2018 - 2020
Lönepott 2017
Lönepott 2016

LSS-pott - ramutökning LSS (not l)
LSS-pott (inkl -730 tkr LSS-chef)

LSS enligt egen prognos 2018
Pensioner mm

Kostnader välfördsmi5arder 2017
!nvesteringsbidrag välfördsmiljarder
Intäkter välfärdsmi5arder (not 2)

476 989

296

7 007

465 234

1500

o

11 000

6 375

2 045

3 219

7 400

8 765

s ooo

-18 000

505951

1000

11 700

8 191

o

o

2 489

5 874

7 363

-17 695

525 842

-1 909

1000

10 000

o

2 489

5 874

7 656

-11 810

535 842

-5179

1000

io ooo

o

2 489 

5 874

8 077

-i ogo

Sumrna verksamhetens nettokostnai 484 292 495 538 524 873 539 142 551 013

l

och statsbidrag l
SKL:s prognos febr 2017

ommunalskatt (not 3)

enligt egen prognos (not 4)
lutavräkning 2016 och 2018

astighetsskatt

I

341 573

143 81

1

-1

22 182

o

o

o

15 399

j l
okt20l6

342 774

145 177

2 702

-1 898

o

25 610

-2833

15 336

.»
sept 201 7

350 915

152 013

1276

1425

o

31484

o

-1 673

18 669

l

sept20l7 l

362 873

150 888

1276

4 244

o

31484

o

-2 000

18 669

l

sept 201 7

374 111

153 931

1276

6319

o

31 484

o

-2 000

18 669

Summa Skatteint och bidrag 522 045 526 868 554 109 567 434 583 790



Kommunstyrelsens förslag till beslut reviderad driftbudget 2018
Kommunstyrelsen 2017-11-Ol

4

Ks Ei 256, Webb- och radiosändning av kommunfullmäktiges sammanträden.

Medelstilldelning Samordningsförbundet Norra Skaraborg.

Gjutaren 4, tillkommande hyreskostnader.

UU § 156, Bidrag till renovering av Ekeskogs bygdegård.

Reviderat folkhälsoavtal, resurstillskott.

Höjning av medlemsavgift Skaraborgs kommunalförbund.

Ks § 212, Kostnadsfria kollektivresor, seniorkort +75 år uot i.)

Ks § 295 0mvårdnadsutbildning 2018 - 2019 uot2.)

Skaraborgs dagen.

Ordinärt boende.

Enhetschef LSS

Omfördelningen av LSS-pott

Borttagande av prognososäkerhet.

Summa:

1

40

22

800

50

6

9

60

550

8

450

730

-730

-2000

-5

Not 1.) Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-06-19 anslogs 60 tkr till avgiftsfria resor
i 2018 års budget. Den totala kostnaden för 2018 beräknas nu till 120 tkr. Från och med

år 2019 och framåt beräknas kostnaden sjunka till 60 tkr/år.

Not 2.) Beräknad 1600 tkr avser omvårdnadsutbildning under perioden augusti 2018
- december 2019. Den del som avser 2018 uppgår till 550 tkr.

?AMU, resursfördelningsmodell ska utreds vidare,

<e ,]'
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Ks§321 Dnr KS 2016/0301

Reviderad investeringsbudget 2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer, med ändring av tidigare besluti ärendet
(Kf § 79 den 19 juni 2017), investeringsbudget 2018 enligt kommunfull-
mäktiges tidigare beslut med följande tillägg, bilaga;

Gjutaren (IT, radio, hiss, akustikplattor, utrymning) 1,5 miljon kronor,
Laddboxar 50 000 kronor,

Killingen (4,9 mi5oner kronor är anslaget tidigare) ökningen utreds,
Biblioteket i Töreboda, utbyte av IT-nätverk 90 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 bland annat att fastställa
investeringsbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020 enligt kommunstyrel-
sens förslag med tillägg av ett anslag på 3 miljoner kronor till bullerplank
till byggnationen i Kanalparken.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 bland annat att
frågan om pengar till laddboxar för kommunala fordon tas upp till behand-
ling i samband med förslaget till reviderad budget 2018.

Ekonomikontoret har gjort en sammanställning över inkomna tilläggsäsk-
anden avseende budget 2018.

Kommunchefen och barn- och utbildningschefen föreslår kommunstyrel-
sen besluta att för utbyte av nätverket i Töreboda biblioteks lokaler utöka
2018 års investeringsbudget med 90 000 kronor.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 19 juni 2017, § 79
Ekonomikontoret, Budget 2018, plan 2019-2020 Töreboda kommun, Juni-
utgåva, Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 september 2017, § 97

f[;Q
Utdragsbestyrkande
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Ekonomikontoret, Budget 2018-2020, Kommunfullmäktige 2017-06-19
uppdaterad med ny skatteprognos september 2017
Ekonomikontoret, Redovisning av inkomna tilläggsäskanden avseende
budget 2018 den 16 oktober 2017
Ekonomikontoret, Budget 2018-2020, Ekonomiberedning 2017-10-16,
förslag till reviderad drift och investeringsbudget 2018 den 16 oktober
2017

Ekonomiberedningens protokoll den 16 oktober 2017, § 27
Kommunchefens och barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 23
oktober 2017 om utbyte av IT-nätverk på Biblioteket i Töreboda

Bilaga Ks § 321/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

<.
Justerare

?
Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens förslag till beslut reviderad investeringsbudget 2018
Kommunstyrelsen 2017-11-Ol

4

KF § 97, 2017-09-25, Laddboxar för kommunala fordon

Gjutaren 4, tillkommande investeringar

Nätverk bibliotek

Summa:

n

50

1 soo

90

1640

Investeringsbudget för Killingen utreds vidare.
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Kommunstyrelsens förslag till reviderad investeringsbudget 2018 - 2022

,=« 'w ,,?

Budget 2018 Budget 2019

l

Budget 2020 sudget zOzi Budget 2022

Moholms skola ventilation

Vårdcentralen energi

Ventilation Kommunhuset

Töreboda camping

Reinvestering skolor/förskolor
Centralskolan hus E (tak, belysningen, vent.)
Ombyggnad Kornknarren/Kastanjens kök
Gruppbostad LSS

Gjutaren 4
iTöreshov omklädningsrum uppvärmningshall
Energieffektivisering/ventilation och styr
Brand inbrott och passer

Camping ny liner pool
Centralskola hus B, ytskikt och belysning
Centralskolan hus E, inre renovering

Centralskolan kök och matsal

Krusebacken scoutstugan, nytt tak
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Tgxe inansierat VA

Reinvestering

Kyävereduktion

VA-plan, nya verksamhetsområden
VA-plan, nya verksamhetsområden
VA-plan, överföringsledning

Laddboxar för kommunala fordon

Gästhamnen

Lekplatser
Resecentrum

Östra Torggatan - utökad torgnära parkering
Kungsgatan ny centrumnära parkering
Torget parkering -Norra torgg. Bred trottoar
Drottning./Skolgatan parkering
Kungsgatan gång, cykel, träd, sten
Norra torgg. Kungsg. Trottoar
Korsning Kyrkogatan - St Bergsgatan
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Bro över Göta kanal
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Gästhamn ny lekplats
Gästhamn tennisbana

Gästhamn ny parkering

Camping rondell Haddebodav.
Töreshov infart parkering Halnav.
Töreshov nybyggnation Träffpunkten
Töreshov rivning ny kombihall
Bruksgatan ny sträckning Moelven
Bruksgatan ny VA-ledning

Bullerplank
Digitala lås
,Resecentrum väntsal mm
Campingplats lägenheter/servicehus

%
l

Tillgänglighetsåtgärder kommunhuset
Inyentarier kommunhuset

Kost, inventarier, utrustning
WiFi
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IT allmänt:
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Verksamhetsområde Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Utbildnin och kultur:

Inventarier utbildning och kultur
Utemiljö förskolor och skolor
Teatern, golvrenovering
Handikapphiss simhall
UV-skydd utemiljö
Inventarier Centralskolan

Inventarier nya skol- och förskolelokaler
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Summa: 44 580 60 850 55 250 61 750 43 750



 
 

 

 

 

Reviderad budget 2018 - 2020 

Kommunstyrelsens förslag 2017-11-01 till 

kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27 

 

 

 

 

 



 

   

Inledning 

Kommunfullmäktige fattade 2017-06-19 beslut om budget för planperioden 2018-2020, 

”Budget 2018, plan 2019-2020 Töreboda kommun (juni-utgåva)”. Detta dokument utgör 

också utgångspunkten för processen med förslag till reviderad budget.  

Nedanstående tabell sammanfattar kommunfullmäktiges juni-beslut. 

  

 

Skatter och bidrag 

Prognos avseende skatter och bidrag 

De förutsättningar som legat till grund för och som har varit utgångspunkt för budget 2018 -

2020 bygger på följande antaganden: 

 Befolkningsunderlaget för 2018-2020 beräknas på ett antagande om 9 450 invånare. 

 Utdebitering 21:22 under planperioden. 

 Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med Sveriges kommuner och landstings (SKL) 

prognos. 

 Bidrag och avgifter inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet 

med SKLs prognoser. 

Beräknade intäkter från skatter och bidrag 2018 – 2020 grundade sig på SKLs bedömningar 

om skatteunderlagsprognoser. Intäkterna prognostiserades för år 2018 till 552 mnkr (SKLs 

prognos den 27 april). Efter reduktion med 2 mnkr för prognososäkerhet förväntades 

intäkterna uppgå till 550 tkr. 

Uppdaterad prognos avseende skatter och bidrag 

Under slutet av september månad kom en ny skatteprognos från SKL (Sveriges kommuner 

och landsting). Denna prognos ligger till grund för kommunstyrelsens förslag till reviderad 

budget 2018. 

 

Förändrade planeringsförutsättningar – verksamhet 

Efter kommunfullmäktiges beslut i juni har verksamheternas förutsättningar i en del fall 

förändrats. Hänsyn har tagits till dessa förändringar i kommunstyrelsens förslag till beslut till 

reviderad budget 2018. 

 

Sammanställning    

Budget Budget Budget

(tkr) 2018 2019 2020

Årets resultat 9 922 7 779 8 111

Årets resultat i skatter och bidrag 1,8% 1,4% 1,4%

Skatteintäkter 550 259 562 442 574 625

Ökning av skatteintäkter i % 4,4% 2,2% 2,2%

Nettokostnader 520 437 533 543 545 414

Ökning av nettokostnader i % 5,0% 2,5% 2,2%

Investeringsutgifter exkl . ombudgeteringar 42 940 60 850 55 250



 

   

Förutsättningar för reviderad budgetprocess 

Förutsättningarna inför reviderad budgetprocess kan sammanfattas under följande punkter: 

 Utgår från kommunfullmäktiges beslut om budget 2018 – 2020, 2017-06-19. 

 Förväntade intäkter avseende skatter och bidrag enligt SKLs septemberprognos. 

 Förändrade planeringsförutsättningar inom verksamheterna. 

Ovanstående förändrade planeringsförutsättningar påverkar såväl driftbudget som 

investeringsbudget. 

Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om reviderad budget för perioden 2018-2020 den 

27 november. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderad driftbudget 2018 

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över kommunstyrelsens föreslagna 

förändringar, 2017-11-01, avseende driftbudget 2018.  

 

Not 1.) Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 anslogs 60 tkr till avgiftsfria resor i 2018 års budget. Den 

totala kostnaden för 2018 beräknas nu till 120 tkr. Från och med 2019 och framåt beräknas kostnaden sjunka till 

60 tkr. 

Not 2.) Avser omvårdnadsutbildning under perioden augusti 2018 till december 2019. Beräknad kostnad för 

utbildningen uppgår till 1 600 tkr varav 550 tkr avser år 2018. 

Specifikation Belopp tkr

Ks § 256, Webb- och radiosändning av kommunfullmäktiges sammanträden. 40

Medelstilldelning Samordningsförbundet Norra Skaraborg. 22

Gjutaren 4, tillkommande hyreskostnader. 800

UU § 156, Bidrag till renovering av Ekeskogs bygdegård. 50

Reviderat folkhälsoavtal, resurstillskott. 6

Höjning av medlemsavgift Skaraborgs kommunalförbund. 9

Ks § 212, Kostnadsfria kollektivresor, seniorkort +75 år Not 1.) 60

Ks § 295 Omvårdnadsutbildning 2018 - 2019 Not 2.) 550

Skaraborgs dagen. 8

Ordinärt boende. 450

Enhetschef LSS 730

Omfördelningen av LSS-pott -730

Borttagande av prognososäkerhet. -2 000

Summa: -5



 

   

Förslag till reviderad resultatbudget 

 

 

Effekter av föreslagen revidering av driftbudget: 

 

 

 

Förändring driftbudget 2018 med ovanstående antaganden:

Beslutad budget KF juni 2017: Resultat: 9 922

Finansiellt mål: 1,8%

Förslag reviderad budget: Resultat: 9 336

Finansiellt mål: 1,7%

Förändring driftbudget 2019 med ovanstående antaganden:

Beslutad budget KF juni 2017: Resultat: 7 779

Finansiellt mål: 1,4%

Förslag reviderad budget: Resultat: 7 192

Finansiellt mål: 1,3%

Förändring driftbudget 2020 med ovanstående antaganden:

Beslutad budget KF juni 2016: Resultat: 8 111

Finansiellt mål: 1,4%

Förslag reviderad budget: Resultat: 11 677

Finansiellt mål: 2,0%



 

   

Investeringsbudget 

En sammanfattning av kommunstyrelsens förslag, 2017-11-01, till reviderad 

investeringsbudget 2018 framgår av nedanstående tabell: 

 

2018 års investeringsbudget föreslås utökas med 1 640 tkr till sammanlagt 44 580 tkr. 

 

Investeringsbudget 2018 – 2022 

 

Investeringsbudget under planperioden 2018 - 2022, efter kommunstyrelsens förslag till 

revidering, framgår av nedanstående tabell.  

 

 

 

 

 

 

Specifikation Belopp tkr

KF § 97, 2017-09-25, Laddboxar för kommunala fordon 50

Gjutaren 4, tillkommande investeringar 1 500

Nätverk bibliotek 90

Summa: 1 640

Investeringsbudget   

Budget Budget Budget Budget Budget 

(tkr) 2018 2019 2020 2021 2022

Teknisk verksamhet

Fastighet 10 500 23 800 6 400 4 900 4 900

Gata 4 500 3 500 4 000 4 000 4 000

VA 11 500 11 500 28 500 29 500 11 500

Kommunstyrelse

Utveckling 12 850 17 000 13 000 20 000 20 000

Inventarier mm 430 350 350 350 350

IT-nämnd

Central IT-miljö 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Vård och omsorg

Inventarier 1 300 2 200 1 000 1 000 1 000

Utbildning och kultur

Inventarier 2 500 1 500 1 000 1 000 1 000

Summa: 44 580 60 850 55 250 61 750 43 750



 

   

Sammanfattning av kommunstyrelsens förslag till reviderad 

budget 2018 – 2020 

 

 

 

Av dokumentet  

”Budget 2018, plan 2019-2020 Töreboda kommun Förslag till reviderad budget 

Kommunfullmäktige 2017-11-27” 

framgår detaljerat förslag till resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och 

investeringsbudget som kommunfullmäktige ska ta ställning till vid sammanträde 2017-11-27. 

Sammanställning    

Budget Budget Budget

(tkr) 2018 2019 2020

Årets resultat 9 336 7 192 11 677

Årets resultat i skatter och bidrag 1,7% 1,3% 2,0%

Skatteintäkter 554 109 567 434 583 790

Ökning av skatteintäkter i % 5,2% 2,4% 2,8%

Nettokostnader 524 873 539 142 551 013

Ökning av nettokostnader i % 5,9% 2,7% 2,2%

Investeringsutgifter exkl . ombudgeteringar 44 580 60 850 55 250



 

 

Budget 2018, plan 2019-2020  
Töreboda kommun 

Förslag till reviderad budget  Kommunfullmäktige 2017-11-27 
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Välkommen till framtiden - Töreboda 2030 
 

Töreboda kommuns vision talar om vart vi är på väg och vad vi kan förvänta oss av den 

verksamhet som vi alla gemensamt finansierar. Visionen "Välkommen till framtiden, 

Töreboda 2030" speglar det önskvärda tillståndet i kommunen för invånare, företagare och 

besökare.  

 

Boende - Kommunikationer 

Töreboda kommun är en kommun i tillväxt, är en framgångsrik och hållbar kommun 2030. 

Här finns attraktiva och hållbara boendemiljöer, för såväl unga som gamla och stora som små 

hushåll, både i tätorten och på landsbygden. Vi erbjuder bostäder och service för allas behov. 

De goda effektiva och miljövänliga kommunikationerna ger stora möjligheter för näringsliv 

och turism samtidigt som det är bekvämt att pendla. Det är tryggt och hållbart att bo, leva och 

verka i Töreboda kommun. 

Näringsliv 

Töreboda kommun är det självklara valet för företag och näringsidkare. Här finns en 

framtidstro där kommun, näringsliv och invånare samverkar. Kommunen erbjuder korta 

beslutsvägar, snabb och bra service. Här finns ett gott företagsklimat med utveckling och 

företagande och företagsetableringar. Företagens och kommunens gemensamma 

konkurrenskraft och hållbarhet ökar med hjälp av utvecklingsprojekt och 

kompetensutveckling. 

Samarbetspartner 

Töreboda kommun är en relativt liten kommun och klarar inte alla uppgifter på ett effektivt 

sätt utan att samverka med andra. Töreboda kommun är känd som en bra samarbetspartner av 

andra kommuner, företag och organisationer. Genom en bra samverkan och ett gott samarbete 

kan vi erbjuda bra service till våra medborgare. Detta bidrar också till att andra kan utveckla 

sin verksamhet. 

Utbildning 

Töreboda kommun ger barn och unga förutsättningar till en god start i livet då vi värnar om 

deras rättigheter och trygghet. Förskola och skola arbetar för att barn och unga utvecklas och 

utmanas i sitt lärande, har goda kunskaper och når en hög måluppfyllelse. Barn och unga möts 

av en optimal lärmiljö för varje elev, präglad av trygghet och studiero. Barn och unga lämnar 

skolans värld med nyfikenhet och engagemang inför vad som sker i vår omvärld. I alla 

sammanhang kommer barnets bästa i främsta rummet. Att få växa i upp i Töreboda kommun 

är en förmån. 

Vård och omsorg 

Töreboda kommun ger alla möjlighet att delta i samhällets gemenskap. Vi respekterar din rätt 

till integritet och våra insatser stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. För alla 

yngre som äldre, innebär det glädje och trygghet att bo, leva och verka i Töreboda kommun. 

Att åldras i Töreboda kommun är en förmån, för här möts du med värdighet och respekt. 

Kultur - Turism 

Töreboda kommun vid Göta kanal har gott om plats för fler som välkomnas att ta del av vårt 

rika utbud av fritids- och kulturaktiviteter, både på land och i vatten.  
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Vi ser till att de genuina och äkta natur- och kulturvärdena som är typiska för kommunen 

värnas. Vi tänker långsiktigt och hållbart för framtida generationer. I Töreboda kommun finns 

ett väl fungerande föreningsliv för dig som gillar idrott, kultur och natur. Detta utgör en stor 

attraktionskraft, för såväl boende som besökare och är en viktig del av turism- och 

besöksnäring. 

Medarbetare 

Töreboda kommun är en attraktiv arbetsgivare som ser att medarbetarna går till arbetet med 

tillförsikt och glädje inför varje arbetsdag. Vi ser inflytande och delaktighet som hörnstenar 

för utveckling samt uttryck för gemenskap och trivsel. Värdegrunden som ledstjärna bidrar till 

välbefinnande och ett gott arbetsklimat. 

 

 

 

 

Sammanfattning budget 2018- 2020 

  

 

 

Sammanställning    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2017 2018 2019 2020

Årets resultat 10 630 9 336 7 192 11 677

Årets resultat i skatter och bidrag 2,0% 1,7% 1,3% 2,0%

Skatteintäkter 526 868 554 109 567 434 583 790

Ökning av skatteintäkter i % 5,2% 2,4% 2,8%

Nettokostnader 495 538 524 873 539 142 551 013

Ökning av nettokostnader i % 5,9% 2,7% 2,2%

Investeringsutgifter exkl . ombudgeteringar 65 400 44 580 60 850 55 250
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Invånarantal 

Trenden kring befolkningsutvecklingen har varit sjunkande under flera år men vände uppåt 

igen år 2014 då antalet invånare i kommunen ökade. Sedan år 2000 har Töreboda kommuns 

befolkning minskat med 428 personer. Befolkningsförändringen har historiskt varierat med -

1,6 % och +0,4 %. 

 

Kommunens invånarantal uppgick i augusti 2017 till 9 467 personer. Enligt 

befolkningsprognosen fram till år 2030 kommer kommunens invånarantal att öka med 520 

invånare fram till och med år 2030. 

Befolkningsutvecklingen är en av de parametrar som bidrar till kommunens skatteintäkter och 

generella statsbidrag. De skatter och bidrag kommunen erhåller bygger på den faktiska 

befolkningsmängden den 1 november innan budgetåret. 
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Hur används pengarna 

Kommunen har en budgetram för sina verksamheter på ca 520 mkr. Av dessa kommer 

ca 350 mkr från invånarnas kommunalskatt. Resten, ca 195 mkr, kommer från generella 

statsbidrag. 

 

Av varje hundralapp i kommunal skatt går ca: 

* 43 kr till Utbildning och kultur 

* 41 kr till Vård och omsorg 

* 6 kr till teknik/miljö- och bygg 

* 10 kr till övrig verksamhet som administration och arbetsmarknadsutbildning 
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Styrprocess 
Kommunfullmäktige styr den kvalitativa nivån i kommunen genom Begäran (övergripande 

mål). Fullmäktige beslutar om rambudget och tilldelar kommunstyrelsen och de övriga 

nämnderna ekonomiska resurser. 

Kommunfullmäktiges Begäran ska ge en bild av kommunen som helhet. Begäran beskriver 

vad kommunen ska uppnå och gäller under mandatperioden. Under året jobbar 

verksamheterna för en ökad måluppfyllelse genom ett kontinuerligt arbete med Aktiviteter 

kopplade till Åtaganden och Styrmått. 
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Ekonomiska förutsättningar med omvärldsanalys 
Omvärldsanalys 

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år 

Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP 

och arbetade timmar är högre än i en neutral konjunktur. Det finns tydliga tecken på 

att det är svårare än normalt för arbetsgivarna att besätta lediga platser. Särskilt svårt 

inom delar av offentlig sektor, men där är det till stor del också ett strukturellt problem. 

Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan tyckas högt i en högkonjunktur, 

men det döljer den tydliga uppdelningen på arbetsmarknaden som finns. Under 

andra kvartalet i år hade drygt 69 procent av den inrikes födda befolkningen i åldern 

15–74 arbete och endast drygt 4 procent av arbetskraften var arbetslös. Motsvarande 

siffror för utrikes födda var drygt 62 respektive knappt 15 procent. I praktiken 

torde det innebära att det råder full sysselsättning för inrikes födda och delar av de utrikes 

födda, medan det däremot råder hög arbetslöshet bland stora delar av de utrikes 

födda. 

Bedömning är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året. Därefter förväntas ekonomin 

återgå till ett konjunkturellt normalläge under 2019. Det innebär med nödvändighet att 

tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018. 

Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli 

en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur 

talar de tecken på en något bättre tillväxt i omvärlden och att det trots allt finns 

vissa möjligheter att öka sysselsättningen i gruppen utrikes födda. Den inhemska utvecklingen 

rymmer också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet har bidragit stark till tillväxten men kan 

knappast öka nämnvärt från nuvarande nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk 

om priserna på bostäder av något skäl faller. 

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. 

Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning 

och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas 

till runt 1,5 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin 

stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att 

befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt. 

Skatteunderlagstillväxten avtar gradvis 

Med stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättningstillväxt har skatteunderlaget 

vuxit i snabb takt 2015–2016. Den goda konjunktur Sverige nu befinner 

sig i innebär stramare arbetsmarknad med tilltagande svårighet att öka arbetade timmar 

ytterligare. I år är utvecklingen fortfarande relativt stark, men därefter försvagas 

utvecklingstalen successivt till nära noll 2019. Effekten på skatteunderlaget motverkas 

delvis av att löneökningstakten stiger något. Efter 2019 förutsätts såväl arbetade timmar 

som löner utvecklas i enlighet med en ekonomi i konjunkturell balans. 

SKL:s bedömning är att BNP-ökningen landar på 3,4 procent för 2017 och 2,8 procent för 

2018 samt att ökningen av skatteunderlaget minskar från 4,4 procent i år till 3,4 procent 2018. 

 

 

 

 



Töreboda kommun budget 2018-2020  9(23) 

Ekonomisk analys 

En långsiktig ekonomisk analys kring Töreboda kommuns utveckling fram till och med år 

2030 har tidigare genomförts. Analysen har haft sin utgångspunkt i den demografiska 

utvecklingen och omfattar investeringsbehov i skolor, äldreboenden och förskolor. Analysen 

har också kompletterats med uppgifter om framtida långsiktiga pensionsåtaganden, 

avskrivningar på befintliga anläggningstillgångar samt finansiella kostnader och intäkter. 

Analysen visar att: 

 Framförallt kommer andelen äldre i kommunen att öka. Kostnaderna för 

äldreomsorgen förväntas öka kraftigt fram till år 2030. 

 Utöver äldreomsorgen är det inom funktionshindersomsorgen och grundskolan som 

kostnaderna förväntas öka. 

 

 Kommunen behöver anpassa sina verksamhetslokaler i takt med att efterfrågan på 

kommunal service ändras. Det är av vikt att det finns en tydlig investeringsprocess 

med god framförhållning. 

 Kommunen behöver resultatmässigt uppnå en effektivisering över perioden på 1,1 % 

genom prioriteringar och nya arbetssätt. Utöver denna effektivisering behöver 

kommunen uppnå en resultatnivå på 2 %. 

Sammantagen behöver kommunen budgetera ett resultat uppgående till minst 

3,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Om inte denna resultatnivå kommer att uppnås kommer upplåningsbehovet att öka. Detta 

kommer i sin tur att skapa ytterligare tryck på ett ökat effektiviseringsbehov. 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre 

tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att 

kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. 

Av nedanstående diagram framgår hur den förväntade demografiska utvecklingen förväntas 

påverka behovet inom olika verksamheter.

 
Av diagrammet framgår att det framtida kostnadstrycket förväntas vara störst inom 

äldreomsorgen, samtidigt som behoven inom förskola och pedagogisk omsorg förväntas 

minska. 
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Det starka verksamhetstrycket de kommande åren, samtidigt som utvecklingen av 

skatteunderlaget förväntas försvagas, ställer krav på effektiviseringar. Arbetet med att 

förändra och utveckla verksamheten måste intensifieras och i än större utsträckning inriktas 

på effektiviseringar med hjälp av teknik och nya arbetssätt. 

  

God ekonomisk hushållning 

Från och med år 2005 har kommunallagen skärpts när det gäller god ekonomisk hushållning. 

Bland annat har det införts ett krav på att kommunen i sin budget ska anta finansiella mål 

samt mål och riktlinjer för verksamheten. Krav har införts på att en särskild åtgärdsplan ska 

antas av kommunfullmäktige vid negativt resultat. Revisorerna har också fått en utökad 

uppgift att granska och följa upp målen i delårsrapport och årsredovisning. Ekonomisk 

hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv.  

Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande 

generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett 

positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för 

låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis 

ekonomiskt resultat, skuldsättning och förmögenhet ska beslutas av kommunen. 

 

Töreboda kommuns finansiella mål 

Från och med 2005 har kommunallagen skärpts när det gäller god ekonomisk hushållning. 

Bland annat har det införts ett krav på att kommunen i sin budget ska anta finansiella mål 

samt mål och riktlinjer för verksamheten. Krav har införts på att en särskild åtgärdsplan ska 

antas av kommunfullmäktige vid negativt resultat. Revisorerna har också fått en utökad 

uppgift att granska och följa upp målen i delårsrapport och årsredovisning. 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre 

tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att 

kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa 

på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av 

för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis 

ekonomiskt resultat, skuldsättning och förmögenhet ska beslutas av kommunen. 

Töreboda kommun har inom det finansiella perspektivet beslutat om reviderade finansiella 

mål under året enligt följande: 

 Årets resultat uppgår i genomsnitt under senaste treårsperioden till lägst 2 %. 

 Reinvesteringar/avskrivningar och årets resultat finansieras med egna medel. 

 Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 % 

Enligt långsiktig finansiell analys bör kommunens resultatmål uppgå till minst 3,1 % i 

förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges budgeterade 

resultat uppgår till 9,5 mnkr vilket motsvarar ett resultatmål på 1,8 %. 

För att säkerställa kommunens egna kapital och finansiella kostnader över tid ska kommunens 

finansiella mål uppfyllas (se Målpaket Töreboda kommun). 

I budgeten för 2014 förstärktes intäkterna med en skattehöjning om 25 öre samt att det nya 

utjämningssystemet påverkade kommunen positivt. För att inte urholka kommunens ekonomi 

måste verksamheterna hålla sig inom fastställd budget. Uppföljning sker tre gånger per år; 

april, augusti och december. Skulle någon verksamhet visa en negativ prognos vid något av 

dessa uppföljningstillfällen ska beslut omgående fattas om åtgärder för att hålla beslutad 

budget. 
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Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader 

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare 

än de intäkter kommunen får genom skatteintäkter och generella statsbidrag. Nedanstående 

tabell visar den procentuella utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkter: 

 

Som framgår av tabellen ökar nettokostnaderna mer än skatteintäkterna 2018-2019 vilket på 

sikt inte är hållbart.  

Fördelning av extra medel till välfärden 

Riksdagen beslutade 2017 om statsbidrag till kommuner och landsting utifrån 

flyktingsituationen. Beslutet innebär ett resurstillskott till Töreboda kommun uppgående till 

ca 19 mnkr år 2017 och 2018. Pengarna till kommunsektorn kommer initialt att dels fördelas 

på samma sätt som via det kommunala utjämningssystemet dvs. i kronor per invånare, dels 

med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Statsbidraget 

kommer dock på sikt att fasas ut och fördelas utifrån invånarantal. Från och med år 2021 är 

tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen, 

vilket innebär att statsbidraget kommer att uppgå till ca 6 mnkr. Det är därför angeläget att 

dessa tillkommande medel inte i för stor utsträckning används till nivåhöjande 

verksamhetsförändringar. Överväganden bör göras om att delar av dessa medel kan användas 

för resultatförstärkning, delfinansiering av investeringsbehov, eventuell pensionsinlösen etc. 

Principer  

De förutsättningar som har varit utgångspunkt för budget 2018 - 2020 bygger på följande 

antaganden: 

 Befolkningsunderlaget för 2018 – 2020 beräknas på ett antagande om 9 450 invånare. 

 Utdebitering 21:22 under planperioden. 

 Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med Sveriges kommuner och landstings (SKL) 

prognos. 

 Bidrag och avgifter inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet 

med SKLs prognoser. 

Beräknade intäkter från skatter och bidrag 2018 – 2020 grundar sig på SKLs bedömningar om 

skatteunderlagsprognoser. Intäkterna prognostiseras för närvarande för år 2018 till 554 mnkr 

(SKLs prognos den 28 september).  

 

Skatteintäkter och nettokostnadsutveckling    

Budget Budget Budget

(%) 2018 2019 2020

Ökning av skatteintäkter i % 5,2% 2,4% 2,8%

Ökning av nettokonstnader i % 5,9% 2,7% 2,2%

Skatteprognos    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2017 2018 2019 2020

Skatteintäkter 342 774 350 915 362 873 374 111

Generella statsbidrag 184 094 203 194 204 561 209 679

Summa intäkter 526 868 554 109 567 434 583 790
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Indexuppräkningar 

Följande indexuppräkningar ligger till grund för budget och flerårsplan: 

 Personalkostnader 2,5 % (2018 -2020) 

 Prisindex intäkter/kostnader 0 % (2018 – 2020) 

 Internränta 1,75 % år 2018 enligt SKL 

 Personalomkostnadspålägg 39,2 % (2018 – 2020) 

 

Investeringar 

Omfattande satsningar på investeringar planeras under planperioden, främst år 2019. Totalt 

uppgår investeringsbudgeten under perioden 2018 – 2022 till 266 mnkr, exklusive 

ombudgeteringar. Merparten av de planerade investeringarna avser teknisk verksamhet. Bland 

större investeringsprojekt kan nämnas utvecklingsinvesteringar med bro över Göta kanal, 

bullerplank och flytt av färjan Lina samt VA-investeringar. 

 

Utifrån beslutad investeringsplan kommer likviditeten att försämras. Enligt beslutad budget 

för planperioden kommer kommunen att klara av att finansiera reinvesteringarna med egna 

medel. Detta förutsätter dock att resultatmålet uppnås samt att ytterligare investeringsprojekt 

inte tillkommer under åren 2018-2022. I fall ombudgeterade medel från föregående år 

kommer att förbrukas kommer inte målet om självfinansiering av investeringar att uppnås.  

Om kommunens planerade investeringar är större än den likviditet som skapas via resultat och 

avskrivningar uppstår ett finansieringsbehov. Finansieringsbehovet kan lösas genom en 

kombination av olika åtgärder: 

 Sälja anläggningstillgångar (finansiella och/eller materiella tillgångar). 

 Ta upp lån till motsvarande belopp. 

 Höja resultatmålet och öka den egna finansieringen (effektivisering). 

 Omprioritera/minska investeringsutgifter över tid. 

Investeringsbudget   

Budget Budget Budget Budget Budget 

(tkr) 2018 2019 2020 2021 2022

Teknisk verksamhet

Fastighet 10 500 23 800 6 400 4 900 4 900

Gata 4 500 3 500 4 000 4 000 4 000

VA 11 500 11 500 28 500 29 500 11 500

Kommunstyrelse

Utveckling 12 850 17 000 13 000 20 000 20 000

Inventarier mm 430 350 350 350 350

IT-nämnd

Central IT-miljö 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Vård och omsorg

Inventarier 1 300 2 200 1 000 1 000 1 000

Utbildning och kultur

Inventarier 2 500 1 500 1 000 1 000 1 000

Summa: 44 580 60 850 55 250 61 750 43 750
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Budgetsammanställningar 

Resultatbudget 

Resultatbudgeten visar det finansiella resultatet och förklarar hur det har uppkommit. Den 

beskriver hur kommunen finansierar verksamheten under året (intäkter) och vilken 

resursförbrukning prestationerna för med sig (kostnader). Resultatbudgeten beskriver 

utvecklingen under en viss tidsperiod.  

 

 

  

Resultatbudget    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens nettokostnader -495 538 -524 873 -539 142 -551 013

Avskrivningar -21 000 -20 000 -21 000 -21 000

Verksamhetens nettokostnad -516 538 -544 873 -560 142 -572 013

Skatteintäkter enligt riksprognos (april 2016) 342 774 350 915 362 873 374 111

Generella statsbidrag enligt riksprognos (april 2016) 184 094 203 194 204 561 209 679

Finansiella intäkter 1 500 1 500 1 500 1 500

Finansiella kostnader -1 200 -1 400 -1 600 -1 600

Resultat före extraordinära poster 10 630 9 336 7 192 11 677

ÅRETS RESULTAT 10 630 9 336 7 192 11 677

Årets resultat i % av skatter och bidrag (finansiellt mål) 2,0% 1,7% 1,3% 2,0%

Specifikation till resultatbudget    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens nettokostnad

Verksamheter 476 044 505 951 525 842 535 842

Reduktion verksamheter 0 0 -1 909 -5 179

Oförutsett, till Kommunstyrelsens förfogande 1 500 1 000 1 000 1 000

Lönemedel 17 375 19 891 10 000 10 000

LSS-medel 3 219 2 489 2 489 2 489

LSS-medel enligt egen prognos 5 874 5 874 5 874

Pensioner 7 400 7 363 7 656 8 077

Investeringsbidrag välfärdsmedel 8 000 0 0 0

Intäkter välfärdsmedel -18 000 -17 695 -11 810 -7 090

Summa verksamhetens nettokostnad 495 538 524 873 539 142 551 013

Skatteintäkter

Kommunalskatt 342 744 350 915 362 873 374 111

Inkomstujämningsbidrag 145 177 152 013 150 888 153 931

Kostnadsutjämningsbidrag 2 702 1 276 1 276 1 276

Regleringsbidrag -1 898 1 425 4 244 6 319

LSS-utjämning inkl. egen prognos 25 610 31 484 31 484 31 484

Slutavräkning 2016 och 2018 -2 833 -1 673 0 0

Fastighetsskatt 15 366 18 669 18 669 18 669

Prognososäkerhet  -2 000 -2 000

Summa skatteintäkter och bidrag 526 868 554 109 567 434 583 790
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Finansieringsbudget 

Finansieringsbudgeten beskriver hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina 

investeringar. Den beskriver det likvida flödet inom sektorerna den löpande verksamheten, 

investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Investeringar i materiella 

tillgångar redovisas exklusive ombudgeteringar. 

  

 

 

 

 

  

Finansieringsbudget    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2017 2018 2019 2020

DEN LÖPANDE VERKSAHETEN

Årets resultat 10 630 9 336 7 192 11 677

Justering för av- och nedskrivningar 21 000 20 000 21 000 21 000

Justering för gjorda avsättningar

Justering för upplösning av bidrag för statlig infrastruktur 520 520 520 520

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 32 150 29 856 28 712 33 197

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

Ökning/minskning förråd och varulager

Ökning/minskning kortfridtiga skulder

Medel från den löpande verksamheten 32 150 29 856 28 712 33 197

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -50 100 -44 580 -60 850 -55 250

Medel från investeringsverksamheten -50 100 -44 580 -60 850 -55 250

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån  26 000 25 000

Amortering av skuld -1 616 -1 616 -1 616 -1 616

Ökning av långfristiga fordringar

Minskning av långfritiga fordringar

Medel från finansieringsverksamheten -1 616 -1 616 24 384 23 384

ÅRETS KASSAFLÖDE -19 566 -16 340 -7 754 1 331

Likvida medel vid årets början 42 974 23 408 7 068 -686

Likvida medel vid årets slut 23 408 7 068 -686 645
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Balansbudget 

Balansbudgeten beskriver kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt - en 

ögonblicksbild som visar kommunens tillgångar och skulder. Balansbudgeten visar hur 

kapital använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Balansbudget    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2017 2018 2019 2020

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 309 055 333 635 373 485 407 735

Finansiella anläggningstillgångar 47 830 47 830 47 830 47 830

Bidrag till infrastruktur 11 440 10 920 10 400 9 880

Summa anläggningstillgångar 368 325 392 385 431 715 465 445

Omsättningstillgångar

Fordringar 58 000 58 000 58 000 58 000

Kassa bank 23 408 7 068 -686 645

Summa omsättningstillgångar 81 408 65 068 57 314 58 645

Summa tillgångar 449 733 457 453 489 029 524 090

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 264 923 274 259 281 451 293 128

Varav årets resultat 10 630 9 336 7 192 11 677

Avsättningar för pensioner mm 30 900 30 900 30 900 30 900

Långfristiga skulder 38 678 37 062 61 446 84 830

Kortfristiga skulder 115 232 115 232 115 232 115 232

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 449 733 457 453 489 029 524 090
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Driftbudget 

Driftbudgeten visar nettobudget per verksamhet. Kommunfullmäktige har också det totala 

ansvaret för de gemensamma nämnderna som har sitt säte i kommunen dvs. ekonominämnd 

och IT-nämnd. 

  

Driftbudget,  inklusive kapitalkostnader och internhyror  

Budget Budget Budget

(tkr) 2017 förändring 2018

Politisk verksamhet 8 388

   varav revision 580

    ramtillskott Valnämnd 300

    ramtillskott Web- och radiosändning Kommunfullmäktige 40

    ramtillreduktion Kommunstyrelsen -100

 

Årets ram Politisk verksamhet 8 628

Ledning och utveckling 22 700

    ramtillskott Dataskyddsförordning 200

    ramtillskott Törebodafestivalen 300

    ramtillskott Lönesatsning, centralt anslat till all verksamhet 500

    ramtillskott Heltid som norm 500

    ramtillskott Central pott digitalisering 1 150

    ramtillskott E-tjänsteplattform 300

    ramtillskott Studieförbund 130

    ramtillskott Bredbandssatsning (studieförbund 100 tkr) 300

    ramtillskott Wi-fi 28

    ramtillskott Fria resor, 75 år och äldre 120

    ramtillskott Samordningsförbundet Norra Skaraborg 22

    ramtillskott Bidrag Ekeskogs bygdegård 50

    ramtillskott Folkhälsoavtal 6

    ramtillskott Skaraborgs kommunalförbund 9

    ramtillskott Skaraborgsdagen 8

    ramtillskott Gjutaren 800

    ramreduktion Besparing -750

    ramtillskott Välfärd  Överförmyndare 300

    ramtillskott Välfärd  MTG-samordnare 150

    ramtillskott Välfärd  Trygghetsskapande åtgärder 100

    ramtillskott Välfärd  Flykting NYA-projketet 5 050

  

Årets ram Ledning och utveckling 31 973

Kostenhet 154

 

Årets ram Kostenhet 154
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Driftbudget,  inklusive kapitalkostnader och internhyror  

Budget Budget Budget

(tkr) 2017 förändring 2018

Köp från Ekonominämnd 4 306

   

Årets ram köp från ekonominämnd  4 306

Köp från IT-nämnd 3 973

    ramtillskott Välfärd  Digitalisering 125

  

Årets ram köp från IT-nämnd  4 098

Köp från Lönenämnd 2 540

    ramreduktion Ny fördelningsmodell -230

 

Årets ram köp från Lönenämnd 2 310

Köp från Miljö- och byggnadsnämnd 3 004

Årets ram köp från Miljö- och byggnadsnämnd 3 004

Räddningstjänst Östra Skaraborg 6 423

     ramtillskott  enligt beslut i RÖS direktion 302

Årets ram köp från Räddningstjänst Östra Skaraborg 6 725

Teknisk verksamhet exklusive VA 28 388

 

Årets ram köp från Teknisk nämnd 28 388

Utbildning 222 101

   varav barnomsorg 47 635

    ramtillskott Guldgruvan 300

    ramreduktion Vårdnadsbidrag -230

    ramtillskott Välfärd  Moholm utökad hyra drift 593

    ramtillskott Välfärd  Ny förskoleavdelning utökad hyra och drift 1 371 49 669

   varav grundskola *) 109 177
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Driftbudget,  inklusive kapitalkostnader och internhyror  

Budget Budget Budget

(tkr) 2017 förändring 2018

    ramtillskott Utökad timplan 780

    ramtillskott Ytterligare en klass 600

    ramtillskott Lärarlöner 500

    ramtillskott Välfärd  Björkäng utökad hyra och drift 597

    ramtillskott Välfärd  Kilen utökad hyra och drift 1 064

    ramtillskott Välfärd  Utökad elevhälsa förebyggande socialtjänst 1 500 114 218

   varav gymnasieskola 45 662

    ramreduktion Kanalskolan -500 45 162

*) Av grundskolans  ram avsätts  50 kronor/elev ti l l  elevrådet

     för trivselskapande åtgärder.

   varav vuxenutbildning 1 550

    ramtillskott Vuxenutbildning 250

    ramtillskott Vuxenutbilding flyttas från försörjningsstöd 750

    ramtillskott Välfärd  Omvårdnadsutbildning 700  

    ramtillskott Välfärd  Omvårdnadsutbildning 550 3 800

   varav arbetsmarknadsåtgärder 2 491

    ramtillskott Feriearbete 200

    ramtillskott Välfärd  Öppettider Lina 100 2 791

   varav fritidsverksamhet 7 405

    ramtillskott Välfärd  Fritid migration Älgarås 50

    ramtillskott Välfärd  Fritidsgården Loftet utökad öppettid 70 7 525

   varav kulturverksamhet 8 181

    ramtillskott Välfärd  Biblioteket 200 8 381

Årets ram Utbildning 231 546

Individ och familjeomsorg 35 014

    ramtillskott Barn och unga 1 200

    ramreduktion Försörjningsstöd till utbildning -350

    ramtillskott Välfärd  Flykting/skyddsplaceringar, familjerätt mm. 4 300

Årets ram Individ och familjeomsorg 40 164
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Driftbudget,  inklusive kapitalkostnader och internhyror  

Budget Budget Budget

(tkr) 2017 förändring 2018

Äldreomsorg 111 352

    ramtillskott Särskilt boende 2 200

    ramtillskott Trygghetsbostäder 200

    ramreduktion Effektiviseringar -1 700

    ramreduktion Äldreomsorg 500

    ramtillskott Ordinärt boende 450

    ramtillskott Välfärd  Larm RKHF 200

  

Årets ram Äldreomsorg 113 202

LSS-verksamhet 59 723

    ramtillskott Enhetschef LSS 730

Årets ram LSS-verksamhet 60 453

Gemensam IT-nämnd 0

Gemensam Ekonominämnd 0

VA-verksamhet 0

 

Årets ram Gemensamma nämnder och VA (exkl. kapitalkostnader) 0

Summa Förvaltningar 534 951

Finansförvaltning  

   Kapitaklkostnader från verksamheterna  -29 000

   Välfärdsmedel befolkningsvariabler -17 695

   Oförutsedda utgifter -till kommunstyrelsens förfogande 1 000

   Lönepott 19 891

   LSS-pott 2 489

   LSS enligt egen prognos 5 874

   Pensioner 7 363

Summa Finansförvaltning -10 078

Summa nettokostnad  524 873
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Investeringsbudget 

I nedanstående tabell redovisas en sammanställning av investeringsbudget för åren 2018-2020.  

 

 

Investeringsbudget   

Budget Budget Budget 

(tkr) 2018 2019 2020

Fastighet

Moholms skola ventilation 400

Vårdcentralen energi 1 500

Ventilation kommunhuset 1 000 500

Reinvestering skolor/förskolor 2 500 2 500

Centralskolan hus E (tak, belysning, ventilation) 2 000

Ombyggnad Kornknarren/Kastanjen kök 1 000

Töreshov omklädningsrum uppvärmningshall 4 000

Energieffektivisering/ventilation och styr 2 000 2 000 2 000

Brand inbrott och passer 400 400 400

Camping ny liner pool 400

Centralskolan hus B, ytskikt och belysning 3 600

Centralskolan hus E, inre renovering 8 000

Centralskolan kök och matsal 2 000

Krusebacken scoutstugan, nytt tak 200 0

Kilenskolan värme, belysning och tak 2 000

Bibliotek nya fönster 400

Gjutaren 4 1 500

Gruppbostad LSS, behov aviserat år 2018 

Särskilt boende äldreomsorg, aviserat år 2018 

Gata

Tillgänglighet HIN 200 200 200

Gata generellt 3 000 2 000 2 500

Trafiksäkerhetsåtgärder 300 300 300

GC-vägar 1 000 1 000 1 000

Taxefinansierat VA

VA-investeringar 11 500 11 500 11 500

VA-plan nya verksamhetsområden 2 500 2 500 4 500

VA-plan nya verksamhetsområden -2 500 -2 500 -4 500

VA-plan överföringsledning 17 000

Utveckling

Lekplatser  1 000

Östra Torggatan, utökad torgnära parkering 1 200  

Kungsgatan, ny centrumnära parkering 500  

Torget parkering - Norra torgg, breddning trottoar 2 000

Drottninggatan/Skolgatan, parkering 300 1 000
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Investeringsbudget   

Budget Budget Budget 

(tkr) 2018 2019 2020

Kungsgatan, gång, cykel, träd, sten 2 000

Gång och cykelväg 1 000

Bro över Göta kanal 5 000

Lina, flytt och upprustning 2 000

Resecentrum, nya cykelgarage 1 000

Resecentrum, jvstn stenbelagd yta mm 2 000

Resecentrum, jvstn ny kanalkaj 2 500

Kanalparken, gata etapp 2 2 000

Björkäng, ny parkeringsplats 2 000

Gästhamn, grillplats 100

Gästhamn, ny lekplats 1 000

Gästhamn, tennisbana 1 200

Gästhamn, ny parkering 1 000

Camping, rondell Haddebodavägen 5 000

Töreshov, infart parkering Halnavägen 6 000

Bullerplank 3 000

Laddboxar kommunala fordon 50

Kommunstyrelse

Tillgänglighetsåtgärder kommunhuset  50 50

Inventarier kommunhuset 50 50 50

inventarier Kostenheten 150 150 150

Nätverksinvestering 100 100 100

Wi-Fi 40

Nätverk bibliotek 90

IT-nämnd

Central IT-miljö 1 000 1 000 1 000

Vård och omsorg

Inventarier 1 000 1 000 1 000

Inventarier gruppbostad  LSS 300  

Inventarier äldreomsorg 1 200  

Utbildning och kultur

Inventarier utbildning och kultur 1 000 1 000 1 000

Utemiljö förskolor och skolor 1 000

UV-skydd utemiljö 500 500  

Summa: 44 580 60 850 55 250
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Kommunfullmäktiges Begäran 

Vision 

Välkommen till framtiden - Töreboda 2030 

 

TILLVÄXT - TRYGGHET - TILLSAMMANS 

Kommunfullmäktigesbegäran beskriver vad kommunen vill uppnå. Kommunstyrelsen bryter sedan ner 

begäran i åtaganden till verksamheten som mäts med styrmått. Åtaganden och styrmått finns i separat 

bilaga.  

Invånare/Brukare 

Begäran 

I Töreboda kommun kan man bo, leva och verka i en trygg och säker miljö dygnets alla timmar - överallt 

Brukarna känner förtroende för verksamheterna och är nöjda med kommunens insatser och service 

I Töreboda kommun skapas förutsättningar för livsvillkor som stimulerar till såväl psykiskt som fysiskt 
välbefinnande liksom sunda matvanor 

Medarbetare 

Begäran 

Töreboda kommun är en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare, som ser betydelsen av medarbetarnas goda 
hälsa och välbefinnande, som grund för att leverera bra tjänster till medborgarna 

Ekonomi 

Begäran 

Kommunen har en stabil ekonomi med budget i balans 

Utveckling 

Begäran 

Töreboda är en företagsvänlig kommun, som uppmuntrar nytänkande och entreprenörskap. Alla i arbetsför 
ålder ges förutsättningar till egenförsörjning. 

Töreboda kommun erbjuder trivsamt boende för alla generationer i attraktiva miljöer där det är välordnat, 
snyggt och tryggt 

Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling ur de tre perspektiven ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi 
hushållar med våra resurser och värnar om vår miljö 

Vi ser turism- och besöksnäringen som en tillväxtfaktor med ökad omsättning 
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Nedanstående bild visar en sammanställning av de ekonomiska huvudprocesserna budget, 

uppföljning och årsredovisning. Från och med 2016 tillämpas tertialuppföljning. 
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Kommunstyrelsen 
 

 
 
 
Reviderad budget 2018 – enhetschefstjänst inom LSS verksamhet 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås omfördela 730 tkr ur 2018 års LSS-pott för 
inrättande av 1,0 enhetschefstjänst inom LSS enheten. 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige delegera till 
kommunstyrelsen att fatta beslut avseende omfördelning av LSS-pott. 
 
 
 
Bakgrund 
 
Preliminärt utfall för LSS pott uppgår till 3 219 tkr + 5 874 tkr i budget 2018. 
Under 2017 gjordes en omorganisation inom LSS verksamheten och under  
2018 och 2019 kommer ytterligare gruppbostäder att tillskapas. Med 
anledning av detta har vård- och omsorgsutskottet begärt en utökning med  
1,0 enhetschefstjänst. Tjänsten föreslås finansieras genom omfördelning av  
preliminärt utfall för LSS pott i 2018 års budget. 
 

 
 
 
 
 
Anders Bernhall   
ekonomichef    
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Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020

Kommunfullrnäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2018 och flerårsplan
2019-2020 enligt kommunstyrelsens förslag med den ändringen att
500 000 kronor tas av budgeterade medel till prognososäkerhet till
förstärkning av Äldreomsorgens budget, bilaga a.

2. Med anledning av miljö- och byggnadsnämndens konsekvensbeskriv-
ning meddelar kommunfullmäktige nämnden att;
* budgetramenförår2018äroförändradjämförtmed2017,

föreslagen åtgärd att avsluta miljöstrategens uppdrag inte god-
känns,

föreslagen åtgärd att återställa budgetnivån på grund av justerad
bygglovstaxa i MTG från och med den 1 januari 2017 godkänns inte.

*

*

Sammanfattning av ärendet

Till behandling upptas frågan orn driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-
2020.

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Hans Thorsell (S) meddelade
vid ekonomiberedningens sammanträde den 4 maj 2017 att kommunfull-
mäktiges presidium föreslår oförändrad budget 2018 för revisorerna.

Ekonomiberedningen beslutade den 4 maj 2017 föreslå kornmunstyrelsen
och kommunfullmäktige besluta att fastställa driftbudget 2018 och flerårs-
plan 2019-2020 med utgångspunkt från majoritetens förslag vid ekonomi-
beredningens sammanträde den 15-16 februari 2017 och följande änd-
ringar, bilaga.
* gjorda tjänstemannaändringar

den nya prognosen från SKL,
anslaget till utbildning fördelas enligt bilaga b,
tillägg av 437 000 kronor till "Internhyra finansförvaltning" (med an-
ledning av ökade kapitalkostnader) och
de av Bengt Sjöberg (M) yrkade ändringarna;

*

*

*

*

'?Justerare '??? % ')
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*

*

*

*

*

100 000 kronor återförs till Trygghetsskapande åtgärder
300 000 kronor avsätts till Bredband, med målet att 95 % ska ha till-
gång till 100 Mbit, varav 100 000 kronor avser bidrag till studieför-
bunden för arbete med bredband

IFO tillförs en miljon av välfärdspengarna
28 000 kronor avsätts till driftskostnader för wifi

av ramen till grundskolan avsätts 50 kronor per elev till att disponeras
av elevråden till trivselfrämjande åtgärder på respektive skola

Ekonomichef Anders Bernhall lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 379
Ekonomiberedningens protokoll den 7 februari 2017, § 5
Ekonomikontoret, Omvärldsanalys-Budget 2018, Töreboda,
Ekonomiberedning 2017-02-15-16
Ekonorniberedningens protokoll den 15-16 februari 2017, § 8 och 9
Kommunchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse den 22 februari
2017

Kommunstyrelsens protokoll den 1 mars 2017, § 67
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 3
mars 2017, punkt 2, Budget 2018-förslag till budgetramar för de gemen-
samma nämnderna

Kommunchefens tjänsteskriveise den 3 april 2017 med bilagorna
Driftbudget 2018 för verksamheterna-förslag (2017-04-04), Förändring
av skatteintäkter och statsbidrag vid förändrat invånarantal och
Resultatbudget 11 april
Mi5ö- och byggnadsnämndens protokoll den 6 april 2017, § 57
IT-nämndens protokoll den 6 april 2017, § 15
Ekonomiberedningens protokoll den 11 april 2017, § 16
Tekniska nämndens protokoll den 11 april 2017, § 76
Kommunchefen, Driftbudget 2018 för verksamheterna-förslag daterat
2017-04-27

Ekonomiberedningens protokoll den 4 maj 2017, § 22
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 17 maj 2017
Kommunstyrelsens protokoll den 24 maj 2017, § 185

MTG styrgrupp bes}utade den 3 rnars 2017 föreslå kommunfullmäktige-
församlingarna besluta om oförändrade budgetramar för de gemensamma
nämnderna 2018 jämfört med 2017.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 april 2017 att lämna före-
slagen redovisning av konsekvenser och åtgärder för en oförändrad bud-
getram år 2018 vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott. Miljö- och

'?}usterare '?,'.. Utdragsbestyrkande
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byggnadsnämnden beskriver sex åtgärder med konsekvenser och en risk
om budgetramen för år 2018 blir oförändrad.

Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta fö5ande;
* Budgetramen för år 2018 är oförändrad jämfört med 2017.

Föreslagen åtgärd att avsluta miljöstrategens uppdrag godkänns inte.
Föreslagen åtgärd att återställa budgetnivån på grund av justerad
bygglovstaxa i MTG från och med den 1 januari 2017 godkänns inte.

*

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
* Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2018 och flerårsplan

2019-2020 enligt ekonomiberedningens förslag med följande änd-
ringar och tillägg, bilaga;
Befolkningstalet höjs till 9 450 invånare
Fria resor 75+, 60 000 kronor tilläggs, tas av resultatet
Ökade kostnader för PO-pålägg, 2 miljoner kronor, tas av ökat invån-
arantal

Fritidsgården Loftet, 70 000 kronor tilläggs, tas av Välfärdspengarna.
Med anledning av miljö- och byggnadsnämndens konsekvensbeskriv-
ning meddelar kommunfullmäktige nämnden att;
> budgetramen för år 2018 är oförändrad jämfört med 2017,
> föreslagen åtgärd att avsluta miljöstrategens uppdrag inte god-

känns,

> föreslagen åtgärd att återställa budgetnivån på grund av justerad
bygglovstaxa i MTG från och med den 1 januari 2017 godkänns inte.

*

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Linn Brandström (M) och
Lars Frändberg (C): 500 000 kronor tas av budgeterade medel till prog-
nososäkerhet till förstärkning av Äldreomsorgens budget. I övrigt bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Kenneth Carlsson (S), Hans Thorsell (S) och Therese Erikson (V): Bifall till
ekonomiberedningens förslag med följande ändringar och tillägg;
* Invånarantalet ökas med 100 till 9 500, vilket innebär en ökad intäkt

med 5 288 000 kronor

Ramen till Läsfrämjande projekt ökas med 100 000 kronor
400 000 kronor avsätts till Avgiftsfri Kulturskola
300 000 kronor avsätts till Kulturutvecklare

Anslaget till studieförbunden ökas med 100 000 kronor
100 000 kronor avsätts till utökade öppettider vid biblioteksfilialerna
100 000 kronor avsätts till utökade öppettider/simskola vid simhallen

*

*

*

*

*

*

}usterare
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200 000 kronor avsätts till fri kollektivtrafik inom kommunen för per-
soner över 75 år, utredningsuppdrag till kommunledningskontoret
1 130 000 avsätts till utökat underhåll av gator/vägar och trottoarer,
ökad säkerhet för alla

400 000 kronor avsätts till utökat läromedelsanslag till grundskolan
1200 000 avsätts till resursförstärkning inom äldreomsorgen, till hel-
tid som norm

150 000 avsätts till utökning av föreningsbidraget (Lok-stöd)
838 000 kronor avsätts till IFO, förstärkning för placerade barn
70 000 kronor avsätts till Allaktivitetshus/Loftet
Ökade kostnader för PO-pålägg, cirka 2 miljoner kronor, tas av resulta-
tet

Johan Cord (S): Bifall till Kenneth Carlssons (S) yrkande. Avslag på punkt 2
i kommunstyrelsens förslag.

Anne-Charlotte Karlsson (S) : Bifall till Kenneth Carlssons (S) och Johan
Cords yrkanden. Om kommunfullmäktige inte antar Kenneth Carlssons (S)
yrkande föreslås att 100 000 kronor avsätts till Läsfrämjande projekt.
Pengarna tas från resultatet.

Bengt Sjöberg (M): Avslag på Anne-Charlotte Karlssons (S) tilläggsyr-
kande.

Beslutsgång för punkt ett i kommunstyrelsens försiag
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag i punkt ett och Kenneth
Carlssons (S) yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige an-
tar kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositions-
ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Kenneth Carlssons (S) yrkande.

Omröstningsresultat för punkt ett i kommunstyrelsens förslag

Med 18 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 12 nej-röster för
Kenneth Carlssons (S) yrkande antar kommunfullmäktige kommunstyrel-
sens förslag, se omröstningsbilaga, bilaga b.

'?}usterare
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Beslutsgång för punkt två i kommunstyrelsens förslag
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer kommunstyrelsens försiag och Johan Cords (S) yrk-
ande mot varandra och finner att kommunfullmäktige antar kommunsty-
relsens förslag.

Beslutsgång för Bengt Sjöbergs (M) tilläggsyrkande
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs (M) tilläggsyrk-
ande mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Bengt
Sjöbergs (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång för Anne-Charlotte Karlssons (S) tilläggsyrkande
(med kommunfullmäktiges godMnnande)

Ordföranden ställer bifall eller avslag på Anne-Charlotte Karlsson (S) til-
läggsyrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige avslår yr-
kandet.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositions-
ordning:
Ja-röst för avslag på Anne-Charlotte Karlssons (S) tilläggsyrkande.
Nej-röst för bifall till Anne-Charlotte Karlssons (S) tilläggsyrkande.

Omröstningsresultat för Anne-Charlotte Karlssons (S) tilläggsyrkande

Med 18 ja-röster för avslag på Anne-Charlotte Karlssons (S) tilläggsyrk-
ande mot 10 nej-röster för bifall till yrkandet avslår kommunfullmäktige
Anne-Charlotte Karlssons (S) tilläggsyrkande, se omröstningsbilaga, bilaga
c. Två ledamöter avstod från att rösta.

Bilagaa,bochcKf§75/17

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Samtliga chefer
Ekonomikontoret

Miljö- och byggnadsnämnden
Gullspångs kommun
Mariestads kommun

Trafiksamordnaren

Justerare

'=l-k,?t
Utdragsbestyrkande
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röreboda kommun Bokslut

2016

Budget

2017

Budget

2018

Plan

zoig

Plan

2020

%erksamhetens nettokostnader

{vskrivningar

Verksamhetens nettokosföad

3katteintäkter

3enerella statsbidrag

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Budgeterat resultat

Finansiellt mål

-484 292

-27 242

l

-511 534

l

341 573

180 472

 1620

-799

11 332

l

2,2%

-495 538

-21000

-516538

342 774

184 094

1500

-1 200

10 630

2,O%

-520 437

-20 000

-540 437

351 604

198 655

1500

-1 400

g 922

1,8%

-533 543

-21000

-554 543

364 979

197 443

1 soo

-1 600

7 779

1,4%

-545 414

-21000

-566 414

373 570

201 055

1500

-1 600

8 111

14%

Antal invånare g 435 g 350 9 450 g 450 9 450

Verksamhetens nettokostnad' '-'
Verksamheter

Minskning verksamheter
Oförutsett

Lönepott 2018 - 2020
Lönepott 2017
Lönepott 2016

LSS-pott - ramutökning LSS (not l)
LSS-pott

LSS enligt egen prognos 2018
Pensioner mm

Kostnader välfördsmi5arder 2017
Investeringsbidrag välfärdsmiljarder
Intäkter välfördsmiljarder (not 2)

476 989

296

7 007

465 234

1500

o

iiooo

6 375

2 045

3 219

-i 400

8 765

s ooo

-18 000

503 226

:r ooo

11 700

sigi

o

o

3219

2 270

7 363

-16 532

523 117

-1 gog

1000

10 000

0

3219

2 270

7 656

-11 810

533 117

-5179

1000

io ooo

o

3 219

2 270

8 077

-7 090

Summa verksamhetens nettokostnai 484 292 495 538 520 437 533 543 545 414

Skatteintäkter och statsbidrag

enligt SKL:s prognos febr 2017

Kommunalskatt (not 3)

Inkomstutjämningsbidrag

Kostnadutjämnings

Regleringsbidrag

Strukturbidrag

LSS-utjämningen

LSS enligt egen prognos (not 4)

Slutavräkning 2016

Prognososäkerhet

Fastighetsskatt

341 573

143 817

1054

-1 980

o

22 182

o

o

o

15 399

SKLOkt20l6

342 774

145 177

2 702

-1 898

o

25 610

-2833

15 336

SKL april 2017

351 604

152 306

3 667

-1 736

0

25 479

2 270

-2 000

18 669

SKL april 2017

364 979

151 767

3 667

-2 544

o

25 614

2 270

-2 000

18 669

SKLapril20l7

373 570

156 341

3 667

-3 506

o

25 614

2 270

-2 000

18 669

Summa Skatteint och bidrag 522 045 526 868 550 259 562 422 574 625
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Not 1: ramutökning fördelad till LSS från och med 2018.

Not 2: Bidrag kopplat till flyktingmottagande är O kr år 2021 enligt nuvarande beslut.
Not 3: Inklusive välfärdsmiljarder kopplat till invånarantal.

Not 4: Tillägg egen prognos.

Minskning av statsbidrag: 3 402 421 3 400 000 5 110 000

SKL - ny prognos 2017-05-18

Förändring: -1 172 673 -1 172 000 -1 172 000 o

ffi'x -P to
r, .?')

Utfall givet samma undedag åren 2(U 2018 2019 2020 2021

Enligt flyktingvariabler 16 532 433 11 810 000 7 090 000 0

Enligt befolkningsfördelning 1979 988 3 300 000 4 620 000 6 600 000
Totalt 18 512 421 15 110 000 11 710 000 6 600 000

Utfall givet samma underlag åren 2(U 2018 2019 2020 2021

Enligt flyktingvariabler 15 359 853 10 638 000 5 918 000 0

Enligt befolkningsfördelning 1979 895 3 300 000 4 620 000 6 600 000
Totalt 17 339 748 13 938 000 10 538 000 6 600 000



Omröstningsbilaga, bilaga b Kf § 75/17

r
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Ledamöter: Tjänstgörande ersättare:lJa Nej Avstår
Lars-Åke Bergman (S) x

Bengt Sjöberg (M) x

Karl-Johan Gustafson (C) x

Anne-Charlotte Karlsson (S) x

Linn Brandström (M) x

Johan Cord (S) x

Birgit Sporrong (SD) Bengt-Åke Johansson (SD) x

Pernilla Johansson (C) x

Anna-Karin Holgersson (S) x

Anne-Marie Lundin (M) x

Ewa Ewaldson (S) x

Therese Erikson (V) x

Marianne Asp-Henrysson (C) x

Ingmar Andhill (S) FRÅNVARANDE

Mikael Faleke (M) x

Peter Sporrong (SD) x

Hans Thorsell (S) x

Gunnar Welin (M) x

Linda Ludvigsson (S) Agneta Bakir (S) x

Bo Andersson (S) x

Daniel Nord (C) x

Marlene Näslin (M) x

Ursula Evje (L) Gunilla Fransson (L) x

Jan Karlsson (MP) x

Berit Bergman (S) x

Marco Terenziani (SD) x

Mattias Faleke (V) x

Kenneth Carlsson (S) x

Allan Jakobsson (C) Lars Frändberg (C) x

Magnus Dimberg (M) x

Göran Johansson (C), ordf. x

18 12



Omröstningsbilaga, bilaga c Kf § 751l7

r
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Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Omröstning
Ja Nej Avstår

Lars-Åke Bergman (S) x

Bengt Sjöberg (M) x

Karl-Johan Gustafson (C) x

Anne-Charlotte Karlsson (S) x

Linn Brandström (M) x

Johan Cord (S) x

Birgit Sporrong (SD) Bengt-Åke Johansson (SD) x

Pernilla Johansson (C) x

Anna-Karin Holgersson (S) x

Anne-Marie Lundin (M) x

Ewa Ewaldson (S) x

Therese Erikson (V) x

Marianne Asp-Henrysson (C) x

Ingmar Andhill (S) FRANVARANDE

Mikael Faleke (M) x

Peter Sporrong (SD) x

Hans Thorsell (S) x

Gunnar Welin (M) x

Linda Ludvigsson (S) Agneta Bakir (S) x

Bo Andersson (S) x

Daniel Nord (C) x

Marlene Näslin (M) x

Ursula Evje (L) Gunilla Fransson (L) x

Jan Karlsson (MP) x

Berit Bergman (S) x

Marco Terenziani (SD) x

Mattias Faleke (V) x

Kenneth Carlsson (S) x

Allan Jakobsson (C) Lars Frändberg (C) x

Magnus Dimberg (M) x

Göran Johansson (C), ordf. x

18 10 2
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 Kommunstyrelsen 

Reviderad investeringsbudget 2018 - utbyte av IT-nätverk på 
Biblioteket i Töreboda 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

För utbyte av nätverket i Töreboda biblioteks lokaler utöka 2018 års 
investeringsbudget med 90 000 kronor.  

                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Anders Söderberg från IT-enheten har gått igenom det nätverk som finns i 
Bibliotekets lokaler tillsammans med verksamhetsansvarig. Nätverket är 
gammalt och behöver bytas ut. Bedömningen är att man behöver ca 24 uttag 
för att täcka in de behov man har. Tillsammans med rivning av det nätverk som 
finns idag ger det en bedömd kostnad motsvarande 90 000 kronor. 

                         

Töreboda 2017-10-23 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

Marita Friborg 
Barn- och utbildningschef 

 

Bilaga: 

 

Beslutet ska skickas till: 

"[Skriv text här]"              
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Kf§79 Dnr KS 2016/0301

Investprin7sbud7pt 2018 och flerårsplan 2019-2022

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2018 och flerårs-
plan 2019-2020 enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg av ett
anslag på 3 miljoner kronor till bullerplank till byggnationen i
Kanalparken, bilaga.

2. Kommunfullmäktige godkänner att upplåning kan ske inom beslutad
investeringsram år 2018, inklusive ombudgeteringar, upp till 30 mi5o-
ner kronor.

Reservation mot beslutet om motförslag i huvudomröstningen för yrkan-
dena om bron över Göta kanal

Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Johan Cord (S), Anna-
Karin Holgersson (S), Ewa Ewaldson (S), Therese Erikson (V), Hans
Thorsell (S), Agneta Bakir (S), Bo Andersson (S), Berit Bergman (S),
Mattias Faleke (V) och Kenneth Carlsson (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Kenneth Carlssons (S) med fleras yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Tiil behandling upptas frågan om investeringsbudget 2018 och flerårsplan
2 019-2 0 2 0.

Ekonomiberedningen beslutade den 4 maj 2017 föreslå kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige besluta följande;
a) Kommunfullmäktige fastställer Investeringsbudget 2018-2022 med

fö5ande ändringar, bilaga;
* Gata generellt, + 1 miljon kronor till asfalt och restaurering av

gator

Centralskolan hus E, tak belysning, ventilation och inre renove-
ring, flyttas till 2019
Bibliotek nya fönster, flyttas till 2019
2018, + 200 000 kronor till Tillgänglighet

*

*

*

Justerare

aL ,{e-,
Utdragsbestyrkande
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b)

*

*

*

*

GC-vägar,-1 miljon kronor till 1 miljon kronor
40 000 kronor avsätts till wifi

Bro över Göta kanal, maximalt 5 miljoner kronor avsätts
Gästhamn grillplats minskas med 200 000 kronor till 100 000
kronor.

Kommunfullmäktige godkänner att upplåning kan ske inom beslutad
investeringsram år 2018, inklusive ombudgeteringar, upp till 30 miljo-
ner kronor.

Beslutsunderlag

Ekonomiberedningens protokoll den 7 februari 2017, § 5
Ekonomikontoret, Investeringsbudget 2018-2022, Investeringsberedning
2017-02-07

Ekonomiberedningens protokoll den 4 maj 2017, § 23
Kommunstyrelsens protokoll den 24 maj 2017, § 186

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2018 och flerårs-
plan 2019-2020 enligt komrrxunstyrelsens förslag med tillägg av att
"Ombyggnad av Kornknarrens kök" även gäller Kastanjens kök
(samma belopp), bilaga.
Korr»munfullmäktige godkänner att upplåning kan ske inom beslutad
investeringsram år 2018, inklusive ombudgeteringar, upp till 30 miljo-
ner kronor.

*

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Pernilla Johansson (C) och
Linn Brandström (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg av
ett anslag på 3 miljoner kronor till bullerplank till byggnationen i
Kanalparken.

Kenneth Carlsson (S), Anna-Karin Holgersson (S), Lars-Åke Bergman (S),
Therese Erikson (V), Mattias Faleke (V) och Johan Cord (S): Bifall till eko-
nomiberedningens förslag med följande ändringar och tillägg;
Centralskolan E-hus ventilation med mera, flyttas tili 2019 -2 000 000 kr
Centralskolan E-hus inre renovering, flyttas till 2019 -4 000 000 kr
Bibliotek fönster, flyttas till 2019 -400 000 kr

Tillgänglighet 2018 tillägg 200 000 kr

GC-vägar, ta bort 1 miljon kr 2018 (utvecklingsinvestering) -1 000 000 kr
Tillägg 2018 för wifi 40 000 kr
Vill kunna använda bron över Göta kanal dygnet runt +6 000 000 kr

'?§usterare
/

4 a*j'f?6
Utdragsbestyrkande
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Jan Karlsson (MP): Färjan Lina och bron behålls som de är idag. Ett anslag
på 3 miljoner tas upp till renovering av fästen och översyn av säkerheten.

Bengt Sjöberg (M): Sammanträdet ajourneras.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras ill minuter (klockan 21.24-21.35).

forts. Förslag till beslut på sammanträdet

Jan Karlsson (MP): Bifall till Bengt Sjöbergs (M) med fleras yrkande med
undantag av bron.

Beslutsgång i huvudomröstningen för yrkandena om bron över Göta kanal
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Kenneth Carlssons (S)
med fleras yrkande och Jan Karlssons (MP) yrkande mot varandra och fin-
ner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag
är huvudförslag.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
a) Kenneth Carlssons (S) med fleras yrkande och Jan Karlssons (MP) yrk-

ande ställs rnot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.
b) Kommunstyrelsens förslag ställs mot det försiag kommunfullmäktige

utser till motförslag.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för det förslag kommunfullmäktige utser till motförslag.

Beslutsgång i omröstning om motförslag för yrkandena om bron över Göta
kanal

(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer Jan Karlssons (MP) yrkande och Kenneth Carlssons
(S) med fleras yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige
utser Jan Karissons (MP) yrkande till motförslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för att Jan Karlssons (MP) yrkande utses till motförslag.
Nej-röst för att Kenneth Carlssons (S) med fleras yrkande utses till motför-
slag.

§usterare

å?????? Ilt!1==
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Omröstningsresultat i omröstning om motförslag för yrkandena om bron
över Göta kanal

Med 17 ja-röster för Jan Karlssons (MP) yrkande mot 13 nej-röster för
Kenneth Carlssons (S) med fleras yrkande antar kommunfullmäktige Jan
Karlssons (MP) yrkande till motförslag i huvudomröstningen, se omröst-
ningsbilaga, bilaga b.

Omröstningsresultat i huvudomröstningen för yrkandena om bron över Göta
kanal

Med 12 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 6 nej-röster för Jan
Karlssons (MP) yrkande antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens för-
slag, se omröstningsbilaga, bilaga c. Tolv ledamöter avstod från att rösta.

Beslutsgång för övriga yrkanden om investeringsbudgeten
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag med Bengt Sjöbergs (M)
tilläggsyrkande mot Kenneth Carlssons (S) med fleras yrkande och finner
att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag med Bengt
Sjöbergs (M) tilläggsyrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag med Bengt Sjöbergs (M) tilläggsyrk-
ande.

Nej-röst för Kenneth Carlssons (S) med fleras yrkande.

Omröstningsresultat för övriga yrkanden om investeringsbudgeten

Med 18 ja-röster för kommunstyrelsens förslag med Bengt Sjöbergs (M)
tilläggsyrkande mot 12 nej-röster för Kenneth Carlssons (S) med fleras yr-
kande antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag med Bengt
Sjöbergs (M) tilläggsyrkande, se ornröstningsbilaga, bilaga d.

Anteckning till protokollet

Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Johan Cord (S), Anna-
Karin Holgersson (S), Ewa Ewaldson (S), Therese Erikson (V), Hans
Thorsell (S), Agneta Bakir (S), Bo Andersson (S), Berit Bergman (S),
Mattias Fa}eke (V) och Kenneth Carlsson (S) anser att en tillgänglig över-
fart över Göta kanal som fungerar dygnets alla timmar är av vikt för kom-
munens utveckling samt visionen om Kanalparkens centrumnära läge.

Justerare
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Detta kan enligt dem tiilgodoses genom en motordriven bro som under
Göta kanals öppettider kompletteras med färjan Lina.

Området ska även vara attraktivt för turismen såväl kanalburen som land-

buren.

Bilaga a, b c och d Kf § 79 /17

Expedieras till;
Samtliga nämnder
Samtliga chefer
Ekonomikontoret

Plan- och exploateringschefen

'?Justerare Utdragsbestyrkande
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Investeringsbudget 2018 - 2022
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Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Moholms skola ventilation

Vårdcentralen energi

Ventilation Kommunhuset

Töreboda camping

Reinvestering skolor/förskolor
Centralskolan hus E (tak, belysnining, vent.)

Ombyggnad Kornknarren/Kastanjens kök
Gruppbostad LSS
Ä!dreomsorg
Töreshov omklädningsrum uppvärmningshall

Energieffektivisering/ventilation och styr
Brand inbrott och passer

Camping ny liner pool
Centralskola hus B, ytskikt och belysning
Centralskolan hus E, inre renovering

Centralskolan kök och matsal

Krusebacken scoutstugan, nytt tak
Kilenskola värme, belysning och tak

Bibliotek nya fönster

Ggjg

Tillgänglighet HIN
Gata generellt

Trafiksäkerhetsåtgärder

GC-vägar

400

1500

1000

2 500

o

1000

2 000

400

o

200

o

200

3 000

300

1000

o

o

soo

o

2 soo

2 000

o

4 000

2 000

400

400

3 600

s ooo

o

o

o

400

200

2 000

300

: ooo

o

o

o

o

o

o

o

o

2 000

400

o

o

o

2 000

o

2 000

o

200

2 500

300

: ooo

o

o

o

o

2 500

o

o

o

2 000

400

o

o

o

o

o

o

o

200

2 500

300

1000

o

o

o

o

2 soo

o

o

o

2 000

400

o

o

o

o

o

o

o

200

2 500

300

1000
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'Verksamh-etsområde ' -' -' - '- ' - - Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Taxe inansierat VA

Reinvestering
Kvävereduktion

VA-plan, nya verksamhetsområden
VA-plan, nya verksamhetsområden
VA-plan, överföringsledning

Gestaltning Centrum
Gästhamnen

Lekplatser
Resecentrum

Östra Torggatan - utökad torg,nära parkering
Kungsgatan ny centrumnära parkering
Torget parkering -Norra torgg. Bred trottoar
Drottning./Skolgatan parkering
Kungsgatan gång, cykel, träd, sten
Norra torgg. Kungsg. Trottoar
Korsning Kyrkogatan - St Bergsgatan
Gång och cykelvägar
Bro över Göta kanal

Lina, flytt och upprustning
Resecentrum nya cykelgarage mm
Resecentrum jvstn stenbelagd yta mm
Resecentrum jvstn ny kanalkaj
Kanalparken gata VA etapp 2
Björkäng ny parkering

Gästhamn grillplats

11 soo

2 500

-2 500

1200

soo

o

s ooo

2 000

ioo

ii soo

o

2 500

-2 500

o

o

o

1000

o

o

2 000

300

2 000

o

o

:r ooo

o

o

1000

2 000
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2 000

o

11500

o

4 soo

-4 soo

:i.-i ooo

o

o

o

o

o

o

o

o
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o

o

o

o

o

o

o

o
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o
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o

o
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o
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: Verksamhetsområde
l

l
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Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Gästharrfönylekplats  --  -  - -
Gästhamn tennisbana

Gästhamn ny parkering

Camping rondell Haddebodav.
Töreshov infart parkering Halnv.
Töreshov nybyggnation Träffpunkten
Töreshov rivning ny kombihall
Bruksgatan ny sträckning Moelven
Bruksgatan ny VA-ledning

:Bullerplank
Digitala lås
Resecentrum väntsal mm

Campingplats lägenheter/servicehus

d

Tillgänglighetsåtgärder kommunhuset
Inyentarier kommunhuset

Kost, inventarier, utrustning
WiFi

IT gllmänt:

Cental IT-miljö

IKommuns relse:

' Nätverksinvestering

Vård och omsor

Inventarier

Inventarier gruppbostad LSS
Inventarier äldreomsorg

:c ooo

3 000

so

iso

40

1000

100

1000

300

O

1200

o

o

o

o

o

o

o

so

50
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1000

ioo

1000

o

1200

o

o

:r ooo

s ooo

6 000

O

o

o

o
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o

o

o

o

o

o

o

l 10000

o
l

4 000

4 000

l

50

so
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100

1000

i 0

o

o

o
l

l 0

l o
l

o

o
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o
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50

150

1000

100

l

: 1000
o

o



Investeringsbudget 2018 - 2022 Kommunfullmäktige 2017-06-19

'%
}

CS
-'bö

?Q

'G

' Verksamhetsområde Budget 2018 r suaget 2-01!9 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Utbildnin och kultur:

Inventarier utbildning och kultur
Utemiljö förskolor och skolor
Teatern, golvrenovering
Handikapphiss simhall
UV-skydd utemiljö
Inventarier Centralskolan

Inventarier nya skol- och förskolelokaler

1000

1000

500

1000

o

o

soo

1000

o

o

o

1000

o

o

o

1000

o

o

Summa: 42 940 60 850 55 250 61 750 43 750



Omröstningsbilaga, bilaga b Kf § 791l7
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Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Omröstning
Ja Nej Avstår

Lars-Åke Bergman (S) x

Bengt Sjöberg (M) x

Karl-Johan Gustafson (C) x

Anne-Charlotte Karlsson (S) x

Linn Brandström (M) x

Johan Cord (S) x

Birgit Sporrong (SD) Bengt-Åke Johansson (SD) x

Pernilla Johansson (C) x

Anna-Karin Holgersson (S) x

Anne-Marie Lundin (M) x

Ewa Ewaldson (S) x

Therese Erikson (V) x

Marianne Asp-Henrysson (C) x

Ingmar Andhill (S) FRANVARANDE

Mikael Faleke (M) x

Peter Sporrong (SD) x

Hans Thorsell (S) x

Gunnar Welin (M) x

Linda Ludvigsson (S) Agneta Bakir (S) x

Bo Andersson (S) x

Daniel Nord (C) x

Marlene Näslin (M) x

Ursula Evje (L) Gunilla Fransson (L) x

Jan Karlsson (MP) x

Berit Bergman (S) x

Marco Terenziani (SD) x

Mattias Faleke (V) x

Kenneth Carlsson (S) x

Allan Jakobsson (C) Lars Frändberg (C) x

Magnus Dimberg (M) x

Göran Johansson (C), ordf. x

17 13
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Ledamöter: Tjänstgörande ersättare:

Lars-Åke Bergman (S)
Bengt Sjöberg (M) x

Karl-Johan Gustafson (C) x

Anne-Charlotte Karlsson (S) x

Linn Brandström (M) x

Johan Cord (S) x

Birgit Sporrong (SD) Bengt-Åke Johansson (SD) x

Pernilla Johansson (C) x

Anna-Karin Holgersson (S) x

Anne-Marie Lundin (M) x

Ewa Ewaldson (S) x

Therese Erikson (V) x

Marianne Asp-Henrysson (C) x

Ingmar Andhill (S) FRANVARANDE

Mikael Faleke (M) x

Peter Sporrong (SD) x

Hans Thorsell (S) x

Gunnar Welin (M) x

Linda Ludvigsson (S) Agneta Bakir (S) x

Bo Andersson (S) x

Daniel Nord (C) x

Marlene Näslin (M) x

Ursula Evje (L) Gunilla Fransson (L) x

Jan Karlsson (MP) x

Berit Bergman (S) x

Marco Terenziani (SD) x

Mattias Faleke (V) x

Kenneth Carlsson (S) x

Allan Jakobsson (C) Lars Frändberg (C) x

Magnus Dimberg (M) x

Göran Johansson (C), ordf. x
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Omröstningsbilaga, bilaga d Kf § 79/17

r

p- at t i5

Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Omröstning
Ja Nej Avstår

Lars-Åke Bergman (S) x

Bengt Sjöberg (M) x

Karl-Johan Gustafson (C) x

Anne-Charlotte Karlsson (S) x

Linn Brandström (M) x

Johan Cord (S) x

Birgit Sporrong (SD) Bengt-Åke Johansson (SD) x

Pernilla Johansson (C) x

Anna-Karin Holgersson (S) x

Anne-Marie Lundin (M) x

Ewa Ewaldson (S) x

Therese Erikson (V) x

Marianne Asp-Henrysson (C) x

Ingmar Andhill (S) FRANVARANDE

Mikael Faleke (M) x

Peter Sporrong (SD) x

Hans Thorsell (S) x

Gunnar Welin (M) x

Linda Ludvigsson (S) Agneta Bakir (S) x

Bo Andersson (S) x

Daniel Nord (C) x

Marlene Näslin (M) x

Ursula Evje (L) Gunilla Fransson (L) x

Jan Karlsson (MP) x

Berit Bergman (S) x

Marco Terenziani (SD) x

Mattias Faleke (V) x

Kenneth Carlsson (S) x

Allan Jakobsson (C) Lars Frändberg (C) x

Magnus Dimberg (M) x

Göran Johansson (C), ordf. x
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Sida
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Ks§322

Folkhälsoplan 2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Folkhälsoplan 2018.

Sammanfattning av ärendet

Folkhälsostrateg Pia Gustavsson har upprättat förslag till reviderad folk-
hälsoplan 2018 som ska ligga till grund för att uppfylla fullmäktiges begär-
an i målpaketet.

Folkhälsorådet beslutade den 10 september 2017 föreslå kommunstyrel-
sen besluta att anta Folkhälsoplan 2018.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 november 2016, § 126
Folkhälsorådets protokoll den 10 september 2017, § 39

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 bland annat att
anta upprättat förslag till Folkhälsoplan 2016-2018 (2017).

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Dnr KS 2017/0355
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Inledning 
En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället.  
Invånarnas hälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt. En god folkhälsa 
kännetecknas av god livskvalitet, hög medellivslängd, låg sjuklighet och jämlikhet i 
befolkningen. Folkhälsan är generellt god men inte jämlikt fördelad.  Samhällets sociala, 
ekonomiska och miljörelaterade förhållanden avgör individens möjligheter att ta ansvar för sin 
hälsa. Töreboda kommun bedriver sedan många år ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i 
samverkan med Västra Götalandsregionen. Utgångspunkten för arbetet är det avtal som finns 
mellan parterna.  Arbetet leds av folkhälsorådet som består av folkhälsostrateg, ledande 
tjänstemän och förtroendevalda från Töreboda kommun samt Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Östra Skaraborg. Avsikten med en samverkan mellan Töreboda kommun och Västra 
Götalandsregionen i folkhälsofrågor är ett bättre resursutnyttjande och en större 
genomslagskraft. Det lokala folkhälsoarbetet skall enligt avtalet vara ett strategiskt och 
prioriterat utvecklingsområde som är integrerat i ordinarie verksamhet. Arbetet ska ha tydliga 
mål. Styrning och uppföljning av folkhälsoarbetet integreras i kommunernas ledningssystem 
och parterna ska gemensamt följa upp arbetet. 
 

 Folkhälsorådets uppdrag är framtagande av strategier för implementera ett främjande 

perspektiv i verksamheterna. Utgångspunkten för dessa strategier ska vara kunskap om 
invånarnas hälsosituation, det ska vara politiskt förankrat, bedrivas kontinuerligt, vara 
tvärsektoriellt och långsiktigt. Som övergripande perspektiv ska trygghet, säkerhet, 
tillgänglighet, socioekonomi, jämställdhet, jämlikhetsperspektivet och miljöperspektivet 

genomsyra arbetet.  Ansvaret för det praktiska arbetet med att uppnå folkhälsoplanens 

långsiktiga mål vilar på kommunstyrelsen och förvaltningar inom Töreboda kommun. 

Detta i samverkan med primärvård, tandvård, myndigheter, näringsliv, föreningar samt 

frivilligorganisationer. Folkhälsoplanen ska ses som ett stöd i en långsiktig och 

strategisk planering av arbetet. Grunden för Folkhälsoplan 2017-2018 finns i det 
samverkansavtal som Töreboda kommun och Västra Götalandsregionen gemensamt tagit fram 
och undertecknat. Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att Invånarna i Skaraborg 
ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Utgångspunkten i arbetet bygger på de nationella, 
regionala samt lokala målen som presenteras nedan. 
 
Det är viktigt att vi arbetar både internt och externt med folkhälsoarbetet. Det interna arbetet 
innebär att vi arbetar med strukturerna och processerna. Det interna arbetet är en 
förutsättning för det externa. Det externa folkhälsoarbetet är det som når ut till invånarna 
genom skola, socialtjänst, hälso-och sjukvård, tandvård, studieförbund, företagen samt via 
ideella organisationer. För att informera om det främjande arbete som sker bör information 
från verksamheten ges till kommuninvånarna. 
 

Nationellt  
Sverige har sedan 2003 en nationell folkhälsopolitik där övergripande målet är Att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  Folkhälso- 
rapporten 2017 beskriver att den psykiska ohälsan ökar samt att övervikt och fetma är ett 
växande folkhälsoproblem. Det finns en social gradient i hälsa vilket innebär att 
människors hälsa i allmänhet är sämre ju lägre socioekonomisk position de har. 
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Regionalt  
Vision Västra Götaland – Det goda livet antogs av regionfullmäktige 2005. Visionen innehåller 
fem fokusområden som ska prioriteras i ett långsiktigt arbete för att stärka utvecklingen i 
Västra Götaland. I samtliga områden ingår hållbarhetsperspektivet och de fyra generella 
perspektiven. 
 

 Ett livskraftigt och hållbart näringsliv 
 Ledande i kompetens och kunskapsutveckling 
 Infrastrukturer och kommunikationer med hög standard 
 En ledande kulturregion 
 En god hälsa 

 
VG- 2020 
Strategin är uppdelad i fyra områden, folkhälsoperspektivet ingår i samtliga av de 32 
prioriterade frågorna.  
 

 En ledande kunskapsregion 
 En region för alla 
 En region där vi tar globalt ansvar 
 En region som syns och engagerar 

 
 
Samling för social hållbarhet Åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland antogs av 
regionfullmäktige 2013. Samlingen har identifierat de mest centrala situationerna som 
påverkar skillnader i hälsa och med utgångspunkt från detta gett förslag på åtgärder för att 
minska skillnaderna och öka den sociala hållbarheten. I syfte att skapa förutsättningar för ett 
gott liv i Västra Götaland. De identifierade områdena presenteras som följer 
 

 Skapa förutsättningar för trygga och goda uppväxtförhållanden 
 Skapa förutsättningar för ökat arbetsdeltagande 
 Skapa förutsättningar för åldrande med livskvalitet   
 

 

Skaraborg 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har antagit ett gemensamt övergripande mål för 
folkhälsoarbetet ”Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020” 

 Målet är ett steg i att förverkliga Västra Götalandsregionens vision om Det goda livet som har 
tagits fram av Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra 
kommunalförbunden. I Strategisk plan för folkhälsoarbete i Skaraborg beskrivs viktiga 
utvecklingsområden för att nå det övergripande målet om Sveriges bästa hälsa. Töreboda 
kommun har antagit utmaningen att verka för att uppfylla detta mål tillsammans med övriga 
kommuner i Skaraborg. 
 
Skaraborgs kommunalförbund och Östra hälso-och sjukvårdsnämnden har godkänt en modell 
för samverkan i folkhälsofrågor. Modellen innebär att vi gemensamt utifrån ett konkret och 
välfungerande arbete utformar en modell för en kraftfull och långsiktig samverkan. De 
områden som är aktuella är Fullföljda studier, barnfetma, psykisk hälsa samt äldres hälsa, 
dessa områden är framtagna i överenskommelse med kommunerna i Skaraborg och bygger på 
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vilka gemensamma utmaningar de har. Arbetet leds av en politisk styrgrupp bestående av 
presidierna från Skaraborgs kommunalförbund och Östra hälso-och sjukvårdsnämnden. Östra 
hälso- och sjukvårdsnämnden och  kommunerna avsätter resurser för detta arbete. För stöd i 
det lokala arbetet finns en strategigrupp på tjänstemanna nivå, med representanter från 
kommuncheferna och avdelning folkhälsa. Gruppen har en viktig roll i utvecklingen av 
samverkan mellan Skaraborgs kommunalförbund och Östra hälso-och sjukvårdsnämnden, men 
ska också på andra sätt utveckla stödet för det lokala folkhälsoarbetet.  
 

Lokalt 
Töreboda kommun har tagit fram en värdegrund och vision som beskriver en önskad 
framtidsbild av kommunen 2030. Värdegrunden och Visionen definierar Töreboda kommuns 
själ och talar om vad kommunen står för, vart kommunen är på väg och hur den förhåller sig 
till invånare, besökare och kommunens anställda. Värdegrunden bygger på tillväxt, trygghet 
och tillsammans. Denna värdegrund och framtidsbild av Töreboda kommun beskrivs i ett antal 
områden nedan; 
 
Brukare/ invånare 

 I Töreboda kan man bo, leva och verka i en trygg och säker miljö dygnets alla timmar- 
överallt   

 Brukarna känner förtroende för verksamheterna och är nöjda med kommunens insatser 
och service 

 I Töreboda kommun skapas förutsättningar för livsvillkor som stimulerar till såväl 
psykiskt som fysiskt välbefinnande liksom sunda matvanor 

Medarbetare 
 Töreboda kommun är en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare, som ser  

              betydelsen av medarbetarnas kompetens, goda hälsa och välbefinnande, som  
             grund för att leverera bra tjänster till medborgarna. 

Ekonomi   
 Kommunen har en stabil ekonomi med budget i balans 

Utveckling 
 Töreboda är en företagsvänlig kommun. Som uppmuntrar nytänkande och 

entreprenörskap. Alla i arbetsför ålder ges förutsättningar till egenförsörjning 
 Töreboda kommun erbjuder trivsamt boende för alla generationer i attraktiva  

 
 miljöer där det är välordnat, snyggt och tryggt. 
 Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling ur de tre perspektiven ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt. Vi hushållar med våra resurser och värnar om vår 
miljö. 

 Vi ser turism och besöksnäringen som en tillväxtfaktor med ökad omsättning. 
         

 
 

I fullmäktiges begäran gällande åtagagandet att uppfylla Hälso-och sjukvårdsnämndernas mål 
att Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige 2020 så arbetar kommunen för att I Töreboda 
kommun skapas förutsättningar för livsvillkor som stimulerar till såväl psykisk som fysiskt 
välbefinnande liksom sunda matvanor. Till denna begäran finns ett antal åtagande; andel 
personer som upplever psykiskt välbefinnande ökar, andel personer som upplever förbättrat 
självskattat hälsotillstånd ökar, bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar 
minskar samt att andelen individer med fetma minskar. 
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Ett antal styrmått är framtagna för att följa upp åtagandena; andelen individer med fetma 
minskar med 4 procentenheter jämfört med tidigare mätning, användandet av narkotika 
minskar med 2 procentenheter jämfört med tidigare mätning, användandet av alkohol 
minskar med 2 procentenheterjämfört med tidigare mätning. Dessa styrmått följs upp i 
kommunens ordinarie uppföljningssystem. Indikatorerna som ligger till grund för att Skaraborg 
ska ha Sveriges bästa hälsa följs upp med utgångspunkt från resultatet av hälsa på lika villkor 
och öppna jämförelser Folkhälsa. 
                  

I arbetet att få Sveriges bästa hälsa prioriteras barn och ungdomar och deras uppväxtvillkor. 
Utgångspunkten i vårt arbete är en av utmaningarna i den folkhälsopolitiska policy som 
handlar trygga och goda uppväxtvillkor, den beskrivs på följande sätt ” Förhållanden under 
uppväxten får konsekvenser långt fram i livet. I barndomen grundläggs förutsättningar för god 
psykisk och fysisk hälsa. Folkhälsorådet initierar och bidrar till utvecklingsarbete för att 
eleverna ska få förutsättningar att nå målet fullföljda studier. 
 
Åtagandena med tillhörande budget presenteras nedan, de aktiviteter och processer som vi 
arbetar med kopplat till respektive åtagande läggs kontinuerligt in under aktiviteter i analys 
och uppföljningsverktyget Stratsys. 
 

 Andel individer med psykiskt välbefinnande 140 000 kronor 
 Andel personer som uppleverförbättrat självskattat hälsotillstånd ökar  

                          30 000 kronor            
             Bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar minskar 70 000 kronor 
             Andelen individer med fetma minskar 43 050 kronor 

 
Vid behov kan en det bli en omfördelning av resurser mellan de olika åtagandena, beroende 
på vilka processer som pågår. 
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Budget 
 
Folkhälsorådets budget samfinansieras av Töreboda kommun och Västra Götalandsregionen 
hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg. Respektive huvudman avsätter femton kronor per 
kommuninvånare. 
 
Ingående                                              283 050  
  
 
 
                                                            
Utmaningar för Töreboda kommun 
                            
                   
 
    
 
 
       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att ta Töreboda till positionen "Sveriges bästa hälsa" ska Töreboda ha minst samma värde som det bästa 
landstinget. 

I figurerna ovan framgår hälsogapet i form av antal personer som behöver påverkas.  
 Hälsogapet rubriceras "Utmaning"  

       

424 färre personer ska ha 
fetma ( BMI >30) 

614  personer fler än 
idag ska uppleva att 
deras självskattade  
hälsotillstånd är bra. 

 

446 personer ska öka sin 
dagliga fysiska aktivitet och 
röra på sig minst 30 min. 

483 färre personer ska 
vara dagligrökare 
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Ks § 325 Dnr KS 2017/0179

Detaljplan för del av kvarteret Töreboda Konstruktören 3

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för del av kvar-
teret Töreboda Konstruktören 3.

Sammanfattning av ärendet

Plan- och exploateringschefen skriver att i dialog med ägaren till fastig-
heten Töreboda Konstruktören 3 med flera, Daloc AB har behov framkom-
mit av att ändra fastighetsgränsen något inför en framtida utbyggnad. För
att göra detta möjligt krävs en ny deta5plan.

Utvecklingsutskottet beslutade den 11 januari 2017 att uppdra till kom-
munledningskontoret att teckna plankostnadsavtal med ägaren till fastig-
heten Töreboda Konstruktören 3 och att upprätta förslag till ny deta5plan.

Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta deta5plan för Konstruktören 3 med flera.

Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelser den 30 december 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 7 och 8
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 27 april 2017 med
Plankarta och Planbeskrivning (Samrådshandling)
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 79
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 5 juli 2017 med bilag-
orna, Plankarta och planbeskrivning, Granskningshandling juni 2017 och
Samrådsredogörelse juni 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 116
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 september 2017
med bilagorna Planbeskrivning och Plankarta upprättade i maj 2017, revi-
derade ijuni och september 2017 samt Granskningsutlåtande september
2017
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forts. Ks § 325

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 162

Utvecklingsutskottet beslutade den 10 maj 2017 att uppdra till kommun-
ledningskontoret att genomföra samråd för Töreboda Verkmästaren 10
och Konstruktören 3 med flera enligt upprättad samrådshandling: maj, un-
der perioden 15 maj - 5 juni 2017.

Utvecklingsutskottet beslutade den 16 augusti 2017 att uppdra åt kom-
munledningskontoret att genomföra granskning av upprättat förslag till
detaljplan, daterat juni 2017, för Töreboda Verkmästaren 10 och
Konstruktören 3 med flera.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dan Harryzon, Plan- och exploateringschef 
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Datum 
2017-09-28 

Referens 
KS 2017-00179 

 

 
 

  

 Kommunfullmäktige 

Detaljplan för Töreboda Verkmästaren 10 och Konstruktören 3 
m.fl.  

 

Se även: Dnr Ks 2016/327 och Dnr Ks 2016/329 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Konstruktören 3                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

I dialog med fastighetsägaren Daloc AB har framkommit behov av att ändra 
fastighetsgränsen något inför en framtida utbyggnad. För att göra detta möjligt 
krävs en ny detaljplan. 

I granskningshandling ingick även Verkmästaren 10 , dock har yttrande 
inneburit ett behov av en kompletterande utredning varför denna del undantas 
för ett senare antagande 

Ärendet 

"[Skriv text här]"  

Övriga upplysningar 

"[Skriv text här]"  

Töreboda 2017-09-28 

Dan Harryzon 
Plan- och exploateringschef  
 

Bilaga: 

Planbeskrivning Plankarta Granskningsutlåtande September 2017 

Beslutet ska skickas till: 

Fastighetsägaren 

Kommunchefen 

Plan- och exploateringschefen             



1 Detaljplan för kvarteren Konstruktören och Verkmästaren

TÖREBODA KOMMUN
Kommunstyrelsen

ANTAGANDEHANDLING
Planen antagen
Laga kraft
Genomförandetiden utgår

Delar av kvarteren 
Konstruktören och Verkmästaren
Töreboda tätort, Töreboda kommun
DETALJPLAN

PLANBESKRIVNING

Upprättad i maj 2017, rev i juni och september 2017

Konstruktören 3

Anmärkning: Fastigheten Verkmästaren 10 Anmärkning: Fastigheten Verkmästaren 10 
undantas från antagande.undantas från antagande.



2Detaljplan för kvarteren Konstruktören och Verkmästaren

INNEHÅLL

PLANBESKRIVNING

PLANENS SYFTE 

PLANDATA
Läge och areal
Markägare 
Planens handläggning

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Mark och vegetation
Grundförhållanden
Bebyggelse
Fornlämningar
Teknisk service
Trafi k
Störningar och risker
Förorenad mark

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Övergripande intressen
Gällande detaljplaner

PLANERAD MARKANVÄNDNING
Planerade åtgärder

INFRASTRUKTUR
Trafi k
Dricks- och spillvaten
Dagvatten
Uppvärmning
El och tele
Avfallshantering

ÖVERVÄGANDEN ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser
Särskilda hushållningsbestämmelser
Miljökvalitetsnormer

BEHOVET AV MILJÖKONSEKVENS-
BESKRIVNING (MKB)
Behovsbedömning

GENOMFÖRANDE

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planprocessen
Preliminär tidsplan
Genomförandetid
Huvudmannaskap för allmänna plater

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Exploatörer och markägare
Fastighetsbildning

EKONOMISKA FRÅGOR
Avtal

KARTA
Separat plankarta med bestämmelser

Underlagsmaterial
- Gällande detaljplaner
- Geoteknisk undersökning (BGM 2016-09-13)

Planen har upprättats på uppdrag av kommunstyrelsen 
och i samarbete med plan- och exploateringschefen 
samt övrig berörd personal inom kommunen. 

L I Knutsson arkitektkontor    



3 Detaljplan för kvarteren Konstruktören och Verkmästaren

PLANBESKRIVNING

PLANENS SYFTE
Detaljplanen möjliggör utökning av befi ntlig industri-
byggnad på fastigheten Konstruktören 3 samt medger 
en mera fl exibel användning av fastigheten Verkmästa-
ren 10.
 Naturområdet öster om kvarteret Konstruktören 
kompletteras med en gång-och cykelväg mellan Verk-
stadsgatan och Gubberogatan.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet består av två separata delar och är beläget 
vid Industrigatan i tätortens sydvästra del.  
 Planområdets sammanlagada areal uppgår till cirka 
4,1 hektar.

Markägare 
Större delen av området tillhör fastigheterna Konstruk-
tören 3 och Verkmästaren 10, vilka ägs av Daloc AB 
respektive Västgötabygdens Fastigheter AB. Området 
omfattar även delar av fastigheten Borreboda 15:20, 
som ägs av Töreboda kommun.

Planens handläggning
Detaljplanen handläggs med s,k, utökat förfarande, 
vilket innebär att den kommer at bli föremål för både 
samråds- och granskningsutställningar.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Mark och vegetation
Planområdet ligger i västlig lutning. Höjdskillnaden 
mellan områdets östra och väsra delar uppgår till cirka 
två meter. I grönområdet i öster fi nns en tydligt marke-
rad kulle samt ett bestånd av björkar.
 
Grundförhållanden
Planerad bebyggelse berör fastigheten Konstruktören 3, 
för vilken en geoteknisk undersökning har utförts.
 Av utredningen framgår att jorden under ytskiktet 
består av fi nsediment såsom lera och silt. Härunder 
följer friktionsjord som vilar på fast botten.
 Grundvattenytan ligger cirka 1,8 meter under mark-
ytan. 
 Några stabilitetsproblem eller risker för sättningar 
bedöms inte föreligga.
 Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med 
sulor, alternativt förstyvad bottenplatta på naturligt 
lagrad jord eller väl packad fyllning.

  

Bebyggelse
All bebyggelse inom området och dess omgivningar 
består av industrier av skilda slag och är uppförd med 
början av sextiotalet och senare.
 Fastigheten Konstruktören 3 är obebyggd. På fastig-
heten Verkmästaren 10 ligger en industribyggnad med 
fl era företag representerade. 

Fornlämningar
I området fi nns inga kända fornlämningar eller andra 
kulturhistoriska intressen.

Teknisk service
Området är anslutet till kommunens ledningsnät för 
vattenförsörjning, avlopp och dagvatten.

Trafi k
Området trafi kmatas från huvudgatan Skövdevägen via
Industrigatan och Verkstadsgatan.

Störningar och risker
Planområdet ligger cirka femtio meter från närmaste 
bostadshus vid Gubberogatan. De ovan nämnda trafi k-
lederna ligger minst 150 meter från närmaste bostads-
fastighet, vilket bedöms som tillfredsställande för att 
störningar inte ska uppstå. 

Förorenad mark
Varken i kommunens eller länsstyrelsens register fi nns 
några uppgifter om att marken innehåller föroreningar.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Töreboda kommuns översiktsplan antogs 1992. Arbe-
tet med en ny översiktsplan pågår. Hittills har ett antal 
samrådsmöten med kommuninvånarna genomförts. 
Några ställningstaganden eller synpunkter på det aktu-
ella planområdet har inte framkommit.
 Översiktsplanen beräknas bli antagen av kommun-
fullmäktige under 2019.

Övergripande intressen
Planområdet berörs inte av riksintressen, Natura 2000 
eller strandskydd.

Gällande detaljplaner
Planområdet berörs i olika omfattning av detaljplaner 
(stadsplaner) fastställda 1962, 1967 och 1976 samt 
detaljplaner antagna 1989 och 2003.
 All kvartersmark inom planområdet är avsedd för 
industriändamål med en högsta byggnadshöjd av 8,0 
meter.
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PLANERAD MARKANVÄNDNING
Planerade åtgärder
I kvarteret Konstruktören förbereds en utbyggnad av 
befi ntlig byggnad på tomt nr 1. Avsikten är att tillbygg-
nadens östra gavel ska linjera med befi ntlig byggnad 
och förlängas över gränsen till tomt nr 3. Kvarterets 
östra gräns fl yttas därför några meter åt öster för att av-
ståndet mellan byggnad och gräns ska uppgå till minst 
sju meter. Ingreppet i naturmarken bedöms som ringa.
 I gällande detaljplan fi nns ett ledningsreservat (u-
område) utlagt på mark som i en tidigare detaljplan 
utlagts som gatumark (Gubberogatan). Ledningarna har 
nyligen tagits bort. 
 Byggnaden i kvarteret Verkmästaren ges mera 
fl exibla planbestämmelser som medger småindustri, 
lager, fordonsservice, samt lokaler för yrkesutbildning 
och träningsverksamhet, vilket i huvudsak motsvarar 
fastighetens verkliga användning.
 Högsta tillåtna byggnadshöjd har för Konstruktören 
3 ökats från 8,0 till 10,0 meter.
 Grönområdet öster om kvarteret Konstruktören 
behålls. En eventuell gång- och cykelförbindelse mel-
lan Verkstadsgatan och Gubberogatan har illustrerats på 
plankartan.

INFRASTRUKTUR
Trafi k
Angränsande gator ingår inte i planområdet. Några 
fysiska åtgärder inom gatumarken planeras inte. 
 
Dricks- och spillvatten
Planområdet är anslutet till kommunens ledningsnät för 
vatten och spillvatten. Ny bebyggelse kan anslutas till 
befi ntligt nät.

Dagvatten
Dagvattnet leds till kommunens ledningsnät. 

Uppvärmning
Befi ntlig och planerad bebyggelse uppvärms med indi-
viduella system.

El och tele
Ny bebyggelse ansluts till befi ntliga ledningsnät.

Avfallshantering
Avfallet hanteras av kommunens entreprenör.

ÖVERVÄGANDEN ENLIGT 
MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser
I 3 kapitlet miljöbalken föreskrivs att mark- och vatten-
områden ska användas för de ändamål som de är bäst 
lämpade för. Om det fi nns mark eller verksamheter som 
är utpekade som riksintressanta, ska dessa skyddas mot 
åtgärder som kan orsaka påtaglig skada.

Särskilda hushållningsbestämmelser 
Delar av Töreboda kommun är enligt miljöbalken av 
riksintresse med avseende på rådande natur- och kultur-
värden, vilka inte får påtagligt skadas. Särskild hänsyn 
ska tas till turismens och friluftslivets intressen.  
 Det aktuella planområdet berörs inte av några riksin-
tressen.

Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kapitlet miljöbalken får regeringen meddela 
föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller 
miljön i övrigt.
 Hittills har sådana normer antagits för utomhusluft, 
vattenförekomster, fi sk- och musselvatten samt omgiv-
ningsbuller.
 Planerad verksamhet beöms inte medföra att några 
miljökvalitetsnormer överskrids.

Gällande detaljplaner   

Industrigatan

Verkstadsgatan

DISPONENTEN

KONSTRUKTÖREN

VERKMÄSTAREN

S:4

S:4

S:4

11

2
1

10

5

2

7

6

1

15:20

15:20

15:20

6

2

6

3

2602

Gubberogata

Detaljplan 40
1989-06-13

Stadsplan 8
1967-08-29

Stadsplan 3
1962-02-16

Detaljplan 63
2003-03-03

Stadsplan 15
1976-01-27

Stadsplan 3
1962-02-16

Planområdet

Grönområdet
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BEHOVET AV MILJÖKONSEKVENS-
BESKRIVNING (MKB)k
Behovsbedömning
I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB-förordningen) föreskrivs att alla detaljplaner ska 
innehålla en bedömning av om planens genomförande 
kan orsaka betydande miljöpåverkan. Om så är fallet 
kan en särskild konsekvensbeskrivning behöva upprät-
tas.
 Betydande miljöpåverkan kan bli följden om planen 
berör Natura 2000-områden eller om den syftar till att 
uppföra anläggningar som kräver tillstånd enligt MKB-
förordningens bestämmelser.
 Planförslaget innebär inga miljöpåverkande ändring-
ar av gällande bestämmelser för områdets användning. 
Den enda fysiska förändringen består i att 200 kvadrat-
meter av naturområdet överförs till kvartersmark. Inget 
av de kriterier som normalt tas upp vid bedömning av 
detaljplaner (regleringar och skyddsvärden, effekter på 
miljö och naturresurser, hälsa och säkerhet samt  påver-
kan på miljökvalitetsnormer) bedöms medföra negativa 
konsekvenser för miljön inom planområdet. 
 Kommunen bedömer, med hänvisning till ovanstå-
ende beskrivning, att detaljplanen inte medför bety-
dande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskriv-
ning enligt 6 kapitlet miljöbalken behöver därmed inte 
upprättas.  

 

GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar den principiella 
ansvarsfördelningen och möjligheterna till genomfö-
rande, men har ingen självständig rättsverkan. Avsikten 
med beskrivningen är att ge vägledning vid planens 
genomförande.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planprocessen
Detaljplanen hanteras med s.k.utökat förfarande, vilket 
innebär att förslaget först ska göras till föremål för 
samråd, och senare ställas ut för granskning. När dessa 
processer är genomförda kan planen tas upp för anta-
gande i kommunfullmäktige.

Preliminär tidsplan
Samrådsprocessen beräknas preliminärt ske under 
våren 2017 och  granskningsprocessen senare under 
sommaren. Beslut om antagande i kommunfullmäktige 
beräknas efter semesterperioden 2017.
 

Genomförandetid
Planens genomförandetid har bestämts till femton år. 
 Under genomförandetiden får detaljplanen inte änd-
ras eller upphävas utan fastighetsägarnas medgivande. 
Om så ändå sker, kan kommunen bli skyldig att utge 
ersättning för minskad eller förlorad byggrätt.
 Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen 
att gälla tills den ändras eller upphävs.

Huvudmannaskap för allmänna platser
Kommunen är huvudman för allmänna platser, i detta 
fall naturområdet öster om kvarteret Konstruktören, och 
har därmed ansvaret för områdets drift och underhåll.
 Ansvaret för anläggande, drift och underhåll av 
kommunala ledningar för vatten och avlopp, fjärr-
värme, el, tele m.m. åvilar också kommunen eller av 
berörda infrasrukturföretag

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Exploatörer och markägare
Berörda fastighets- och rättighetsägare redovisas i den 
till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen. 
 
Fastighetsbildning
Ägaren till Konstruktören 3 förvärvar aktuell del av 
Borreboda 15:20, som ska sammanläggas med Kon-
struktören 3. Det kan även bli aktuellt att sammanlägga 
fastigheterna Konstruktören 1 och 3, som har samma 
ägare. Ansökan om förrättning sker av fastighetsäga-
ren. 

EKONOMISKA FRÅGOR
Avtal
Avtal ska upprättas mellan kommunen och ägarna till 
berörda fastigheter angående markförvärv samt ersätt-
ning för detaljplanens upprättande och handläggning.
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TÖREBODA KOMMUN
Kommunstyrelsen



Detaljplan för delar av kvarteren Konstruktören och Verkmästaren
Töreboda tätort, Töreboda kommun

SYNPUNKTER som framförts under granskningstiden jämte UTLÅTANDE
Ett förslag till detaljplan, upprättat i maj och reviderat i juni 2017, har varit utställt för granskning under tiden 
23 augusti-11 september 2017. 
 Under granskningstiden har följande yttranden inkommit (sammanfattning jämte kommentarer):

1
Länsstyrelsen
2017-09-07

Lantmäteriet
2017-09-09

Tekniska nämndens 
arbetsutskott
2017-09-05

Miljö- och byggnads-
nämnden
(samrådsyttrande 
2017-05-31)

TÖREBODA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Noteras.

Gällande detaljplan för industriområdet 
saknar i sin helhet bestämmelser om 
utfartsförbud och exploateringsgrad. För 
närvarande konstateras inga olägenhe-
ter med att behålla gällande bestämmel-
ser, vars införande i så fall bör gälla hela 
industriområdet. 

Noteras.

Noteras.

Samtliga vatten-, spillvatten- och dag-
vattenledningar utanför planområdet har 
tagits bort från grundkartan.

I både planbeskrivningen och på plan-
kartan har vägen i fråga omnämnts som 
”eventuell”, vilket inte kan tolkas som en 
förutsättning för planens genomförande.
På kartan har vägen dessutom beteck-
nats med illustrationslinjer.

De påpekade förhållandena avseende 
föroreningar måste utredas, vilket kan 
bedömas ta tid i anspråk. Därför föreslås 
att fastigheten Verkmästaren 10 un-
dantas från kommunfullmäktiges beslut 
om antagande, för att genomförandet 
av planförslagets övriga delar inte ska 
fördröjas.

Noteras.

Länsstyrelsen bedömer att pla-
nen kan accepteras och därför 
inte kommer att överprövas om 
den antas.

Under rubriken Synpunkter på-
pekas att behovet av att reglera 
utfart mot Industrigatan samt ex-
ploateringsgrad bör övervägas.

Ingen anmärkning.

Det påpekas att plankartan inte 
helt följer Boverkets rekom-
mendationer med avseende på 
beteckningar. 

Allmänna va-ledningar utanför 
planområdet bör inte redovisas. 
Sådana uppgifter bör inte spri-
das mer än nödvändigt.

Genomförandet av den redovi-
sade gång- och cykelvägen i all-
män platsmark bör tydliggöras.

Genom ett misstag har nämn-
dens samrådsyttrande inte 
refererats i samrådsredogörel-
sen. I yttrandet påpekas att det 
på fastigheten Verkmästaren 10 
har konstaterats förekomsten 
av föroreningar. Fastighetens 
användningsbeteckningar bör 
även ses över.

Några anmärkningar mot plan-
förslagets övriga delar har inte 
framförts. 

  

1



UTLÅTANDE över framförda synpunkter
För att inte fördröja planens genomförande med avseende på kvarteret Konstruktören föreslås att fas-
tigheten Verkmästaren 10 undantas från antagande. I övrigt hänvisas till ovanstående kommentarer till 
inkomna yttranden.

Töreboda 2017-09-21

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
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Skala 1:1000 (format A2)
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Upprättad i maj 2017, rev juni och september 2017

Dan Harryzon                                           L I Knutsson arkitektkontor
plan- och exploateringschef
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Skärmtak
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Fastighetsgräns
Traktgräns
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Fastighetsbeteckning

BETECKNINGAR

Dike

Belysningsstolpe

Polygonpunkt
Rutnätspunkt

ElledningE

Staket
Kantsten
Vägkant

Slänt

Höjdkurvor

Datakabel

Spillvatten-, vatten- och
FjärrvärmeF

D

dagvattenledning

GRÄNSBETECKNINGAR
 Gräns för planområdet 
 Användningsgräns 
 Egenskapsgräns 
    
 
PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning 
saknas, gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning 
och utformning är tillåten. 
 
MARKANVÄNDNING 
Allmän plats 
   Naturmark. Mindre teknikbyggnader får uppföras. 
 
Kvartersmark 
  J Industri 
  J1ZGS1R1 Småindustri, lager, fordonsservice, yrkesskola, träningsverksamhet
   
BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
 Byggnad får inte uppföras 
u Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar  
 
UTFORMNING, PLACERING 
 Högsta byggnadshöjd i meter över markens medelnivå vid 

byggnaden. Högre höjd får medges för ventilationsdon och 
liknande anordningar. 

 
STÖRNINGSSKYDD 
J Buller från verksamheten får inte överstiga Naturvårdsverkets 

riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller (rapport 6538) 
 
ÖVRIGT 
 Illustrationslinje  
 
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetiden slutar femton år efter det att beslut om planens antagande   
vunnit laga kraft. 
 
 
UPPLYSNINGAR 
Byggnader anslutna till kommunens dagvattenanläggning ska klara en uppdämning 
till marknivå vid anvisad förbindelsepunkt för dagvatten. 
     Dagvatten ska omhändertas lokalt eller fördröjas och vid behov renas inom res-
pektive fastighet före anslutning till kommunens anläggning. 
 

inom planområdet

Område som undantas från antagande
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Ks § 328 Dnr KS 2015/0228

Justering av avgifterna i Va-taxan för år 2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) iVA-taxan justeras med +40 procent
från och med 2018-Ol-Ol.

2. Brukningsavgifl:erna (§§ 14-22) i VA-taxan justeras med +1,5 % pro-
cent från och med 2018-Ol-Ol.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 12 september 2017 att rekommendera
kommunfullmäktige för Töreboda kommun att justera:
1. Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i VA-taxan i kommunens VA-Taxa med
+40 procent från och med 2018-Ol-Ol.
2. Brukningsavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa med +1,5 % pro-
cent från och med 2018-Ol-Ol.

VA-taxans anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en
fastighet till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för
att ordna den allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgif-
ten för en normalvilla cirka 90 000 kronor i Töreboda kommun samtidigt
som genomsnittskostnaden för det anläggningsarbete som krävs för att
möjliggöra en anslutning är betydligt högre än så.

Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden
ligger på i aktuella projekt inom MTG (Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner):
* Ny bostadsgata kvarteret Hästen, Töreboda cirka 180 000 kronor per

fastighet

Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad cirka 220 000 kronor per fas-
tighet
Enstaka nyanslutningar MTG cirka 200 000 kronor

*

*

i ,<a Justerarelusterari Utdragsbestyrkande
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forts. Ks § 328

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur
stora höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år.

Prejudicerande domar pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas
med mer än 50 % per år för att räknas som skäligt och rättvist.

Verksamhet Teknik föreslog därför att anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i
Töreboda kommuns VA-taxa som ett första steg skulle höjas med 40 %
från och med 2017-Ol-Ol. Med den föreslagna höjningen fanns god margi-
nal till prejudicerande max-höjning, men nivån med självfinansierande an-
läggningsavgifter skulle inte nås vilket betyder att VA-kollektivet får sub-
ventionera nyanslutningar med brukningsavgifter som hela VA-kollektivet
betalar. Kommunfullmäktige valde sedan att inför år 2017 endast justera
avgifterna med 20 % vilket fortsatt gör glappet mellan kostnader och in-
täkter fortsatt stort.

Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är vanligt
förekommande bland Sveriges kommuner. I den för MTG gemensamma
VA-planen föreslås stegvis höjningar om 40 % per år under åren 2017-
2019. Med bakgrund av detta föreslår verksamhet Teknik en justering av
anläggningsavgifterna från och med 2018-Ol-Ol med +40%.

VA-taxans brukningsavgifter
Under några år har VA-kollektiveti Töreboda haft en ekonomi i balans vil-
ket innebär att intäkterna är anpassade efter de driftkostnader som verk-
samheten har. I den av fullmäktige antagna VA-planen beskrivs att ett år-
ligt behov av reinvesteringstakt i befintliga anläggningar kräver
11 500 000 kronor i investeringsmedel och att detta skulle resultera i ett
årligt behov av höjning av brukningsavgifterna med cirka 3 %. I Töreboda
har verksamheten inte lyckats komma upp i nivån om 11 500 000 kronori
årlig investeringstakt ännu, men med de organisatoriska åtgärder och an-
passningar som gjorts har nu verksamheten arbetat fram planer och un-
derlag för att hålla den målsatta nivån framåt. En viss återhållsamhet med
investeringar har funnits under år 2017 beroende på den stora investering
som ska göras på Töreboda avloppsreningsverk för förbättrad kvävere-
duktion. En investering verksamhet Teknik ännu inte exakt vet kostnaden
för.

Det prognostiserade resultatet för verksamheten påvisar ett överskott om
cirka 500 000 kronor när året är slut vilket i sig visar att dagens driftkost-
nader är lägre än intäkterna och att det isolerat inte finns anledning att
justera taxans brukningsavgifter uppåt.

t/('8a
JusförareJusterari
; /X/,

Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-Ol
Sida

523

forts. Ks § 328

En ny kvävereningsprocess kommer att öka verksamhetens driftkostnader
enligt den principutredning som togs fram under år 2016 och verksam-
heten bedömer att driftkostnaderna för 2018 med anledning av detta
kommer att öka med 450 000 kronor. Utöver detta kommer kapitalkostna-
derna öka med anledning av de investeringar som nu är planerade med
cirka 340 000 kronor.

Sammanfattningsvis kommer driftkostnaderna öka med 790 000 kronor
år 2018 förutsatt att verksamheten fortsatt kan effektivisera i takt med
generella kostnadsökningar vilket förutsätts. Då verksamheten bedöms
göra ett överskott om 500 000 kronor är behovet endast att justera taxan
uppåt för att få ökade intäkter om 290 000 kronor vilket motsvarar
1,45 %. Verksamhet T eknik föreslår därför en justering av brukningsavgif-
terna med 1,5 % från och med 2018-Ol-Ol.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 12 september 2017, § 169
Kalkyl för Förbrukningsavgifter år 2018 Töreboda
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 170

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 169                                                   Dnr 2017/00377  

Justering av avgifterna i VA-taxan i Töreboda för år 2018 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige för Töreboda kommun att 
justera: 

1. Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i VA-taxan i kommunens VA-Taxa med +40 
procent fr.o.m. 2018-01-01. 
 

2. Brukningsavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa med +1,5 % procent 
fr. o m 2018-01-01.     

Bakgrund 

VA-taxans anläggningsavgifter 
 

Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet 
till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den 
allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca 
90 000 kr i Töreboda kommun samtidigt som genomsnittskostnaden för det 
anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra en anslutning är betydligt högre än så. 
 
Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger på i 
aktuella projekt inom MTG: 
 

 Ny bostadsgata kvarteret Hästen, Töreboda ca 180 tkr per fastighet 

 Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet 

 Enstaka nyanslutningar MTG ca 200 tkr 

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora 
höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande domar 
pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50 % per år för att 
räknas som skäligt och rättvist. 

Verksamhet teknik föreslog därför att anläggningsavgifterna (§§ 5-13)) i Töreboda 
kommuns VA-taxa som ett första steg skulle höjas med 40 % fr.o.m. 2017-01-01. 
Med den föreslagna höjningen fanns god marginal till prejudicerande max-höjning, 
men nivån med självfinansierande anläggningsavgifter skulle inte nås vilket betyder 
att Va-kollektivet får subventionera nyanslutningar med brukningsavgifter som hela 
VA-kollektivet betalar. Kommunfullmäktige valde sedan att inför år 2017 endast 
justera avgifterna med 20 % vilket fortsatt gör glappet mellan kostnader och intäkter 
fortsatt stort.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 169 (forts.)                                                   Dnr 2017/00377  

Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är vanligt 
förekommande bland Sveriges kommuner. I den för MTG gemensamma VA-planen 
föreslås stegvis höjningar om 40 % per år under åren 2017-2019. Med bakgrund av 
detta föreslår verksamhet teknik en justering av anläggningsavgifterna fr.o.m. 2018-
01-01 med +40%. 

 

VA-taxans brukningsavgifter 
 

Under några år har VA-kollektivet i Töreboda haft en ekonomi i balans vilket 
innebär att intäkterna är anpassade efter de driftkostnader som verksamheten har. I 
den av fullmäktige antagna VA-planen beskrivs att ett årligt behov av 
reinvesteringstakt i befintliga anläggningar kräver 11 500 tkr i investeringsmedel och 
att detta skulle resultera i ett årligt behov av höjning av brukningsavgifterna med ca 3 
%. I Töreboda har verksamheten inte lyckats komma upp i nivån om 11 500 tkr i 
årlig investeringstakt ännu, men med de organisatoriska åtgärder och anpassningar 
som gjorts har nu verksamheten arbetat fram planer och underlag för att hålla den 
målsatta nivån framåt. En viss återhållsamhet med investeringar har funnits under år 
2017 beroende på den stora investering som ska göras på Töreboda 
avloppsreningsverk för förbättrad kvävereduktion. En investering vi ännu inte exakt 
vet kostnaden för. 

Det prognostiserade resultatet för verksamheten påvisar ett överskott om ca 500 tkr 
när året är slut vilket i sig påvisar att dagens driftkostnader är lägre än intäkterna och 
att det isolerat det inte finns anledning att justera taxans brukningsavgifter uppåt. 

En ny kvävereningsprocess kommer öka verksamhetens driftkostnader enligt den 
principutredning som togs fram under år 2016 och verksamheten bedömer att 
driftkostnaderna för 2018 med anledning av detta kommer att öka med 450 tkr 

Utöver detta kommer kapitalkostnaderna öka med anledning av de investeringar som 
nu är planerade med ca 340 tkr. 

Sammanfattningsvis kommer driftkostnaderna öka med 790 tkr år 2018 förutsatt att 
verksamheten fortsatt kan effektivisera i takt med generella kostnadsökningar vilket 
förutsätts. Då verksamheten bedöms göra ett överskott om 500 tkr är behovet endast 
att justera taxan uppåt för att få ökade intäkter om 290 tkr vilket motsvarar 1,45 %. 
Verksamhet teknik föreslår därför en justering av brukningsavgifterna med 1,5 % 
fr.o.m. 2018-01-01.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut 

Behandling på sammanträdet 

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

Tn § 169 (forts.)                                                   Dnr 2017/00377  

Underlag för beslut 

Kalkyl för Förbrukningsavgifter år 2018 Töreboda.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ” Justering av avgifterna i VA-taxan i Töreboda för år 2018”.   
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Ks § 333 Dnr KS 2017/0319

Riktlinjer för förebyggandeverkcqmhptpn - Räddningstjänsten
Östra Skaraborg

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättade förslag
till frister för skriftlig redogörelse, tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
(LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), tillstånd enligt
LBE och rengöring (sotning) att gälla från och med den 1 december 2017.

Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs direktion beslutade den 31 augusti
2017 bland annat att fastställa riktlinje för förebyggande brandskyddsar-
bete att gälla från 2017-12-Ol och att översända frister för skriftlig redo-
görelse, tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfar-
liga och explosiva varor (LBE), tillstånd enligt LBE och rengöring (sotning)
för antagande i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Chefen för förebyggande avdelningen har genomfört en grundlig översyn
av förbundets riktlinje för den förebyggande verksamheten. Riktlinjen syf-
tar till att kvalitetssäkra och förtydliga hur arbetsuppgifterna vid den före-
byggande avdelningen ska bedrivas. Riktlinjen vänder sig till såväl egen
personal som till utomstående. Målet med riktlinjen är att bidra till att det
förebyggande arbetet bedrivs likvärdigti samtliga medlemskommuner
och av samtliga medarbetare. Slutligen ska riktlinjerna även bidra till att
den förebyggande verksamhetens säkerhets- och prestationsmål enligt
handlingsprogrammet uppfylls.

Riktlinjen beskriver arbetsuppgifter, regler för myndighetsutövning, kom-
petens och bemanning. Vidare beskrivs hur tillsyn bedrivs och hur frister
för denna sätts. Motsvarande beskrivning görs för tillståndshanteringen
och hur fristerna för givet tillstånd sätts. Slutligen redovisas fristerna för
sotning (rengöring), vilka har uppdaterats utifrån de rekommendationer
som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett ut.
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Chefen för förebyggandeavdelningen på Räddningstjänsten Östra
Skaraborg, Daniele Coen lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs direktions protokoll den 31 augusti
2017, § 83

Förslag till riktlinje för förebyggande verksamheten inklusive frister för
skriftlig redogörelse, tillsyn enligt LSO och LBE, tillstånd enligt LBE och
rengöring (sotning)
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 171

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Riktlinjer för 

förebyggandeverksamheten 

Inom Räddningstjänsten Östra 

Skaraborg, 2017. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Bakgrund 

• Syfte 

– Riktlinjerna syftar till att kvalitetssäkra och förtydliga hur förebyggandeverksamhetens 

arbetsuppgifter ska bedrivas.  

– De ska vara ett stöd för den enskilde medarbetaren i dennes arbete samt på ett 

begripligt sätt beskriva verksamheten för utomstående, t.ex. medlemskommunernas 

invånare.  

• Mål 

– Målet med riktlinjen är att bidra till att förebyggandeverksamheten bedrivs likvärdigt i 

samtliga Räddningstjänsten Östra Skaraborgs medlemskommuner och av samtliga 

medarbetare.  

– Riktlinjerna ska också bidra till att förebyggandeverksamhetens verksamhets-, 

säkerhets- och prestationsmål, som finns upptagna i handlingsprogrammet för 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, uppfylls. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Innehåll 

• Generellt innehåll 

– Riktlinjen beskriver alla de arbetsuppgifter som avdelningen bedriver, med tyngdpunkt 

på myndighetsutövning. För stora arbetsuppgifter finns processbeskrivningar. 

– Regler för hur myndighetsutövning ska bedrivas generellt och specifikt inom 

räddningstjänsten beskrivs. 

– Avdelningens kompetens och bemanning beskrivs. 

• Specifikt innehåll 

– Det definieras på ett tydligare sätt hur tillsyn bedrivs men framförallt hur en byggnad 

eller anläggning blir ett tillsynsobjekt och hur ofta tillsyn ska bedrivas, dvs. tillsynsfrister. 

– Det definieras på ett tydligare sätt hur tillståndshantering går till och hur länge ett 

tillstånd gäller, dvs. tillståndsfrister. 

– Frister för sotning (rengöring) har uppdateras för att följa de rekommendationer som 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett ut. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Skriftlig redogörelse för brandskyddet 

• Frister för skriftlig redogörelse för brandskyddet 

– I 2 kap. 2 § förordning om skydd mot olyckor framgår det att kommunen fastställer de 

frister som gäller för den skriftliga redogörelsen för brandskyddet.  

– Inom Räddningstjänsten Östra Skaraborgs medlemskommuner ska den skriftliga 

redogörelsen för brandskyddet förnyas vid förändring av verksamhet och/eller byggnad 

eller när räddningstjänsten anser att det krävs. 

4 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Tillsyn 

• Tydligare koppling mot lagstiftning och förordning 

– För att en byggnad eller anläggning ska omfattas av räddningstjänstens tillsyn enligt 

LSO ska minst ett av de grundläggande kriterierna i FSO 2 kap. 1 § uppfyllas. 

– För att hantering eller överföring av brandfarlig eller explosiv vara ska omfattas av 

räddningstjänsten tillsyn, enligt LBE, ska hanteringen eller överföringen vara 

tillståndspliktig  

• Tillsynsnivåer, 5 st. 

– För att förtydliga de grundläggande kriterierna och tydliggöra hur ofta tillsyn ska 

genomföras har fem tillsynsnivåer tagits fram. 

– Tillsynsnivåerna har tagits fram efter gemensam bedömning av organisationens 

tillsynförrättare.  

– Varje tillsynsnivå är kopplad till antingen ett tillsynsintervall för regelbunden tillsyn eller 

riktad tillsyn.  

– För att bedöma vilka byggnader eller anläggningar som hör till respektive tillsynsnivå 

används ett antal framtagna faktorer.  

5 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Tillsyn 

• Faktorer för bedömning för tillsyn enligt LSO 
– Vilken kännedom om byggnaden/anläggningen och dess utrymningsmöjligheter har de som vistas i byggnaden. 

– Kan de som vistas i byggnaden/anläggningen till största delen utrymma på egen hand eller behöver de hjälp vid 

utrymning. 

– Förväntas de personer som vistas i byggnaden/anläggningen vara vakna eller kan de förväntas vara sovande.  

– Förekommer förhöjd risk för uppkomst av brand eller kan en brand få ett mycket snabbt och omfattande förlopp. 

– Antalet personer som vistas i byggnaden/anläggningen. 

– Bedrivs säsongsbaserad verksamhet där förutsättningar och utrustning för livräddning påverkas negativt av perioden 

mellan säsongerna.  

– Är byggnaden/anläggningen så stor så att den, vid brand, har förhöjd risk att påverka omgivande delar av samhället. 

• Faktorer för bedömning för tillsyn enligt LBE 
– Hanteras brandfarliga och/eller explosiva varor eller överförs explosiva varor. 

– Vilken omfattning utgör hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor eller överföring av explosiv vara. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Tillsyn 

7 

Tillsyns-

nivå 

Frister 

för tillsyn 
Beskrivning 

Verksam- 

hetsklass 
Exempel 

Nivå 1 

  

0-24 mån 

(0-2 år) 

Lokaler, avsedda för hälso- och sjukvård, där det vistas fler än 3 personer som har begränsade, eller inga, 

förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet. 
5C Sjukhus. 

Farlig verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4 §. 1 
Farlig verksamhet enligt LSO 2:4, 

Sevesoverksamheter. 

Lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand eller där en brand kan få ett mycket snabbt och 

omfattande förlopp. 
6 Brandfarlig verksamhet. 

Lokaler, avsedda för fler än 150 personer med alkoholservering i mer än begränsad omfattning, där det vistas 

personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet 

och som kan förväntas vara vakna. 

2C Diskotek och nattklubbar 

Förvärv, förvaring, eller handel med fyrverkeriartiklar. - 
Förvärv, förvaring, eller handel med 

fyrverkeriartiklar. 

Säsongsbaserad verksamhet där förutsättningar och utrustning för livräddning påverkas negativt av perioden 

mellan säsongerna. 
- Badplatser, hamnområden, campingar, osv. 

Nivå 2 

  

0-36 mån 

(0-3 år) 

Lokaler, avsedda för fler än 1 000 personer, där det vistas personer som inte kan förväntas ha god 

lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna. 
2B 

Fritidsanläggningar delvis eller under tak, 

arenor, ishallar för fler än 1 000 personer . 

Lokaler, avsedda för fler än 50 gäster eller med fler än 25 rum, där det vistas personer som inte kan förväntas 

ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara 

vakna. 

4 

Hotell/vandrarhem/förläggningar/elevhem med 

kapacitet för fler än 50 gäster eller fler än 25 

rum. 

Lokaler, avsedda för personer som hålls inlåsta, där det vistas personer som har begränsade, eller inga, 

förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet. 
5D 

Anstalter, häkten, fängelser, arrestlokaler, 

lokaler för rättspsykiatrisk vård, osv. 

Överföring av explosiv vara samt förvärv, förvaring, och/eller handel av/med explosiva varor i större 

omfattning. 
- 

Överföring av explosiv vara samt förvärv, 

förvaring, och/eller handel av/med explosiva 

varor i större omfattning. 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Tillsyn 
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Tillsyns

-nivå 

Frister 

för tillsyn 
Beskrivning 

Verksam- 

hetsklass 
Exempel 

Nivå 3 

  

0-48 mån 

(0-4 år) 

Lokaler, avsedda för fler än 300 personer, där det vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har 

förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna. 
2B 

Skolor, köpcenter, butiker, restauranger, 

biografer, teatrar, osv. för fler än 300 personer. 

Lokaler, avsedda för fler än 150 personer, där det vistas personer som kan förväntas ha god lokalkännedom, som har 

förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna. 
1 Industrier med fler än 150 personer. 

Bostäder, avsedda för gemensamhetsboende, där det vistas personer som kan förväntas ha god lokalkännedom, som har 

förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara vakna. 
3B 

Boenden för ensamkommande flyktingbarn, 

hem för vård och boende, sov. 

Lokaler, avsedda för behovsprövade särskilda boenden, där det vistas personer som har begränsade, eller inga, 

förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet. 
5B 

Behovsprövade särskilda boenden. för 

personer med fysisk/psykisk sjukdom, 

funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, 

demens eller har en nedsatt förmåga att själva 

sätta sig i säkerhet. 

Lokaler, avsedda för fler än 9 gäster eller med fler än 5 rum, där det vistas personer som inte kan förväntas ha god 

lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara vakna. 
4 

Hotell/vandrarhem/förläggningar/elevhem med 

fler än 9 gäster eller fler än 5 rum. 

Tillståndspliktig hantering av brandfarlig vara i större omfattning - 
Tillståndspliktig hantering av brandfarlig vara 

i större omfattning. 

Nivå 4 

  

0-60 mån 

(0-5 år) 

Lokaler, avsedda för fler än 150 personer, där det vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har 

förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna. 

 

2A 

Skolor samt köpcenter, butiker, restauranger, 

biografer, teatrar, och liknande för fler än 150 

personer. 

Lokaler, avsedda verksamhet som bedrivs under dagtid, där det vistas personer som har begränsade, eller inga, 

förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet. 
5A 

Förskola eller dagverksamhet enligt 

socialtjänstlagen. 

Lokaler, avsedda för fler än 50 personer, där det vistas personer som kan förväntas ha god lokalkännedom, som har 

förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna. 
1 Industrier med fler än 50 personer . 

Stora byggnader eller anläggningar som, vid brand, har förhöjd risk att påverka omgivande delar av samhället. - 
Byggnader eller andra anläggningar med en 

sammanlagd yta större än 2 500 m2.  



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Tillsyn 
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Tillsyns-

nivå 

Frister för 

tillsyn 
Beskrivning 

Verksam- 

hetsklass 
Exempel 

Nivå 5 
  

Riktad tillsyn 

Lokaler, avsedda för färre än 150 personer, där det vistas personer som inte kan förväntas ha god 

lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna. 
2A 

Restauranger, caféer, bygdegårdar, kyrkor med 

färre än 150 personer samt restauranger och 

liknande verksamhet med alkoholtillstånd. 

Lokaler, avsedda för färre än 50 personer, där det vistas personer som kan förväntas ha god lokalkännedom, 

som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna. 
1 Industrier, kontor med färre än 50 personer. 

Lokaler, avsedda för färre än 9 gäster eller med färre än 5 rum, där det vistas personer som inte kan förväntas 

ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara 

vakna. 

4 
Hotell/vandrarhem/förläggningar/elevhem med 

färre än 9 gäster eller färre än 5 rum. 

Byggnadsminnen, osv. - 

Byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen 

som ej uteslutande utgör bostad, statliga 

byggnadsminnen, museer. 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Tillstånd 

• Frister med koppling till tillsyn 

– Samtliga utfärdade tillstånd enligt LBE ska vara tidsbegränsade. 

– Frister bestäms beroende på om tillståndet gäller hantering av brandfarlig eller explosiv 

vara, överföring av explosiv vara samt i vilken omfattning hanteringen sker. 

– Fristerna för tillstånd är kopplade till fristerna för tillsyn.  

• Frister 

– Hantering i mindre omfattning har en kortare tillståndstid och utsätts inte för tillsyn.  

– Hantering i större omfattning omfattas av tillsyn och där är fristerna anpassade för att  

• en tillsyn ska genomföras under tillståndstiden för hantering av explosiv vara, och  

• två tillsyner ska genomföras under tillståndstiden för hantering av brandfarlig vara.  

– Tillståndshantering för pyroteknik har en tillståndsfrist på två år.  

10 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Tillstånd 

11 

Tillståndstid Benämning Exempel 

6 år Hantering av brandfarlig vara i mindre omfattning 

Hantering av gasol vid restauranger och liknande verksamhet, 

maximalt 110 liter som förvaras utomhus (2 st. P19 alt. 4 st. 

P11). 

12 år Hantering av brandfarlig vara i större omfattning Övrigt som inte utgör mindre omfattning. 

2 år Förvärv, förvaring, och handel med pyroteknik. Förvärv, förvaring, eller handel med fyrverkeriartiklar. 

6 år 
Förvärv, förvaring, eller handel av/med explosiva varor i 

mindre omfattning. 

Krut för tillverkning av ammunition för eget bruk, stenspräckare 

för eget bruk, ammunitionsförsäljning. 

6 år 
Förvärv, förvaring, och/eller handel av/med explosiva 

varor i större omfattning  
Övrigt som inte utgör mindre omfattning. 

6 år Tillstånd för överföring av explosiva varor  - 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Frister för rengöring (sotning) 

• Konsekvens av nya frister 

– Viss typ av rengöring (sotning) kommer göras mer sällan  

• Konventionell värmepanna för fast/flytande bränsle sotas 3 ggr/år istället för 4 ggr/år. 

– Viss typ av rengöring (sotning) kommer göras, marginellt, mer ofta 

• Lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning eller är belägna i fritidshus, sotas 
var 3:e år istället för var 4: år. 

– Generellt medför de nya fristerna lägre kostnader för samhällets invånare men 

samtidigt medför de lägre intäkter till de bolag som bedriver sotningsverksamhet. 

12 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Frister för rengöring (sotning) 

13 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Frister för rengöring (sotning) 

14 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar  

– att notera informationen, 

– att fastställa riktlinjerna att gälla från 2017-12-01, 

– att översända frister för skriftlig redogörelse, tillsyn enligt LSO och LBE, tillstånd enligt 

LBE och rengöring (sotning) för antagande i respektive medlemskommuns 

kommunfullmäktige. 

15 



 

Generell kommentar till frister för tillsyn enligt lag som skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och 

explosiva varor 

Frister för tillsyn enligt lag som skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor har ändrats för att bättre spegla den risk verksam-

heten utgör samt hur brandskyddet/hanteringen normalt fungerar i aktuell typ av verksamhet. Verksamheter med hög risk för t.ex. personskador 

har fått kortare frist än tidigare och tvärtom. Riktad tillsyn (ej årligt planerad) tillämpas på verksamheter med lägst risk.  

En förändrad kategorisering av olika tillsynsobjekt har gjorts, bland annat för att bättre koppla fristerna för tillsyn till de kategorier som används i 

Boverkets byggregler. På grund av detta finns det för vissa kategorier fler tidigare frister redovisade i nedanstående tabell. 

Det nya arbetssättet för ärenden gör att ett tillsynsärende tar längre tid men att identifierade brister verkligen blir åtgärdade. Därför är kortaste 

fristen satt till 0-2 år. Samtliga frister utgörs av ett spann från 0 för att en kortare frist ska kunna sättas i speciella fall när t.ex. en verksamhet 

behöver tidigare uppföljning för att de inte sköter sitt brandskydd så bra som de bör. 

BILAGA 1 - Frister för tillsyn enligt lag som skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor 

Till-

syns-

nivå 

Frister 

för till-

syn 

Beskrivning 
Verksam- 

hetsklass 
Exempel 

Tidigare 

frister  

Nivå 1 

 

0-24 mån 

(0-2 år) 

Lokaler, avsedda för hälso- och sjukvård, där det vistas fler än 3 

personer som har begränsade, eller inga, förutsättningar att själva 

sätta sig i säkerhet. 

5C Sjukhus. 0-4 år 

Farlig verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4 §. 1 
Farlig verksamhet enligt LSO 2:4, 

Sevesoverksamheter. 
0-4 år 

Lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand eller där en 

brand kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp. 
6 Brandfarlig verksamhet. - 

Lokaler, avsedda för fler än 150 personer med alkoholservering i 

mer än begränsad omfattning, där det vistas personer som inte kan 

förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva 

sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna. 

2C Diskotek och nattklubbar. 
0-2 år och 

0-4 år 

Förvärv, förvaring, eller handel med fyrverkeriartiklar. - 
Förvärv, förvaring, eller handel med 

fyrverkeriartiklar. 
0-2 år 

Säsongsbaserad verksamhet där förutsättningar och utrustning för 

livräddning påverkas negativt av perioden mellan säsongerna. 
- 

Badplatser, hamnområden, cam-

pingar, osv. 
0-1 år 



 

Nivå 2 

 

0-36 mån 

(0-3 år) 

Lokaler, avsedda för fler än 1 000 personer, där det vistas personer 

som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsätt-

ningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara 

vakna. 

2B 

Fritidsanläggningar delvis eller un-

der tak, arenor, ishallar för fler än 1 

000 personer.  

0-4 år och 

0-6 år 

Lokaler, avsedda för fler än 50 gäster eller med fler än 25 rum, där 

det vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, 

som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte 

kan förväntas vara vakna. 

4 

Hotell/vandrarhem/förlägg-

ningar/elevhem med kapacitet för 

fler än 50 gäster eller fler än 25 rum. 
0-4 år 

Lokaler, avsedda för personer som hålls inlåsta, där det vistas per-

soner som har begränsade, eller inga, förutsättningar att själva sätta 

sig i säkerhet. 

5D 

Anstalter, häkten, fängelser, arrest-

lokaler, lokaler för rättspsykiatrisk 

vård, osv. 
0-4 år 

Överföring av explosiv vara samt förvärv, förvaring, och/eller han-

del av/med explosiva varor i större omfattning. 
- 

Överföring av explosiv vara samt 

förvärv, förvaring, och/eller handel 

av/med explosiva varor i större om-

fattning. 

0-2 år och 

0-4 år 

Nivå 3 

 

0-48 

mån 

(0-4 år) 

Lokaler, avsedda för fler än 300 personer, där det vistas personer 

som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsätt-

ningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara 

vakna. 

2B 

Skolor, köpcenter, butiker, restau-

ranger, biografer, teatrar, osv. för 

fler än 300 personer. 
0-6 år 

Lokaler, avsedda för fler än 150 personer, där det vistas personer 

som kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar 

att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna. 

1 Industrier med fler än 150 personer. 
0-4 år, 0-6 

år och 0-8 

år 

Bostäder, avsedda för gemensamhetsboende, där det vistas personer 

som kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar 

att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara vakna. 

3B 

Boenden för ensamkommande flyk-

tingbarn, hem för vård och boende, 

osv. 
- 

Lokaler, avsedda för behovsprövade särskilda boenden, där det vis-

tas personer som har begränsade, eller inga, förutsättningar att själva 

sätta sig i säkerhet. 

5B 

Behovsprövade särskilda boenden. 

för personer med fysisk/psykisk 

sjukdom, funktionsnedsättning, ut-

vecklingsstörning, demens eller har 

en nedsatt förmåga att själva sätta 

sig i säkerhet. 

0-4 år 

Lokaler, avsedda för fler än 9 gäster eller med fler än 5 rum, där det 

vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som 

har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan 

förväntas vara vakna. 

4 

Hotell/vandrarhem/förlägg-

ningar/elevhem med fler än 9 gäster 

eller fler än 5 rum. 
0-4 år 



 

Tillståndspliktig hantering av brandfarlig vara i större omfattning - 
Tillståndspliktig hantering av 

brandfarlig vara i större omfattning. 

0-2 år, 0-4 

år och 0-6 

år 

Nivå 4 

 

0-60 

mån 

(0-5 år) 

Lokaler, avsedda för fler än 150 personer, där det vistas personer 

som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsätt-

ningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara 

vakna. 

 

2A 

 

Skolor samt köpcenter, butiker, re-

stauranger, biografer, teatrar, och 

liknande för fler än 150 personer. 
0-6 år 

Lokaler, avsedda verksamhet som bedrivs under dagtid, där det vis-

tas personer som har begränsade, eller inga, förutsättningar att själva 

sätta sig i säkerhet. 

5A 
Förskola eller dagverksamhet enligt 

socialtjänstlagen. 
0-4 år och 

0-6 år 

Lokaler, avsedda för fler än 50 personer, där det vistas personer som 

kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att 

själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna. 

1 Industrier med fler än 50 personer. 0-6 år 

Stora byggnader eller anläggningar som, vid brand, har förhöjd risk 

att påverka omgivande delar av samhället. 
- 

Byggnader eller andra anläggningar 

med en sammanlagd yta större än 2 

500 m2. 
0-8 år 

Nivå 5 

 

Riktad 

tillsyn 

Lokaler, avsedda för färre än 150 personer, där det vistas personer 

som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsätt-

ningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara 

vakna. 

2A 

Restauranger, caféer, bygdegårdar, 

kyrkor med färre än 150 personer 

samt restauranger och liknande 

verksamhet med alkoholtillstånd. 

0-8 år 

Lokaler, avsedda för färre än 50 personer, där det vistas personer 

som kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar 

att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna. 

1 
Industrier, kontor med färre än 50 

personer. 
- 

Lokaler, avsedda för färre än 9 gäster eller med färre än 5 rum, där 

det vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, 

som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte 

kan förväntas vara vakna. 

4 

Hotell/vandrarhem/förlägg-

ningar/elevhem med färre än 9 gäs-

ter eller färre än 5 rum. 
- 

Byggnadsminnen, osv. - 

Byggnadsminnen eller kyrkliga kul-

turminnen som ej uteslutande utgör 

bostad, statliga byggnadsminnen, 

museer. 

0-8 år 

 

  



 

Generell kommentar till frister för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor  

Tillståndstider har ändrats för att de ska hänga samman med intervallen för tillsyn. För vissa kategorier har ändring gjorts så att de inte erhåller 

någon tillsyn under tillståndstiden men istället får en kortare tillståndstid. Detta för att tillståndsverktyget i många fall är effektivare än tillsyns-

verktyget. De kategorier med längre tillståndstider är anpassade till fristerna för tillsyn så att tillsyn genomförs regelbundet under tillståndstiden. 

För att minska påverkan på den enskilde kommer inte tillsyn och tillstånd att genomföras nära inpå varandra då det medför dubbelkontroll. Dub-

belkontroll är inte bra för den enskilde och är inte heller en bra användning av räddningstjänstens resurser.  

BILAGA 2 - Frister för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 

Till-

ståndstid 
Benämning Exempel Tidigare frister och kommentar till ändring 

6 år 
Hantering av brandfarlig 

vara i mindre omfattning 

Hantering av gasol vid re-

stauranger och liknande 

verksamhet, maximalt 110 

liter som förvaras utomhus 

(2 st. P19 alt. 4 st. P11). 

Aktuell hanteringstyp fanns inte tidigare utan hanterades i nästa post med 12 års till-

ståndstid. Aktuell hantering har tillkommit då denna mindre hantering behöver gås 

igenom oftare. Istället för mer tillsyn, vilket verksamheten i övrigt inte behöver, är 

tillståndstiden kortare. Tillståndsverktyget är också i många fall effektivare än till-

synsverktyget. 

12 år 
Hantering av brandfarlig 

vara i större omfattning 

Övrigt som inte utgör 

mindre omfattning. 

0-10 år. Den nya tillståndstiden är anpassad efter tillsynsintervallen och de kontrollin-

tervall som finns på olika typer av cisterner, 6 respektive 12 år.   

2 år 
Förvärv, förvaring, och 

handel med pyroteknik. 

Förvärv, förvaring, eller 

handel med fyrverkeriartik-

lar. 

0-1 år vid första ansökan och 0-3 år därefter. Den nya tillståndstiden är anpassad efter 

att verksamheten ofta förändras och är säsongsbunden.  

6 år 

Förvärv, förvaring, eller 

handel av/med explosiva 

varor i mindre omfatt-

ning. 

Krut för tillverkning av am-

munition för eget bruk, 

stenspräckare för eget bruk, 

ammunitionsförsäljning. 

0-4 år. Den nya tillståndstiden är anpassad efter de nya tillsynsintervallen som har 

ändrats då aktuell typ av verksamhet generellt sköter sig bra. Aktuell hantering om-

fattas inte av tillsyn utan har istället ett kort intervall mellan tillstånden. Detta då till-

ståndsverktyget är effektivare än tillsynsverktyget i denna typ av verksamhet. 

6 år 

Förvärv, förvaring, 

och/eller handel av/med 

explosiva varor i större 

omfattning  

Övrigt som inte utgör 

mindre omfattning. 

0-5 år. Den nya fristen är anpassad efter de nya tillsynsintervallen som har ändrats då 

aktuell typ av verksamhet generellt sköter sig bra. Aktuell hantering har en kort till-

ståndstid då det handlar om explosiva ämnen. Tillsyn sker en gång under tillståndsti-

den. 

6 år 
Tillstånd för överföring 

av explosiva varor  
- 

0-5 år. Den nya fristen är anpassad efter de nya tillsynsintervallen som har ändrats då 

aktuell typ av verksamhet generellt sköter sig bra. Aktuell hantering har ett kort in-

tervall då det handlar om explosiva ämnen. 



 

Generell kommentar till frister för rengöring (sotning) 

Frister för rengöring (sotning) har ändrat för att vara anpassade till riktlinjer för detta från Myn-

digheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. De nya riktlinjerna från MSB grundar sig på 

vilken risk olika anläggningar utgör, medeltemperaturen i kommunen samt är anpassade efter 

de senaste fristerna för brandskyddskontroll som MSB tagit fram. I dessa är fristerna antingen 

3 eller 6 år. En del kategorier nedan har fått färre sotningar per år eller längre tid mellan sot-

ningar och en del har fått fler sotningar per år eller kortare intervall mellan sotningar. Nedan 

redovisas den tidigare fristen eller intervallet med röd fet text.  

BILAGA 3 – Frister för rengöring (sotning) 

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 

Frist Tillämpningskriterier 

3 år  

(4 år) 
Panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad 

driftsledare, oavsett vilket bränsleslag som används. 

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

Frist Tillämpningskriterier 

3 ggr/år 

(4 ggr/år) 
Konventionella pannor. 

2 ggr/år 

(3 ggr/år) 

Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion 

för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller 

motsvarande anordning. 

1 ggr/år 

(2 ggr/år) 

Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande 

bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bräns-

let. 

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

Frist Tillämpningskriterier 

3 ggr/år 

(4 ggr/år) 

Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt mot-

svarande bränsle. 

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

svarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW. 

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

rande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW. 

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning 

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

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

Frist Tillämpningskriterier 

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

synpunkt motsvarande bränsle. 

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

svarande bränsle. 

 



 

Lokaleldstäder 

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier 

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

uppställd eller för matlagning. 

3 år 

(4 år) 

Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för upp-

värmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 

3 år 

(4 år) 
Eldstäder som finns i ett fritidshus. 

Imkanaler i restauranger eller andra större kök 

Frist Tillämpningskriterier 

3 ggr/år Imkanaler i restauranger eller andra storkök. 

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

 

























































































TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-Ol
Sida

532

Ks § 334 Dnr KS 2017/0318

Avgifter för förebyggandeverksamhet Räddningstjänsten Östra
Skaraborg

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättade förslag
till taxekonstruktioner och taxor för tillsyn, tillstånd, rengöring (sotning)
och brandskyddskontroll att gälla från och med den 1 december 2017.

Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs direktion beslutade den 31 augusti
2017 bland annat att fastställa taxekonstruktioner och taxor för utbildning
att gälla från 2017-12-Ol, samt att översända taxekonstruktioner och
taxor för tillsyn, tillstånd, rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för
antagande i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Avgifter tas ut för myndighetsutövning, när stöd finns ilagstiftningen samt
även för vissa andra tjänster som inte utgör myndighetsufövning, exem-
pelvis brandutbildning. Självkostnadsprincipen är gällande innebärande
att myndigheten inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostna-
derna för de tjänster eller nyttigheter som myndigheten tillhandahåller.
Vidare gäller likställighetsprincipen innebärande att myndigheten ska be-
handla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
Avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning är lika i samtliga
medlemskommuner. Avgiften för rengöring (sotning) och brandskydds-
kontroll skiljer mellan de olika distrikten (kommuner).

Avgiftstaxan bygger på årlig uppräkning av timavgiften för myndighetsut-
övning och övriga tjänster utifrån "Prisindex kommunal verksamhet",
framräknat av Sveriges Kommuner och Landsting. Timavgiften för rengö-
ring (sotning) och brandskyddskontroll räknas upp årligen efter
"Sotningsindex" som också tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting.
Uppräkning av taxorna enligt ovan hanteras genom beslut av Direktionen
för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Beslut om
avsteg från fastställd avgift, i enstaka fall, fattas av räddningschefen eller
chefen förebyggande avdelningen.

?Justerare
Å[? S . k' -

Utdragsbestyrkande



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-Ol
Sida

533

forts. Ks § 334

Taxekonstruktionen för räddningstjänstens myndighetsutövning, tillsyn
och tillstånd, utgörs av fast grundavgift och rörlig timavgift. Den rörliga
timavgiften debiteras per halvtimme. Syftet med kombinationen fast
grundavgift och rörlig timavgift är att de delar av ett ärende som är obero-
ende av den enskilde ska vara lika för alla och de delar ay ett ärende som

är beroende av den enskilde ska ski5a sig från fall till fall. Taxekonstruk-
tionerna följer anvisningar från Sveriges Kommuner och Landsting.

Taxekonstruktionen för räddningstjänstens utbildning av medlemskom-
munernas medarbetare består av en fast grundavgift och en rörlig tim-
avgift. Den rörliga timavgiften debiteras per påbörjad halvtimme.

Chefen för förebyggandeavdelningen på Räddningstjänsten Östra
Skaraborg, Daniele Coen lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs (RÖS) direktions protokoll den 31
augusti 2017, § 84
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 172
RÖS chef för förebyggandeavdelningen svar på frågor om olika inställelse-
avgifter och hur de har beräknats den 20 oktober 2017
RÖS räddningschefs förtydligande gällande avgifter för förebyggandeverk-
samheten den 23 oktober 2017

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Å

% <'
Justerare

,,4,-
Utdragsbestyrkande



Från: Info Töreboda kommun 
Skickat: den 24 oktober 2017 09:30 
Till: Kristina Roslund Berg; Mariana Frankén 
Ämne: VB: Komplettering till beslut om avgifter och frister för förebyggande 

brandskydd 
 
Hej! 
Översänder. 
/Peter 
 
 

Från: Hans.Ingbert@rtos.se [mailto:Hans.Ingbert@rtos.se]  
Skickat: den 23 oktober 2017 09:59 
Till: kommun@karlsborg.se; Info Gullspångs kommun <kommun@gullspang.se>; Info Töreboda kommun 
<kommunen@toreboda.se>; kommunen@hjo.se; Info Mariestads kommun <info@mariestad.se>; 
skovdekommun@skovde.se; kommun@tibro.se 
Kopia: Rickard.Johansson@rtos.se; Gote.Carling@skovde.se; Daniele.Coen@rtos.se 
Ämne: Komplettering till beslut om avgifter och frister för förebyggande brandskydd 
 
Hej! 
 
På framställd fråga från av förbundets medlemskommuner lämnas nedanstående komplettering: 
 
Förtydligande av beslutsunderlag gällande avgifter för förebyggandeverksamheten inom 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg.  
 

 En del i att ta beslut om avgifterna är att även ta beslut om ändring av avgifter samt vad som 
gäller vid avsteg från avgift i enskilda fall enligt kap. 5 respektive kap. 5.1 i dokumentet ”Avgifter 
för förebyggandeverksamhet inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg”, som bifogats tidigare 
utskickat beslutsunderlag.  

 
Eventuella frågor i ärendet hänvisas till Daniele Coen, Chef förebyggandeavdelningen. 
 
 
Med vänliga hälsingar 
 
_____________________________________________________________________________________
__________ 
 
 
 
Hans Ingbert 
Räddningschef 
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Majorsgatan 1  
541 41 Skövde 
 

mailto:Hans.Ingbert@rtos.se
mailto:Hans.Ingbert@rtos.se
mailto:kommun@karlsborg.se
mailto:kommun@gullspang.se
mailto:kommunen@toreboda.se
mailto:kommunen@hjo.se
mailto:info@mariestad.se
mailto:skovdekommun@skovde.se
mailto:kommun@tibro.se
mailto:Rickard.Johansson@rtos.se
mailto:Gote.Carling@skovde.se
mailto:Daniele.Coen@rtos.se


Direkt telefon 0500 - 42 40 12 
Växel 0500 – 42 40 00 
www.rtos.se  
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Från: Per-Ola Hedberg 
Skickat: den 23 oktober 2017 17:56 
Till: Mariana Frankén 
Kopia: Kristina Roslund Berg 
Ämne: VB: Avgifter förebyggande brandskydd 
 
Svar på frågor. Lägg till ärendet i Ks 1 november. 
/Per-Ola 
 

Från: Daniele.Coen@rtos.se [mailto:Daniele.Coen@rtos.se]  
Skickat: den 20 oktober 2017 11:49 
Till: Per-Ola Hedberg <per-ola.hedberg@toreboda.se> 
Ämne: SV: Avgifter förebyggande brandskydd 
 
Hej 
  
Anledningen till att grundavgifterna skiljer mellan olika kommuner är för att de grundar sig på den tid det 
tar i medeltal att ta sig från sotarkammaren i kommunen till fritidshus respektive helårsbebodda hus i 
kommunen. Beräkningen av körtiderna är gammal och grundar sig på anvisningar för detta framtagna av 
dåvarande Kommunförbundet. Vi har inte valt att göra någon ny beräkning av tiderna då vi inte tror att 
det medför en lägre kostnad för grundavgiften och då vi har en tanke om ett eventuellt annorlunda 
system för sotning och brandskyddskontroll i framtiden. I aktuellt beslut är det taxekonstruktionen vi vill 
ändra för att underlätta för den enskilde att förstå vad kostnaderna gäller för.  
  
Sotning och brandskyddskontroll hanteras i ett sotningsdistrikt som motsvaras av varje 
medlemskommun och grundar sig på ”livstidsavtal” från innan räddningstjänstförbundet bildades. I 
nuläget finns tre aktörer som hanterar förbundets sju medlemskommuner. Livstidsavtalen har vi lyckats 
ersätta med tidsbegränsade avtal år 2014 för att möjliggöra en alternativ hantering av sotning och 
brandskyddskontroll när Direktionen/medlemskommunerna vill detta. En konsekvens av hanteringen i 
distrikt som motsvaras av en kommun är att det blir svårt att införa grundavgifter som är lika mellan alla 
kommuner. Kostnaderna för det arbete som genomförs är dock lika mellan olika kommuner och skiljer 
sig istället mellan olika anläggningar. 
  
Hela systemet runt sotning och brandskyddskontroll är gammalt och vi har från räddningsförbundets sida 
en tanke om att framöver utreda hur sotning och brandskyddskontroll ska hanteras i framtiden. En 
tänkbar lösning för framtiden, som börjar bli vanligare runt om i landet, kan vara att sotning och/eller 
brandskyddskontroll istället genomförs av räddningstjänstförbundet med egen personal, vilket skulle 
möjliggöra en enhetlig taxa i hela förbundet, men där är vi inte än. 
  
Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och en bättre bild av bakgrunden till taxorna. Har du fler 
frågor så är du välkommen att återkomma till mig. 
  
Med vänlig hälsning 
  

  
Daniele Coen 
Chef förebyggandeavdelningen 

mailto:Daniele.Coen@rtos.se
mailto:Daniele.Coen@rtos.se
mailto:per-ola.hedberg@toreboda.se


  
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Majorsgatan 1  
541 41 Skövde 
  
Direkt telefon 0500 - 42 40 15 
Växel 0500 – 42 40 00 
www.rtos.se  
  

 
  

Från: Per-Ola Hedberg [mailto:per-ola.hedberg@toreboda.se]  
Skickat: den 17 oktober 2017 17:42 
Till: Daniele Coen <Daniele.Coen@rtos.se> 
Kopia: Bengt Sjöberg <bengt.sjoberg@toreboda.se>; Mariana Frankén <mariana.franken@toreboda.se> 
Ämne: Avgifter förebyggande brandskydd 
  
Hej! 
  
Jag har läst förslagen till avgifter för förebyggande verksamhet. Jag har också fått ta del av det 
presentationsunderlag som skickats till oss inför ditt besök på kommunstyrelsen den 1 november. 
  
Jag saknar en förklaring till varför ni föreslår olika inställelseavgifter och hur de har beräknats. Jag tror att 
det kan bli en stor fråga för Töreboda kommun. Om det inte finns tungt vägande argument för att 
kommunerna ska ha olika avgifter på grund av geografin så tycker jag att man bör försöka undvika det 
inom ett kommunalförbund.  
   
  
Med vänlig hälsning 
  
Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 
Töreboda kommun 
0506-181 52 
per-ola.hedberg@toreboda.se 
  

http://www.rtos.se/
mailto:per-ola.hedberg@toreboda.se
mailto:Daniele.Coen@rtos.se
mailto:bengt.sjoberg@toreboda.se
mailto:mariana.franken@toreboda.se
mailto:per-ola.hedberg@toreboda.se


Från: Mariana Frankén 
Skickat: den 12 oktober 2017 12:20 
Till: Bengt Sjöberg; Anne-Marie Lundin; Allan Jacobsson; Lars-Åke Bergman; 

Kenneth Carlsson; Per-Ola Hedberg; Therese Göransson 
Kopia: Kristina Roslund Berg 
Ämne: VB: En fråga till, Underlag för beslut i kommunfullmäktige 
 
Vidarebefordrar RÖS svar på de första frågorna om sotningstaxan. 
/Mariana 
 

Från: Daniele.Coen@rtos.se [mailto:Daniele.Coen@rtos.se]  
Skickat: den 12 oktober 2017 11:08 
Till: Mariana Frankén <mariana.franken@toreboda.se> 
Kopia: Hans.Ingbert@rtos.se 
Ämne: SV: En fråga till, Underlag för beslut i kommunfullmäktige 
 
Hej 
 
När det gäller sotning och brandskyddskontroll så är timtaxan och hur den räknas upp årligen beslutad 
sedan tidigare, för Törebodas del i beslut F § 51, KS 2014/0028. Taxan räknas upp årligen efter 
sotningsindex som levereras av SKL någon gång efter 1 april beroende på hur snabbt arbetsmarknadens 
parter är klara med den årliga löneöversynen. Därav gäller nuvarande taxor till 2018-03-31. 
 
Det vi gör nu är en förändring av taxekonstruktionen för att den ska vara lättare för den enskilde att 
förstå och den vill vi att den ska gälla från 2017-12-01.  
 
Har du fler frågor så är du välkommen att återkomma till mig.  
 
 
Med vänlig hälsning 
  

 
Daniele Coen 
Chef förebyggandeavdelningen 
  
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Majorsgatan 1  
541 41 Skövde 
  
Direkt telefon 0500 - 42 40 15 
Växel 0500 – 42 40 00 
www.rtos.se  
  

 
 

mailto:Daniele.Coen@rtos.se
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Från: Hans Ingbert  
Skickat: den 12 oktober 2017 08:29 
Till: Daniele Coen <Daniele.Coen@rtos.se> 
Ämne: VB: En fråga till, Underlag för beslut i kommunfullmäktige 
 
Daniele svara du på det här. Jag tror du har bättre koll på detaljerna. 
 
Hans 
 

Från: Mariana Frankén [mailto:mariana.franken@toreboda.se]  
Skickat: den 11 oktober 2017 18:55 
Till: Hans Ingbert <Hans.Ingbert@rtos.se> 
Ämne: En fråga till, Underlag för beslut i kommunfullmäktige 
 
Hej igen! 
 
Ska sotningstaxan och taxan för brandskyddskontroll också gälla fr.o.m. den 1 december? 
 
Varför står det period 2017-07-01—2018-03-31 på taxorna? Ska de bara gälla den perioden? 
 
I så fall varför retroaktivt? 
 
Och varför inte längre än till 2018-03-31? 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
MARIANA FRANKÉN 
Kommunsekreterare 
Kommunledningskontoret 
Telefon 0506-180 20 
mariana.franken@toreboda.se 
 
TÖREBODA KOMMUN, Box 83, 545 22 Töreboda 
www.toreboda.se 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Avgifter för 

förebyggandeverksamheten 

Inom Räddningstjänsten Östra 

Skaraborg, 2017. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Inledning 

• Bakgrund 

– Avgifter får tas ut för myndighetsutövning, när stöd för det finns i lagstiftningen, samt 

för tjänster som inte utgör myndighetsutövning, ex. brandutbildning.  

– Självkostnadsprincipen är gällande, dvs. myndigheten får inte ta ut högre avgifter än 

som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som myndigheten 

tillhandahåller.  

– Likställighetsprincipen är gällande, dvs. myndigheten ska behandla sina medlemmar 

lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.  

– Avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning är lika i samtliga 

medlemskommuner.  

– Avgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll skiljer mellan de olika 

distrikten (kommuner). 

• Syfte 

– Riktlinjen syftar till att beskriva och förtydliga för allmänheten och organisationens 

medarbetare vilka avgifter som tas ut för myndighetsutövning och andra tjänster och 

hur avgifterna är framtagna. 

 2 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Innehåll 

• I riktlinjen beskrivs bland annat 

– Hur ändring av avgifter sker. 

– Vad som gäller kring betalning av taxor. 

– Taxekonstruktioner för de olika taxorna. 

• Räddningstjänstens myndighetsutövning. 

• Utbildning. 

• Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 

– Taxetabeller. 

• Räddningstjänstens myndighetsutövning. 

• Utbildning. 

• Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 

– Beräkningar av taxor. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Ändring av avgifter 

• Ändring av avgifter 

– Timavgiften för räddningstjänstens myndighetsutövning och övriga tjänster räknas upp 

årligen efter ”Prisindex kommunal verksamhet (PKV)”, som tas fram av Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL. 

– Timavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll räknas upp årligen efter 

”Sotningsindex”, som tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 

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

för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

– Övriga ändringar av avgifter eller taxekonstruktioner beslutas av kommunfullmäktige i 

respektive medlemskommun. 

• Avsteg från avgift 

– Beslut om avsteg från fastställd avgift, i enstaka fall, tas av räddningschef eller chef 

förebyggandeavdelningen. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Taxekonstruktioner 

• Räddningstjänstens myndighetsutövning 

– Taxekonstruktionen för räddningstjänstens myndighetsutövning, tillsyn och tillstånd, 

består av en fast grundavgift och en rörlig timavgift. Den rörliga timavgiften debiteras 

per påbörjad halvtimme.  

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

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

ärende som är beroende av den enskilde ska skilja sig åt från fall till fall.  

– Taxekonstruktioner följer anvisningar från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 

– Avgifter 

• Grundavgift tillsyn: Förberedelse, genomsnittlig restid, uppföljning. 

• Timavgift tillsyn: Tillsynsbesök, efterarbete (författande av 
tjänsteanteckning/föreläggande) 

• Grundavgift tillstånd: Start av ärende, genomsnittlig restid, efterarbete, avslut av ärendet 

• Timavgift tillstånd: beredning av ärendet.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Taxekonstruktioner 

• Utbildning 

– Taxekonstruktionen för räddningstjänstens utbildning av medlemskommunernas 

medarbetare består av en fast grundavgift och en rörlig timavgift. Den rörliga 

timavgiften debiteras per påbörjad halvtimme. 

– Avgifter 

• Grundavgift utbildning: Förberedelse, genomsnittlig restid, efterarbete. 

• Timavgift utbildning: Utbildningstid hos kund 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Taxekonstruktioner 

• Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

– Taxekonstruktionen för myndighetsutövning och annan verksamhet som sker genom 

upphandlade entreprenörer, rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, består av 

grundavgift, fast avgift och rörlig timavgift. Den rörliga timavgiften debiteras per 

påbörjad halvtimme.  

– För de vanligaste objekt som utsätts för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

finns grundavgifter och fasta avgifter framtagna. För övriga objekt används rörlig 

timavgift.   

– Taxekonstruktionen syftar till att vara enkel att förstå för den enskilde. 

– Timavgiften är fastställd i tidigare beslut i respektive kommun och uppräknas årligen. 

• Skövde  KF §35/14, KS2014.0094 

• Mariestad KF § 48, KS2014/79 

• Hjo  KF § 24, 2014-77 

• Tibro  KF § 25, 2014-115.17 

• Karlsborg KF § 76, 187.2014 

• Töreboda KF § 51, KS 2014/0028 

• Gullspång KF § 65, KS 2014/129 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Taxetabeller – tillsyn 

8 

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

Avgift 

1 
Grundavgift tillsyn LSO 

- timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete tillkommer 
2 640 kr 

2 Timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete 880 kr 

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

Avgift 

1 
Grundavgift tillsyn LBE  

- timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete tillkommer 
2 640 kr 

2 Timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete 880 kr 

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

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

Avgift 

1 
Grundavgift samordnad tillsyn LSO & LBE 

- timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete tillkommer 
3 520 kr 

2 Timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete 880 kr 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Taxetabell - tillstånd 

9 

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

Avgift 

1 
Hantering av brandfarlig vara i mindre omfattning 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 
2 640 kr 

2 
Hantering av brandfarlig vara i större omfattning 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 
3 520 kr 

3 
Förvärv, förvaring, och handel med pyroteknik 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 
3 520 kr 

4 
Förvärv, förvaring, eller handel av/med explosiva varor i mindre omfattning 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 
3 520 kr 

5 
Förvärv, förvaring, och/eller handel av/med explosiva varor i större omfattning  

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 
4 400 kr 

6 
Tillstånd för överföring av explosiva varor  

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 
1 760 kr 

7 
Godkännande av föreståndare för explosiva varor 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 
1 760 kr 

8 
Mindre förändring av befintligt tillstånd 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 
1 760 kr 

9 
Avslag av tillståndsansökan 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 
1 760 kr 

10 Timtaxa för beredning av ärendet 880 kr 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Taxetabell - utbildning 

10 

1 Taxor för utbildning 

Avgift 

1 
Grundavgift utbildning 

- timtaxa för utbildningstid tillkommer 
2 200 kr 

2 Timtaxa för utbildningstid 880 kr 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Taxetabell – rengöring (sotning) 

11 

1 Taxor för rengöring (sotning) enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 

1.1 Grundavgift för rengöring (sotning) i småhus 

    Skövde Mariestad Tibro Töreboda Hjo Karlsborg Gullspång 

1.1.1 Permanent bostad 156 kr 148 kr 135 kr 171 kr 139 kr 161 kr 139 kr 

1.1.2 Fritidsbostad 224 kr 217 kr 204 kr 239 kr 208 kr 227 kr 208 kr 

1.2 Objektsavgift för rengöring (sotning) i småhus 

    Samtliga kommuner 

1.2.1 Värmepanna 231 kr 

1.2.2 Sluten eldstad 171 kr 

1.2.3 Öppen eldstad 152 kr 

1.3 Objektsavgift för rengöring (sotning) i övriga objekt 

    Samtliga kommuner 

1.3.1 Samtliga objekt Timtaxa enligt 1.4.1 

1.4 Timtaxa för rengöring (sotning) 

    Samtliga kommuner 

1.4.1 Timtaxa 457 kr/tim 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Taxetabell - brandskyddskontroll 

12 

2 Taxor för brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 

2.1 Grundavgift för brandskyddskontroll i småhus 

    Skövde Mariestad Tibro Töreboda Hjo Karlsborg Gullspång 

2.1.1 Permanent bostad 337 kr 318 kr 289 kr 373 kr 298 kr 350 kr 260 kr 

2.1.2 Fritidsbostad 501 kr 484 kr 453 kr 537 kr 463 kr 507 kr 424 kr 

2.2 Objektsavgift för brandskyddskontroll i småhus 

    Samtliga kommuner 

2.2.1 Första kontrollobjekt 548 kr 

2.2.2 För varje tillkommande kontrollobjekt 244 kr 

2.3 Objektsavgift för brandskyddskontroll i övriga objekt 

    Samtliga kommuner 

2.3.1 Samtliga objekt Timtaxa enligt 2.4.1 

2.4 Timtaxa för brandskyddskontroll 

    Samtliga kommuner 

2.4.1 Timtaxa 731 kr/tim 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång 

Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar  

– att notera informationen, 

– att fastställa taxekonstruktioner och taxor för utbildning att gälla från 2017-12-01, 

– att översända taxekonstruktioner och taxor för tillsyn, tillstånd, rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll för antagande i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 

13 





































TöREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

Expediering:
RöS

Kommunsekreterare P. Andersson

Assistent A. Andersson

Sekreteraren

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum

2 014-0 4-2 8

Sida

93

Kf§51 Dnr KS 2014/0028

Taxor för tillsyn, brandskyddskontroll och rengöring enligt Lag om
skydd mot olyckor

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar taxa för tillsyn, brandskyddskontroll och ren-
göring enligt Lag om skydd mot olyckor enligt bilagor att gälla från och
med den 1 maj 2014.

2. Kommunfullmäktige antar retroaktiv taxa för tillsyn, brandskyddskontroll
och rengöring enligt Lag om skydd mot olyckor enligt bilagor att gälla från
och med den 1 januari 2014 till och med den 30 april 2014.

Ärendet

Direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg
(RÖS) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktigei Töreboda be-
sluta att:

A. Anta taxa för tillsyn, brandskyddskontroll och rengöring enligt Lag om
skydd mot olyckor enligt bilagor ätt gälla från och med den 1 maj 2014.

B. Anta retroaktiv taxa för tillsyn, brandskyddskontroll och rengöring enligt
Lag om skydd mot olyckor enligt bilagor att gälla från och med den 1 ja-
nuari 2014 till och med den 30 april 2014.

Ärendet är föranlett av att Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 de-
cember 2013 beslutat undanröja underinstansernas avgöranden i ett mål rö-
rande kontrollavgift för livsmedelskontroll för kommunalförbundet Ystad-
Österlenregionens mi5öförbund. HFD konstaterar i sin dom att mi5öförbun-
det inte varit behörigt att fatta beslut Om taxan. HFD anför i sina domskäl att
det krävs grundlagsstöd för att kommunerna ska kunna överlämna före-
skriftsrätt enligt 8 kap regeringsformen till annat organ och att sådant
grundlagsstöd saknas för kommunalförbund.

Direktionen för RÖS har den 19 december 2013 antagit taxor för förebyg-
gande verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor att gälla från och med den
1 januari 2014. Taxa för sotningsverksamhet justerades i samband med att
sotningsindex räknades upp av Sveriges kommuner och landsting. Beslut om
förändrat sotningsindex gäller från och med den 1 juli 2013.

k7"'l h.'Å'/) a?t--.-'

Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI
Sammanträdesdatum

2014-04-28

Sida

94

forts. Kf § 51

Räddningstjänsten gör den bedömningen att varje medlemskommun behöver
anta taxor inom kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs
verksamhetsområde då HFD klargjort att kommunalförbund inte får anta
taxor.

Ärendets beredning

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs (RÖS) skrivelse den 4 februari 2014
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 mars 2014, § 41
Kommunstyrelsens protokoll den 2 april 2014, § 116
RÖS, e-postmeddelande med information om timavgiften den 8 april 2014

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för tillsyn,
brandskyddskontroll och rengöring enligt Lag om skydd mot olyckor enligt
bilagor att gälla från och med den 1 maj 2014 och att anta retroaktiv taxa för
tillsyn, brandskyddskontroll och rengöring enligt Lag om skydd mot olyckor
enligt bilagor att gälla från och med den 1 januari 2014 till och med den 30
april 2014. Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra åt kom-
munledningskontoret att redovisa underlag till kommunfullmäktiges sam-
manträde till hur man kommit fram till timavgiften 2014 på 795 kronor.

Yrkanden

Lars-Åke Bergman (S) och Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Bilaga Kf§ 51/14

rareY,tei
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Bilaga till Kf § 51/14
Bilaga till Ks § 116/14
Bilaga till UU '3 41/14

Avgifter för tillsyn, tillstånd och utbildning

Räddningstjänsten har rätt att ta ut en avgift f8r arbetsmoment som tillsyn enligt lag om SkYdd
mot olyckor (LSO), tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE),
tillståndshantering enligt LBE och utbildning av medlemskornrnunemas personal.
Avgiften ska täcka de kostnader som uppkommer 'för att föddningstj msten ska kunna fullgöra
uppgiften. Avgiften ska täcka kostnad för personal, lokal, fordon, transport, utrustning,
skyddskläder, registerhållning, osv. Det är inte meningen att räddningstj msten ska göra någon
ekonomisk vinst på avgiften eller att avgiften ska vara så låg att tjisten subventioneras av
skatteintäkter.

Avgiften är lika för alla medborgare inom medlemskornrnunema och tar inte hänsyn till
avstånd från den brandstation som t.ex. tillsynsförättaren utgår från.

Timavgift

För förebyggandeverksamheten har en timavgift tagits fram. Avgiften räknas om årligen och
tar hänsyn till verksarnhetens kostnader vad gäller t.ex. personal, lokal, fordon, transport,
utnistning, skyddskföder, registerhållning, osv. För 2014 % timavgiften 795 kr.

Tillsyn enligt LSO och/eller LBE

Avgiften för tillsyn enligt LSO eller LBE utgörs ay en gmndavgift, vilken innefattar förarbete
och efterarbete. Grundavgiften motsvarar 1,5 arbetstimmar. Vid tillföllen med sarnordnad
tillsyn enligt LSO och LBE motsvarar grundavgiften 2,5 tirnrnar. Tid för tillsyn debiteras med
anvid tid per påbörj ad halvtirnrne.

Tillstånd enligt LBE

Avgiften för tillstånd enligt LBE utgörs av en grundavgift som motsvarar 2,5 arbetstimrnar,
vilket är den tid ett tillståndsärende, i genomsnitt, tar att handlägga. När
tillståndshandläggningen tar längre tid än 2,5 tirnrnar debiteras övrig tid per påbörjad
halvtimrne.

a/' Utbildning

Avgiften för utbildning utgörs av en gmndavgift motsvarande 2 arbetstirnmar, vilket är den
tid som går åt till förberedelser, transporter, osv. Utöver grundavgiften debiteras
utbildningstiden med använd tid per påbörjad halvtirmne. Förbrukningsmaterial, som
handbrandsläckare, debiteras med faktisk kostnad.

Avsteg från avgift

Beslut om avsteg från fastslagen avgiftskonstmktion tas av chef förebyggandeavdelningen.
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Taxa för brandskyddskontroll
Til!ämpningsområde
Töreboda kommun

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersä(tning
enligt denna taxa.

lAngivna avgifter exkl. moms.

'1 . Objekt i småhus
1.I Grundavgift

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll

1 Helårsbebott hus (Timpris enl 4.4/60 x 24,57 min)

2 Fritidshus (Timpris enl 4.4/60 x 38,07 min)

t2 Kontrollavgift
1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal (Timpris enl 4.41BO x 45 min)

2 Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som 1 (Timpris enl 4.4/60 x 20 min)

Period 2013-07-O"l-2014-03-311
l

1

278,00

430,00

509,00

226,00

1.3

2.

2.1

Tilläggsavgift

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktryckprovning eller föckagemätning uttas
ersättning Br mertiden med pris, som anges i 4.4.

Övriga objekt
Kontrollavgift
Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.

Avgift för efferkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4
samt transportersättning.

4. Särskilda bestämmelser

1 För extra instållelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta
inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.4. samt transpor(ersättning.
Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.i eller 2.1 samt en administrationsavgift av

2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersätkning per påbe)ijad km av avståndet fram och åter (ill
förrättningsplatsen.
Vid beräkningen tillämpas aktuellt avtal motsvarande BilOl , tabell 2 årliga körsträcka < 12000 km. För annat
transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.

3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid,
utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

3.

Ii 3,00

5.

4 Timersättning u(går per man med
R5r kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme.
FÖr kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.
Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningtiden till och från
arbetsplatsen.

5 l angivna ersättningar ingår kostnaden föt teknisk uttustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering
av brandskyddskontrollen.

Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska
Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfeiaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.

678,00

//
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Sotningstaxa

rTi!!ämpningsområde
Töreboda kommun

För utförande av enligt räddningstjänstlagen föreskrivet so(nings- och rengöringsarbete, undersökningsarbete
eller annat sådant arbete u!går ersättning enligt denna taxa.

Period 2013-07-01-2014-03-31

l

1.

1.1

1.2

1.3

1

2

Objekt i småhus
Grundavgift
Inställelse för utförande av arbe(e enligt 1.2. under ordinarie
sotningstur per gång
Helårsbebo}( hus (Antal minu}er ' minutpris)
Fritidshus (Antal minuter' minutpris)
Objektsavgift (kr/enhet)
Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande
rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal.

1 Värmepanna med normaleffek( högst 50 Mcal/h (ca 60kW)
a) eldad uteslutande med olia
b) miliögodkänd för olja
c) eldad helt eller delvis med fast bränsle
d) miliögodkänd för fast bränsle
Braskarnin

Lokalelds(ad

Imkanal

1) Utan fläktanordning
2) Med köksfläkt
3) Med spisfläkt
4) Med fläk( placerad i vind eller på }ak
5) Med värrneväxlare placerad inom bostadsutrymme
Tilläggsavgift

1 Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1 ,0 m längd
1) 1,0-2,5 m
2) 2,6-5,0 m
3) Mer än 5,0 m; timersättning u}(as enligt 4.5.

2 Avstötning från vind eller övervåning av vertikal kanal och/eller
horisontell kanal av högst 2,5 m längd till objekt 1 .2.43

2

3

4

16,38 minuter
25,38 minuter

f Kronor

exkl. moms

116,00

179,00

179,00

214,00
214,00

230,00
159,00

141,00

54,00

gi,oo

177,00

247,00

424,00

27,00
67,00

20,00

]

2.

2.1

3 Demontering octi montering av kryddhylla e.d. fastsatt med skruv
eller motsvararide framBr objekt 1.2.43
Övriga ob}ekt
Inställelseavgift
Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbete(s
utförande vid obiekt belägna inom en radie av 10 km från
arbetslokalerna.

För avlägsnare belägna objekt uttas (illäggsersättning för den
proportionella delen av den tillkommande }ransport}iden per man
och timme med pris, som anges i4.5.

32,00

2.2

li 1 Sotning av värmepanna jämte (illhÖrande tökkanal och
förbfödelsekanal. För den !ill rökkanalen anslutna största sotade Normal-
vaaarmepannan u(faS ersa-flni'ng enl'tg( kolumn a OCh f0' r Var OCh en aV effiej:(-
de övriga sotade värrnepannorna enligt kolumn b. Mcal/h (ca KW)

-50 (-60)i
51 - 100 (ei-120)l

101-i50 (121-180)i
151 - 200 (181 - 240)i
201- 250 (241 - 300)l
251-300 (301-36Cl)l

kolumn a

enligt
'1.1 och 1.2

332,00

385,00
442,00

464,00
<g'r,oo

kolumn b

ii<,ooi
208,00i
261 ,00

318,00i
340,001
374,ö0i

2 För sotning eller rensnirig av annat än under 1 . och 2.2.1 angivet
objekt uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i
4.5. Partema må träffa överenskommelse om fast pris beräkna(
efter tidsåtgång.

A A,,- Taxafö":7 o"=b';"d'kydd'k""r3T,Ö »-];'xi'
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{/

2.3

3.

4.

1

2

Tilläggsavgift
Separai rökkanal till sidopanna
Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt
2.2.1 ; timersättning ut!as enligt 4.5. Parterna må träffa
överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåfgång.

Undersökningsarbeten m m
1 För undersökningsarbete, annat bes(äll( arbete och utbränning

ut}as ersättning per man och timme med pris, som anges i4.5 samt
(ransportersättning enligt 4.3.

2 Protokolleringavbrandskyddskon(rollenligtl7§RäL
Särskilda bestämmelser

1 0mvidutförandeavarbeteenligtl.2.,l.3.och2.2.l
undantagsförhållande föreligger genom awikelse av nedan nämn(
slag, uttas ersät(ning per man och }imme med pris, som anges i
4.5.

a) sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr
åtkomlighetsregler i SBN).
b) anordningar och konstruk(ionsdetaljer hindrar eller avsevärt
fi5rsvårar användning av standardverktyg.
c) för sotningens genomförande erforderlig demon(ering och
montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbe(e i sådan
omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller övertiger i4.5.
angiven debiteringsperiod.

d) blockering av rensluckor eller av u}rymme med renslucka.
e) användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten
av svårboföagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd
än normalt på grund av anläggningsfel.
f) fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d.

2 För hämföing av lös väggstege, som e% förvaras omedelbart intill
uppstigningsställe, uttas tilläggsavgift med
dock at( tilläggsersätföing beråknas som (imersäf}ning enligt 4.5,
därest (idsåtgången uppgår till eller övers}iger däri angiven
debi}eringsperiod.
För extra inställelse, då fas(ighe}sägaren eller ny(tjaren av
rensningsplik}igt objekt utan giltigt skäl hindra( arbetets u(förande
på härför tillkännagiven tidpunk(,
u}tas för återbesök ersättning per man och timme med pris som
anges i4.5. samt transportersätföing. Härjäm}e ut}as ersättning för
den ordinarie inställelsen enl. 1 .1 eller 2 samt en
administrationsavgift av

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersät(ning med
det belopp per påbörjad km av avståndet fram och å(er till
förrättningspla(sen som vid tillfållet gäller för befattningshavare i
kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning.
Vid beräkningen tillämpas reg!erna för mindre bil och lägsia årliga
körlängd. FÖr anna} transpor(medel än bil uttas ersättning med den
verkliga kostnaden.

För arbete, som utförs u}om ordinarie arbetstid, orsakat av att
objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, ut!as ersättning
per man och (imme med pris som anges i4.5 samt tillägg
motsvarande de merkostnader som arbetet förarileder.

Timersättning utgår med
innefattande även ersättning för erforderlig arbe}sledning. För
arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvarts(imme som
hel kvar(s(imme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme
som hel halvtimme.

l övertid inräknas eventuell avtalsenlig våntetid samt (id för bad och
omklädsel, därest denna utgår särskil} för övertidsarbetet.
Vid beräkning av arbetstidens långd inräknas förflyt(ningtiden till
och från arbe(splatsen.
l angivna ersättningar ingår kos(naden för konventionell !eknisk
utrustning. För anväridande av speciell teknisk utrusföing,
exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning
enligt överenskommelse med den betalande.

3

4

5

6

Kronor exkl. moms

28,00

42,00

64,00

424,00

:3:34
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TöREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

Expediering:
RöS

Kommunsekreterare P. Andersson

Assistent A. Andersson

Sekreteraren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 014-0 4-2 8

Sida

95

Kf§52 Dnr KS 2014/0028

Taxa för tillsyn och tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och
explosiva varor

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lag om
brandfarliga och explosiva varor enligt bilagor att gälla från och med den
1 maj 2014.

2. Kommunfullmäktige antar retroaktiv taxa för tillsyn och tillstånd enligt
lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med den 1 janu-
ari 2014 till och med den 30 april 2014.

Ärendet

Direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg
(RÖS) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktigei Töreboda be-
sluta att:

A. Anta taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva
varor enligt bilaga att gälla från och med den 1 maj 2014.

B. Anta retroaktiv taxa för tillsyn och tillstånd enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor att gälla från och med den 1 januari 2014 till och med den
30 april 2014.

Direktionen för RÖS har den 19 december 2013 antagit taxor för förebyg-
gande verksamhet enligt lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla
från och med den 1 januari 2014.

Räddningstjänsten gör den bedömningen att varje medlemskommun behöver
anta taxor inom kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs
verksamhetsområde då Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) klargjort att
kommunalförbund inte får anta taxor.

Ärendets beredning

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs (RÖS) skrtvelse den 4 februari 2014
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 mars 2014, § 42
Kommunstyrelsens protokoll den 2 april 2014, § 117
RÖS, e-postmeddelande med information om timavgiften den 8 april 2014

)7,; "7+ll,, 1 -1-
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TöREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-04-28

Sida

96

forts. Kf § 52

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för tillsyn och
tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor enligt bilagor att gälla
från och med den 1 maj 2014 och att anta retroaktiv taxa för tillsyn och
tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med
den 1 januari 2014 till och med den 30 april 2014. Kommunstyrelsen be-
slutade vidare att uppdra åt kommunledningskontoret att redovisa underlag
till kommunfullmäktiges sammanträde till hur man kommit fram till timavgif-
ten 2014 på 795 kronor.

Yrkanden

Lars-Åke Bergman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf § 52 /14
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Bilaga till Kf 3 52/14
Bilaga till Ks 'S, 117/ljtill Ks 'S, 117/14
Bilaga till UU Fl 42/14

Avgifter för tillsyn, tillstånd och utbildning
Räddningstjänsten har fött att ta ut en avgift för arbetsmoment som tillsyn enligt lag om skydd
mot olyckor (LSO), tillsyn enligt laB om brandfarliBa och explosiva varor (LBE),
tillståndshantering enligt LBE och utbildning av medlemskornmunernas personal.
Avgiften ska täcka de kostnader som uppkommer för att räddningstjisten ska kunna fullgÖra
uppgiften. Avgiften ska täcka kostnad för personal, lokal, fordon, transport, utmstning,
skyddskföder, registerhållning, osv. Det är inte meningen att räddningstjänsten ska göra någon
ekonomisk vinst på avgiften eller att avgiften ska vara så låg att tjänsten subventioneras av
skatteintäkter.

Avgiften är lika för alla medborgare inom medlemskormnunerna och tar inte hänsyn till
avstånd från den brandstation som t.ex. tillsynsförättaren utgår från.

Timavgift

För förebyggandeverksarnheten har en timavgift tagits frarn. Avgiften räknas om årligen och
tar hänsyn till verksarrföetens kostnader vad gäller t.ex. personal, lokal, fordon, transport,
utrustning, skyddskläder, registerhållning, osv. För 2014 är tirnavgiften 795 kr.

Tillsyn enligt LSO och/eller LBE

Avgiften för tillsyn enligt LSO eller LBE utgörs av en grundavgift, vilken innefattar förarbete
och efterarbete. Grundavgiften motsvarar 1,5 arbetstirnrnar. Vid tillfällen med sarnordnad
tillsyn enligt LSO och LBE motsvarar grundavgiften 2,5 tirnrnar. Tid för tillsyn debiteras med
använd tid per påböriad halvtimrne.

Tillstånd enligt LBE

Avgiften för tillstånd enligt LBE utgörs av en grundavgift som motsvarar 2,5 arbetstimmar,
vilket är den tid ett tillståndsärende, i genomsnitt, tar att handfögga. När
tillståndshandföggningen tar lio'r,e tid än 2,5 tirnmar debiteras övrig tid per påbörjad
halvtimme.

Utbildning

Avgiften för utbildning utgörs av en grundavgift motsvarande 2 arbetstirmnar, vilket är den
tid som går åt till förberedelser, trmisporter, osv. Utöver gnindavgiften debiteras
utbildningstiden med använd tid per påböriad halvtirmne. Förbmkningsmaterial, som
handbrandsläckare, debiteras med faktisk kostnad.

Avsteg från avgift

Beslut om avsteg från fastslagen avgiftskonstruktion tas av chef förebyggandeavdelningen.
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TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 017-11-Ol
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Ks § 329 Dnr KS 2017/0313

Delårsrapport 2017, Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) del-
årsrapport 2017 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt Delårsrapport 2017. Del-
årets resultat är negativt och uppgår till - 6,5 miljoner kronor, vilket är i
linje med det budgeterade resultatet på - 6,5 miljoner kronor. Soliditeten
uppgår till 66,3 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt.
Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med ett eget kapital om 57
miljoner kronor. Det egna kapitalet minskar dock i stadig takt allteftersom
kostnaderna ökar och därmed det negativa resultatet. Inom ett par års tid
kommer taxehöjningar att bli nödvändiga för att få ekonomin i balans och
kunna upprätthålla en god finansiell ställning.

Prognosen för helåret visar på ett underskott på cirka - 13 mi5oner kro-
nor vilket är i enlighet med budgeterat resultat. Underskotten ska ses mot
bakgrund av tidigare beslut i direktionen om att införandet av matavfalls-
insamling ska finansieras av det egna kapitalet och att underskott inte
kommer att återställas med hänvisning till stark ekonomisk ställning.

Utöver ekonomiperspektivet finns följande tre perspektiv - Verksamhet/-
Mi5ö, Kund och Medarbetare. Flertalet av målen inom perspektivet Verk-
samhet/Miljö bedöms uppnås. För Kund respektive Medarbetamålet visar
genomförda undersökningar att inget av målen uppnås för året. För Kund-
perspektivet ligger resultatet nära det beslutade målet medan skillnaden
är betydligt större för medarbetarmålet.

Beslutsunderlag

Avfallshantering Östra Skaraborgs direktions protokoll den 18 september
2017, § 17
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Revisorerna i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs be-
dömning av delårsrapport 2017-06-30
Certifierad kommunal revisors granskning av delårsrapport 2017 för
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg den 25 september
2017

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 173

Direktionen beslutade den 18 september 2017 att godkänna delårsrappor-
ten för år 2017.

Revisorerna i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg gör
följande bedömning av kommunalförbundets delårsrapport:

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redo-
visningssed.

Revisorerna gör ingen annan bedömning av måluppfyllelsen än den
som direktionen gör i delårsrapporten.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

i

;
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Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning  

 

Händelser under första halvåret 

Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kom-
munalförbund som ansvarar för den kommunala 
renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna 
Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, 
Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. Ansvaret om-
fattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hus-
hållsavfall samt avfall hos annan verksamhet, som 
är jämförligt med hushållsavfall. 

Insamlingen av matavfall fortsätter med nya om-
råden både bland villahushåll och i flerbostads-
hus. Under våren har resterande villahushåll i 
Mariestads kommun fått erbjudande om sorte-
ring och kommit igång. Totalt sett har 7800 lägen-
hetshushåll kommit igång med sortering av 
matavfall och ytterligare 2800 står i startgro-
parna. 

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

 

Resultat 

Resultatet för första halvåret är negativt -6,5 
mnkr men är helt enligt det budgeterade 
resultatet. Soliditeten uppgår till 66,3 % vilket 
innebär att det finansiella målet är uppfyllt.  
Prognosen för helåret tyder på ett resultat i nivå 
med budget -13 mnkr.  

 

Investeringar 

Under första halvåret har en ny sopbil till Skövde 
köpts för 2 mnkr och en kärlvändare till 
plockanalyser för 40 tkr. 

 

Prognos 

Prognosen för helåret är att vi kommer att ligga i 
fas med budget och därmed göra ett underskott 
med ungefär -13 mnkr. 
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Organisation och politik  

Kommunalförbundet  

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) består se-
dan den 1 januari 2016 av nio kommuner då Gull-
spångs och Mariestads kommuner blev medlem-
mar. I AÖS medlemskommuner bor ungefär 
170 000 invånare. 

 

 
 

Kartbild över AÖS medlemskommuner 

 

Uppdrag 

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

 

Politisk ledning 

Kommunalförbundet leds av en direktion och 
varje medlemskommun representeras av två leda-
möter och två ersättare. Skövde kommun innehar 
ordförandeposten och posten som vice ordfö-

rande alternerar årligen mellan övriga medlems-
kommuner. Ordförande är Martin Odenö (M) och 
vice ordförande är för närvarande Göran Johans-
son (C) från Töreboda. Direktionen har fyra till fem 
sammanträden per år och platsen för mötena väx-
lar mellan medlemskommunerna.  

 

Revisorer 

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

 

Verksamhetsområden 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Visste du att… 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision 

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

 

 

 

Verksamhetsidé 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfallstrappan 

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

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

 

 

 

 

 

 

 
  

 AÖS vision 
 

Vi är en av de ledande i Sverige  
inom kommunal avfallshantering  

och  
alla våra invånare sorterar rätt! 

AÖS verksamhetsidé 
 

Vi säkerställer medlemskommunernas in-
samling och omhändertagande av hushålls-

avfall till vår gemensamma nytta. 
 

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

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

 

 

 

Mål och måluppfyllelse 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Mål 2017 Måluppfyllelse 
 
Ansluta kvarvarande villahushåll i 
Mariestad (ca 3 600) till insamling 
av matavfall (2017). 
 
Ansluta samtliga villahushåll i 
Gullspång (ca 2 100) till insamling 
av matavfall (2017). 
 
Ansluta de kommunala bostads-
bolagen i Gullspång (ca 300 lä-
genheter) och i Mariestad (ca 
1 600 lägenheter) till insamling av 
matavfall (2017). 
 
Ansluta kvarvarande fastigheter 
(ca 2 600 lägenheter) hos de 
kommunala bostadsbolagen i Fal-
köping, Karlsborg, Skara, Skövde, 
Tibro och Töreboda (2017). 
 

 
Målet är uppfyllt. 
 
 
 
Villahushåll i Gullspång kom-
mer anslutas under hösten 
2017. 
 
Målet är inte uppfyllt ännu. 
Start hösten 2017. 
 
 
 
 
Målet är inte uppfyllt. Alla fas-
tigheter har ännu inte startat. 
 

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

 
Målet är uppfyllt. Andelen sop-
bilar som drivs med biogas 
uppgår till 50 %. 
 
Målet är uppfyllt. 38 % av sop-
bilarna drivs med HVO. 
 
 

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

 
Mäts vid årsskiftet. 
 

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

Nyckelfråga

Lokalt omhändertagande av avfall i så stor 
utsträckning som möjligt.

Nyckelfråga

Bedriva en effektiv och miljöriktig 
verksamhet

Nyckelfråga
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Händelser under första halvåret 
 

Matavfall i Mariestad och Gullspång 

Under våren har nya områden med matavfallsin-
samling startats i Mariestads kommun. Denna 
gång på landsbygden. Cirka 3 200 villahushåll fick 
erbjudande om sortering av matavfall och ca 80 
procent tackade ja.  

Till hösten startar insamling av matavfall i Gull-
spångs kommun. Ungefär 2 100 villahushåll kom-
mer att få erbjudande om sortering. 

 

Matavfall i flerbostadshus 

Även bland flerbostadshusen ökar antalet som 
börjar sortera matavfall. Ungefär 7 800 lägen-
hetshushåll av de totalt ca 40 000, har kommit 
igång med sortering av matavfall och ytterligare  
2 800 står i startgroparna. 

Målet är att de kommunala flerbostadshusen ska 
ha infört sortering av matavfall i sina fastigheter 
senast vid utgången av 2017.  

De privata fastighetsägarna har till och med år 
2018 på sig att införa sortering i sina fastigheter. 
Under våren har 60 procent (530 st.) av de pri-
vata fastighetsägarna varit på informationsmöte. 
Ytterligare möten planeras under hösten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya gemensamma avfallsföreskrifter 

Den 1 april trädde de nya gemensamma avfallsfö-
reskrifterna i kraft. De nya föreskrifterna gäller i 
samtliga AÖS nio medlemskommuner. Avfallsfö-
reskrifterna är det regelverk som styr hur hus-
hållsavfallet i medlemskommunerna ska hante-
ras. 

 

Automatiserade sopbilar i framtiden…? 

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

Eftersom avfallshanteringen blir alltmer komplex 
i takt med att städerna växer och förtätas finns 
det av flera skäl anledning att se om det går att 
automatisera delar av sophämtningen. Det gäller 
framför allt områdena arbetsmiljö, säkerhet och 
effektivitet. 

AÖS bidrag i projektet bestod bland annat av fre-
kvensanalyser av fordonsanvändningen, vilket 
delvis utfördes med hjälp av kroppskameror på 
chaufförerna.  

Slutsatsen från projektet är att det bör finnas 
goda förutsättningar för automatisering av bland 
annat backningsrörelser, framkörning, lasttöm-
ning och kärlfångst. 

 

 

 

 

 

Automatisering av sophämtning. Fr vänster Niklas 
Land, Mattias Olsson, Andreas Gabert, Peter Ing-
varsson och Peter Dahlström. 
Foto: Per Berner/Morot 
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Kund 

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

 
 

Mål och måluppfyllelse 2017 

 

 

  

 

 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

God service med hög tillgänglighet och 
tydliga öppettider på ÅVC.

Nyckelfråga

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

Nyckelfråga

Mål 2017 Måluppfyllelse 
 
Grönt kort införs på minst två 
ÅVC. 

 
Målet är inte uppfyllt. Grönt kort 
planeras för Värsås, Odenslund 
och Töreboda ÅVC:er. 

Mål 2017 Måluppfyllelse 
 
Nöjd kundindex ska vara minst 
85 %. 
 

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

Timmersdala 
ÅVC 

980 st 

Hjo  
ÅVC 

1 328 st 

Karlsborg 
ÅVC 

506 st 

Visste du att… 
 
… Grönt kort finns på 
tre återvinningscen-
traler i AÖS område. 
 
Sammanlagt har drygt  
2 800 kunder skaffat 
grönt kort. 
 
Mer information finns 
på hemsidan 
www.avfallskaraborg.se 
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Händelser under första halvåret 
 

Kundundersökning gav fint resultat 

Under våren har en kundundersökning 
genomförts i AÖS medlemskommuner. 4 500 
slumpvis utvalda kunder har fått en enkät och ca 
56 procent valde att svara på enkäten. Syftet med 
enkäten var att mäta upplevd servicekvalitet 
inom olika delar av avfallsverksamheten. 

 

Så här tycker våra kunder om oss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet av undersökning en visar att hela  
83 procent av kunderna är nöjda eller mycket 
nöjda med avfallshanteringen i AÖS kommuner. 
Det är en förbättring med +5 enheter sedan den 
förra undersökningen 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönt kort på tre ÅVC 

I slutet av 2016 startades Grönt kort på AÖS 
tredje återvinningscentral, Karlsborg. Sedan 
starten har strax över 500 personer varit på 
utbildning och fått sitt gröna kort. 

Totalt sett har snart 3 000 kunder grönt kort i Hjo, 
Karlsborg och Timmersdala. 

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

Många och långväga studiebesök 

Grönt kort skönjer uppmärksamhet i hela Sverige 
vilket märks genom de många och långväga stu-
diebesöken. 

Hittills under 2017 har vi haft sex studiebesök 
med representanter från ca 20 kommuner, från 
Lund i söder till Skellefteå i norr. Ett trettiotal per-
soner har varit med på besöken som varit mycket 
uppskattade.  

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

 

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

 
 

Mål och måluppfyllelse 

 

 

Händelser under första halvåret 
 

Medarbetarenkät 

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

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

En förklaring till det relativt låga resultatet är den 
förändringsprocess som avfallsbranschen AÖS 
och nu genomgår. Ökade krav på insamling och 
sortering påverkar och förändrar yrkesroller och 
ställer därmed högre krav på medarbetarna. 

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

 

 

 

Hjärt- och lungräddning 

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

 

 

 

 

Hälsoprofil 

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

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

  

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Vara en attraktiv arbetsgivare.

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

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

 

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

 
 

Mål och måluppfyllelse 

 

 

Resultat delår 2017 

Resultatet för första halvåret är negativt -6,5 
mnkr men är helt enligt det budgeterade 
resultatet. Soliditeten uppgår till 66,3 % vilket 
innebär att det finansiella målet är uppfyllt.  
Prognosen för helåret tyder på ett resultat i nivå 
med budget -13 mnkr.  

Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med 
ett eget kapital om 57 mnkr. Det egna kapitalet 
minskar dock i stadig takt allteftersom kostna-
derna ökar och därmed det negativa resultatet. 
Inom ett par års tid kommer taxehöjningar att bli 
nödvändiga för att få ekonomin i balans och 
kunna upprätthålla en god finansiell ställning. 

Intäkter 

Intäkterna för första halvåret uppgår till 57,6 
mnkr vilket är 2,5 mnkr mindre än budgeterat. 
Det beror främst på att sluttäckningen inte nått 
de budgeterade intäkterna. Fakturering för 
sommarabonnemang sker i efterskott vilket 
kommer att ge ökade intäkter under andra 
halvåret. ÅVC:erna ligger bättre till än budget 
bland annat beroende på försiktighet i 
budgeteringen avseeende materialslag som har 
vikande marknadsvärden. Utfallet har dock blivit 
bättre än förutspått. 

 

Intäkter/ 
verksamhet 

Utfall 
jan-jun 

Budget 
jan-jun 

Avvikelse 
budget 

Insamling 46 400 47 000 - 600 

ÅVC 3 500 2 600 900 

Sluttäckning 6 500 9 500 -3 000 

Övrigt 1 200 1 000 200 

Summa 57 600 60 100 -2 500 

 

 

 
Diagrammet visar hur intäkterna är fördelade mellan de olika 
verksamhetsgrenarna i AÖS. 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Ekonomi i balans.

Nyckelfråga

81%

6%
11%

2%
Fördelning intäkter 

Insamling

ÅVC

Sluttäckning

Övrigt

Mål 2017 Måluppfyllelse 
 
Soliditeten understiger inte  
35 %. 
 

 
Målet är uppfyllt.  
Soliditeten är 66,3 %. 
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Kostnader 

Kostnaderna för första halvåret 2017 uppgår till 
64,1 mnkr vilket är 2,5 mnkr mindre än 
budgeterat. Det är framför allt verksamheten 
sluttäckning som avviker från budget och beror 
på att flera delprojekt försenats och beräknas 
komma igång under hösten.  

På våra återvinningscentraler ligger kostnaderna 
ca 1 mnkr över budget och det beror bland annat 
på höga kostnader för exempelvis kompost och 
träavfall.  

 
 

 

Diagrammet visar hur kostnaderna är fördelade mellan de olika 
verksamhetsgrenarna i AÖS. 

 

 

 

 

 

 

Investeringar 

Under första halvåret har en ny sopbil till Skövde 
köpts för 2 mnkr och en kärlvändare till 
plockanalyser för 40 tkr. Ytterligare en sopbil är 
beställd och levereras till Gullspång under 
sensommaren.  

 

Prognos 

Intäkterna kommer att öka under andra halvåret 
när sommarhämtningen faktureras. Även 
ÅVC:erna ser ut att få in mer intäkter än 
budgeterat.  

På kostnadssidan kommer införande av Grönt 
kort i Värsås att generera en del ökade kostnader 
under hösten. Konvertering av fakturering från 
Töreboda kommer också innebära en del 
kostnader. 

Prognosen för helåret tyder på att vi kommer att 
ligga i fas med budget och därmed göra ett 
underskott med ungefär -13 mnkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49%

26%

8%

17%

Fördelning kostnader

Insamling

ÅVC

Sluttäckning

Övrigt

Kostnader/ 
verksamhet 

Utfall 
jan-jun 

Budget  
jan-jun 

Avvikelse 
budget 

Insamling 31 500 31 400 -100 

ÅVC 16 500 15 400 -1 100 

Sluttäckning 5 000 9 500 4 500 

Övrigt 11 100 10 300 -800 

Summa 64 100 66 600 2 500 

Visste du att… 
 
… ny forskning visar att kläder köpta från second hand sänker miljöpåverkan med upp till 50 pro-
cent. Det går exempelvis åt 4 600 liter vatten att tillverka ett par jeans. Genom att handla jeans på 
second hand sparas både pengar och vatten. 
 
(Källa: Avfall Sverige och Tradera) 
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Foto Thomas Harrysson 
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Resultaträkning 

 
 
 

 
 Not 2017-06-30 Budget 

2017 
Prognos 

2017 
2016-06-30 

  
    

Intäkter 
 

    
Grund- och hämtningsavgifter 

 
46 261 93 750  45 429,1 

Övriga intäkter 1 11 299 26 440  12 997,2 
Summa intäkter 

 
57 560 120 190 122 000 58 426,3   

    
Kostnader 

 
    

Övriga externa kostnader  2 -45 608 -95 845  -46 050,8 
Personalkostnader 3 -16 021 -31 605  -15 164,5 
Avskrivningar 4 -2 453 -5 785  -1 679,5 
Summa kostnader 

 
-64 082 -133 235 -135 000 -62 894,9   

    
Summa verksamhetens nettokostnader 

 
-6 522 -13 045  -13 000 -4 468,5   

      
    

Finansnetto 
 

    
Ränteintäkter 

 
   0,6 

Räntekostnader 
 

-1   -15,0   
    

DELÅRETS RESULTAT 
 

-6 523 -13 045 -13 000 -4 482,9 
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Balansräkning 
 

Not 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 
  

   
TILLGÅNGAR 

 
     
   

Anläggningstillgångar 
 

   
Fastigheter 5 5 748 6 065,8 6 387,9 
Maskiner 6 3 503 3 893,7 4 341,7 
Inventarier 7 1 161 1 115,7 894,3 
Bilar och andra transportmedel 8 10 757 10 257,3 11 917,2 
Summa anläggningstillgångar 

 
21 169 21 332,5 23 541,1   

   
Omsättningstillgångar 

 
   

Kundfordringar   29 449 28 993,6 24 903,8 
Övriga fordringar 

 
227 178,3 1,2 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

1 597 1 796,1 1 707,6 
Kassa och bank   33 885 40 368,3 50 918,5 
Summa omsättningstillgångar 

 
65 158 71 336,3 77 531,1   

   
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
86 327 92 668,8 101 072,2   

     
   

SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 

     
   

Eget kapital 
 

   
Eget kapital 

 
63 738 72 348,2 72 348,2 

Årets resultat 
 

-6 523 -8 610,3 -4 482,9 
Summa eget kapital 

 
57 215 63 737,9 67 865,3   

   
Kortfristiga skulder 

 
   

Leverantörsskulder 
 

13 754 14 894,9 19 927,6 
Övriga skulder 9 4 867 4 246,1 2 614,8 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 10 491 9 789,9 10 664,5 
Summa kortfristiga skulder 

 
29 112 28 930,9 33 207,1   

   
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

 
86 327 92 668,8 101 072,2 
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Kassaflödesanalys 

  
2017-01-01 
2017-06-30 

2016-01-01 
2016-12-31 

2016-01-01 
2016-06-30  

   
Den löpande verksamheten     

   
Årets/delårets resultat -6 523 -8 610,3 -4 482,9 
Justering för av- och nedskrivningar 2 453 4 239,2 1 679,5 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster    
Kapitaltillskott från nya medlemskommuner  21 311,6 21 311,6 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -4 070 16 940,5 18 508,2  

   
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -305 -8 131,7 -3 776,3 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 182 11 453,4 15 729,3 
Medel från den löpande verksamheten -4 193 20 262,2 30 461,2  

    
   

Investeringsverksamheten     
   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 290 -17 704,6 -17 353,5 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar    
Medel från investeringsverksamheten -2 290 17 704,6 -17 353,5  

    
   

Finansieringsverksamheten     
   

Amortering av skuld    
Medel från finansieringsverksamheten 0 0 0  

    
   

DELÅRETS KASSAFLÖDE -6 483 2 557,6 13 107,7  
   

Likvida medel vid årets början 40 368 37 810,8 37 810,8 
Likvida medel vid delårets slut 33 885 40 368,4 50 918,5 
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Noter och tilläggsupplysningar 

 

Redovisningsprinciper 

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

 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

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

 

Avskrivning 

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

 

Avskrivningstider 

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

Följande avskrivningstider tillämpas: 

 

Byggnader/fastigheter  15-25 år 

Maskiner och bilar  5-10 år 

Övriga inventarier  5-10 år 
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Noter (tkr) 

 
 
Not 1 Övriga intäkter 2017-06-30 2016-06-30   

 
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC 3 255 3 219,2 
Intäkter kommersiell verksamhet (fastighetsnära insamling av förpack-
ningar FNI, verksamhetsavfall, sluttäckning) 

7 576 9 091,3 

Övriga intäkter 468 686,7 
Summa 11 299 12 997,2 

 

 

 

 

Not 2 Övriga externa kostnader 2017-06-30 2016-06-30   
 

Inköp av inventarier och material 132 1 661,0 
Entreprenader 27 435 29 558,5 
Konsulttjänster 865 960,1 
Lokal- och markhyror 973 619,5 
Hyror/leasing av anläggningstillgångar 394 523,0 
Bränsle, energi och vatten 1 735 1 920,5 
Transporter 1 603 1 288,3 
Övriga verksamhetskostnader 12 471 9 520,0 
Summa 45 608 46 050,8 

 
 

 

I ovanstående diagram har gemensamma kostnader för administration, direktion etc. fördelats ut på respektive verksamhet enligt 
en fördelningsnyckel baserad på andel av de totala kostnaderna. 

87%

13%

Redovisning av intäkter per verksamhetstyp

Kommunalt insamlingsansvar

Kommersiell verksamhet (FNI,
verksamhetsavfall, sluttäckning)

90%

10%

Redovisning av kostnader per verksamhetstyp

Kommunalt insamlingsansvar

Kommersiell verksamhet
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Not 3 Personalkostnader 2017-06-30 2016-06-30   

 
Arvoden 152 105,4 
Löner 11 327 11 164,9 
Kostnadsersättningar 60 37,7 
Sociala avgifter 3 471 3 090,1 
Pensionskostnader 671 409,7 
Personalsociala kostnader 340 356,7 
Summa 16 022 15 164,5 

 

 

Total sjukfrånvaro uppgår till 4,6 procent första halvåret 2017.  

Sjukskrivningar över 60 dagar uppgår till 2,7 procent.  

Sjukfrånvaron för män uppgår till 3,1 procent och för kvinnor 9,7 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 4 Avskrivningar  2017-06-30 2016-06-30   
 

Fastigheter 318 158,2 
Maskiner 520 385,2 
Inventarier 85 45,9 
Bilar och andra transportmedel 1 530 1 190,2 
Summa 2 453 1 679,5 

 

 

 

 

 

4,5%

3,2%

5,6%

Sjukfrånvaro i olika åldersintervall

<29 år 30-49 år >50 år



 

21 
 

 

 
Not 5 Fastigheter 2017-06-30 2016-06-30   

 
Ingående anskaffningsvärden 6 584 354,4 
Årets investering  6 229,7 
Summa utgående anskaffningsvärden 6 584 6 584,1 
Ingående ackumulerade avskrivningar -518 -38,0 
Årets avskrivningar -318 -158,2 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -836 -196,2 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 5 748 6 387,9 

 
 

 

Not 6 Maskiner 2017-06-30 2016-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 9 745 6 275,0 
Årets investering 129 3 405,5 
Summa utgående anskaffningsvärden 9 874 9 680,5 
Ingående ackumulerade avskrivningar -5 852 -5 053,6 
Årets avskrivningar -520 -285,2 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -6 372 -5 338,8 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 3 502 4 341,7 

 
 

 

Not 7 Inventarier 2017-06-30 2016-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 2 726 2 107,1 
Årets investering 131 332,4 
Summa utgående anskaffningsvärden 2 857 2 439,5 
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 610 -1 499,3 
Årets avskrivningar -85 -45,9 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -1 695 -1 545,2 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 1 162 894,3 

 
 

 

Not 8 Bilar och andra transportmedel 2017-06-30 2016-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 23 834 16 448,3 
Årets investering 2 030 7 385,9 
Summa utgående anskaffningsvärden 25 864 23 834,2 
Ingående ackumulerade avskrivningar -13 577 -10 726,8 
Årets avskrivningar -1 530 -1 190,2 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -15 107 -11 917,0 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 10 757 11 917,2 
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Not 9 Övriga skulder 2017-06-30 2016-06-30   

 
Momsskuld 3 681 1 698,7 
Sociala avgifter 615 503,0 
Personalens källskatt  527 413,2 
Övriga skulder 45 0,0 
Summa 4 868 2 614,8 

 
 

 

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017-06-30 2016-06-30  
 

Förutbetald intäkt   
Upplupna löner 477 405,0 
Upplupna semesterlöner 3 203 2 865,0 
Revision 47 47,0 
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 481 281,5 
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt 4 -196,0 
Övriga upplupna kostnader 6 280 7 262,0 
Summa 10 492 10 664,5 

 
 

  



 

 
 

 

 
  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avfallshantering Östra Skaraborg 
www.avfallskaraborg.se 



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Sida

526

Ks § 330 Dnr KS 2017/0330

Delårsrapport 2017, Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger Samordningsförbundet Norra Skaraborgs del-
årsrapport 2017 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Norra Skaraborg har översänt Delårsrapport
2017-08-31. Rapporten utgår från huvudmännens bidrag om totalt
2 554 667 kronor. Delårsrapporten visar ett minusresultat på 354 000
kronor. Enligt prognosen kommer resultatet 2017-12-31 att vara ett min-
usresultat på cirka 525 000 kronor och utgående ekonomi cirka 220 000
kronor. Detta är helt överensstämmande med förbundets årsbudget, då
man planerat utökade individinriktade aktiviteter där behovet visat sig
stort samt för att minska det egna kapitalet till rekommenderad nivå.

Totalt har förbundet under 1 januari - 31 augusti haft 60 deltagare i akti-
viteter. 18 individer har avslutats, varav O till arbete, 2 till studier, 7 till
fortsatt rehabilitering, 3 aktivt arbetssökande, 2 har varit för sjuka för att
fortsätta rehabilitering, 2 har flyttat och 2 deltagare har avslutats av annan
orsak.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 174

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

[c
?

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-Ol
Sida

534

Ks § 335 Dnr KS 2017/0314

Uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommun-
fullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens förslag tHl kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2017 bland annat att anta följande
rutin för uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommun-
fullmäktiges beslut;

Rutin för uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommun-
fullmäktiges beslut
* registratorn registrerar ärenden med verkställighetsbeslut med ett ex-

tra sökord i diariet till exempel "Kf verkställighetsbeslut"
registratorn tar ut listor på kommunfullmäktigebeslut ur diariet två
gånger om året, till exempeli mars och september månader
kommunstyrelsens sekreterare markerar vilka kommunfullmäktigebe-
slut som inte verkställts inom lagstadgad eller angiven tid
listorna lämnas till kommunchefen

kommunchefen skriver en tjänsteskrivelse
ärendet "Uppföljning och återrapportering av verkställandet av kom-
munfullmäktiges beslut" tas upp på dagordningen till utvecklingsut-
skottets sammanträden till exempel i april och oktober för att gå vidare
till kommunfullmäktiges sammanträden i maj respektive november.

@

*

*

*

*

Kommunsekreterare Mariana Franken har gått igenom kommunfullmäkti-
ges beslut i fjol och i år och sammanställt en förteckning över kommunfull-
mäktigebeslut till underlag för uppföljningen och återrapporteringen av
verkställandet av kommunfullmäktiges beslut, bilaga a. Förteckningen om-
fattar fem ärenden.

Kommunchefen redovisar i tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017 när
ärendena beräknas rapporteras till kommunfullmäktige, bilaga b.

?..luslerate Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 3 maj 2017, § 146
Förteckning Kf verkställighetsbeslut den 19 september 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 177
Förteckning Kf verkställighetsbeslut den 23 oktober 2017
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017

Bilaga a och b Ks § 335/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ärendeförteckning
lAnsvarig
lPer-Ola Hedberg

Per-Ola Hedberg

Per-Ola Hedberg

Pia Gustavsson

Dan Harryzon
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Nummer Datuy Avsändare/Mottagare Beskrivning

2017-00312 2017-09-19 Kommunfullmäktige Uppdrag att !nhämta aktuell information om parkour/freerunning, Kf
verkställighetsbeslut

2017-00311 2017-09-19 Kommunfullmäktige Uppdrag att ta fram underlag om bidrag till studieförbunden, Kf
verkställighetsbeslut

2017-00309 2017-09-1g Kommunfullmäktige Uppdrag om energideklarationer av kommunens byggnader, Kf
verkställighetsbeslut,
se också Dnr KS 201 5/86

2015-00208 2015-09-28 Pia Gustavsson Folkhälsoplan 2016-2018, Kf verkställighetsbesli.it
2014-00139 2014-09-03 Pia Gustavsson/Dan Harryzon Utvecklingsplan lekplatser

Uppdrag om att tillföra lekplatserna lekredskap till funktionshindrade
barn och ungdomar, Kf verkställighetsbeslut
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Uppföljning och återrapportering av verkställandet av
kommunfullmäktiges beslut

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Med kommunchefens redovisning läggs redovisningen till handlingarna.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet

Rutinen för uppfö5ning och återrapportering av verkställandet av
kommunfullmäktiges beslut innebär att ärendet "Uppföljning och
återrapportering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut" tas upp på
dagordningen till utvecklingsutskottets sammanträden i april och oktober för
att gå vidare till kommunfullmäktiges sammanträden i maj respektive
november.

Av bifogad redovisning framgår det att fem beslut inte återrapporterats tili
kommunfullmäktige. Återrapportering av dessa ärenden föreslås ske enligt
följande:

Uppdrag att inhämta aktuell information om parkour/freerunning:
rapport till kommunfullmäktige hösten 2018.

b. Uppdrag att ta fram underlag om bidrag till studieförbunden: rapport
till kommunfullmäktige senast i mars 2018.

Uppdrag om energideklarationer av kommunens byggnader: rapporten
går upp till tekniska nämnden före årsskiftet och kommer till
kommunfullmäktige senast i mars 2018.

Redovisning om hur de olika verksamheterna arbetar praktiskt med
Folkhälsoplanens för att nå målen 2020. Redovisningen till
kommunfullmäktige är försenad och ska nu lämnas senasti mars 2018.

Lekredskap till funktionshindrade barn och ungdomar ska tillföras
lekplatserna: uppföljningsrapport till kommunfullmäktige under
hösten 2018.

a.

C.

d.

e.

Töreboda 2017-10-23

Per-Ola Hedberg
Kommunchef
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Nummer Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig

2017-00312 2017-09-1g Kommunfullmäktige Uppdrag att inhämta aktuell information om parkour/freerunning, Kf
verkställighetsbeslut

Per-Ola Hedberg

201 7-0031 1 2017-09-1g Kommunfullmäktige Uppdrag att ta fram underlag om bidrag till studiefÖrbunden, Kf
verkställighetsbeslut

Per-Ola Hedberg

2017-00309 2017-09-1g Kommunfullmäktige Uppdrag om energideklarationer av kommunens byggnader, Kf
verkställighetsbeslut,
se också Dnr KS 201 5/86

Per-Ola Hedberg

2015-00208 2015-09-28 Pia Gustavsson Folkhälsoplan 2016-2018, Kf verkställighetsbeslut Pia Gustavsson

2014-00139 2014-09-03 Pia Gustavsson/Dan Harryzon Utvecklingsplan Jekplatser
Uppdrag om att tillföra lekplatserna lekredskap till funktionshindrade
barn och ungdomar, Kf verkställighetsbeslut

Dan Harryzon
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 Kommunstyrelsen 

Uppföljning och återrapportering av verkställandet av 
kommunfullmäktiges beslut 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Med kommunchefens redovisning läggs redovisningen till handlingarna.                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Rutinen för uppföljning och återrapportering av verkställandet av 
kommunfullmäktiges beslut innebär att ärendet "Uppföljning och 
återrapportering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut" tas upp på 
dagordningen till utvecklingsutskottets sammanträden i april och oktober för 
att gå vidare till kommunfullmäktiges sammanträden i maj respektive 
november. 

Av bifogad redovisning framgår det att fem beslut inte återrapporterats till 
kommunfullmäktige. Återrapportering av dessa ärenden föreslås ske enligt 
följande: 

a. Uppdrag att inhämta aktuell information om parkour/freerunning: 
rapport till kommunfullmäktige hösten 2018. 

b. Uppdrag att ta fram underlag om bidrag till studieförbunden: rapport 
till kommunfullmäktige senast i mars 2018. 

c. Uppdrag om energideklarationer av kommunens byggnader: rapporten 
går upp till tekniska nämnden före årsskiftet och kommer till 
kommunfullmäktige senast i mars 2018. 

d. Redovisning om hur de olika verksamheterna arbetar praktiskt med 
Folkhälsoplanens för att nå målen 2020. Redovisningen till 
kommunfullmäktige är försenad och ska nu lämnas senast i mars 2018. 

e. Lekredskap till funktionshindrade barn och ungdomar ska tillföras 
lekplatserna: uppföljningsrapport till kommunfullmäktige under 
hösten 2018. 

                         

Töreboda 2017-10-23 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 
 

 



Töreboda kommun 
Datum 
2017-10-23 

 
KS 2017-00314 Sida 2 av 2 

 

 

Bilaga: Förteckning Kf:s verkställighetsbeslut 

 

Beslutet ska skickas till: 

Kommunchefen 

Teknisk chef 

Tekniska nämnden 

Barn- och utbildningschefen 

Socialchefen 

Äldreomsorgschefen           



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 017-11-Ol

Sida

542

Ks § 340 Dnr KS 2017/0327

Omfördmning av budget till delverksamheten LSS, Killingen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige omfördelar 1050 000 kronor inom 2017 års budget
från kommungemensam LSS-pott till budgetramen för LSS-verksamheten
Killingen.

Sammanfattning av ärendet

Inom 2017 års budget finns 3 219 000 kronor kvar i LSS-pott under kom-
munfullmäktige.

Killingen står under ombyggnad, och beräknas vara klar i december 2017.
Inventarier till verksamheten är inte budgeterade. Under 2017 fick
Killingen ett ärende som bevi5ades avlastning med 302 dagar per år. Det
nytillkomna ärendet samt kostnader för inventarier kan inte täckas inom
ordinarie budget. Detta innebär att 1050 000 kronor behöver omfördelas
till budgetram för Killingen.

Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 27 september 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 oktober 2017, § 137

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 oktober 2017 föreslå kom-
munstyrelsen och kommunfullmäktige besluta följande;
Kommunfullmäktige föreslås besluta att inom 2017 års budget omfördela
1050 000 kronor från kommungemensam LSS-pott, till budgetramen för
LSS-verksamheten Killingen.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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   Kommunstyrelsen  
  

 
 
 

 

Omfördelning av budget till delverksamheten LSS, 
Killingen 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att inom 2017 års 
budget omfördela 1 050 tkr från kommungemensam LSS-pott till budgetramen för 
LSS-verksamheten Killingen. 
 
Ärendet 
 
I 2017 års budget finns 3 219 tkr budgeterade i en LSS-pott under 
kommunfullmäktige. 
 
Under 2017 fick Killingen ett ärende som beviljades avlastning med 302 dagar/år. 
Se bifogad beräkning från Enhetschef Barbro Holmgren. 
 
Killingen står under ombyggnad, beräknas vara klar december 2017, inventarier 
till verksamheten är inte budgeterade.  
 
Det nytillkomna ärende samt kostnader för inventarier kan inte täckas inom 
ordinarie budget. Detta innebär att 1 050 tkr behöver omfördelas till LSS 
budgetram för Killingen.  
 
 
 
Töreboda som ovan 
 
 
 
Sandra Säljö  
Socialchef    
 
 
 



 

TÖREBODA KOMMUN  Datum 2017-11-14  

 

 
 
 
 

Inköp av inventarier till Killingens utbyggnad 
 
3 Sängar à 12 000kr   36 000 kr 
3 Madrasser á 2,000kr      6 000 kr 
2 bord samt 10 stolar ( Kinnarp)  22 000 kr 
Totalt:    62 000 kr exklusive 
moms 
 
Detta avser grundutrustningen, sedan tillkommer diverse andra möbler och 
inventarier. 
 
Totalt för alla inventarier: 125 000 kr  
 
 
Kostnader för M på Killingen under 2017 
Emma Wiik har räknat ut tim-tid på personalen på Killingen 
 
Juni – 504 timmar x 291 kr  
Juli – 573 timmar x 291kr 
Aug – 552 timmar x 291kr 
September – december -1,396,5 timmar x 291kr   
      
Totalt: 3,025,5tim x 291kr ger kostnad 2017 på: 880 000 kr 
 
I detta ärende har kostnaderna blivit extra höga under 2017 på grund att 
budget inte fanns för ärendet och följande tillkommande delar:  

1. Sommar planeringen var redan gjord när biståndsbeslutet på M 
kom och M var inte inräknad. M var själv på Killingen i vissa 
perioder då natten inte gick att samköra. Killingen hade planerat 
att ha stängt 1 ½ vecka, denna vecka fick de bemanna upp och ha 
öppen bara för M. 

2. Mor har inte tagit hem M. som beräknat, beslutat var varannan helg 
3. Under lov är M på Killingen hela dagarna, inte fritids på skolan 

sommar, höst samt jul-lov. 
4. Operation av M i Göteborg, personal med dygnet runt under en 

veckas tid. 

 
 
Enhetschef LSS 
Barbro Holmgren 
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Ks § 341 Dnr KS 2017/0328

Omfördelning av budget till delverksamheten LSS, personlig
assistans

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige omfördelar 1950 000 kronor inom 2017 års budget
från kommungemensam LSS-pott till budgetramen för LSS-verksamheten
personlig assistans.

Sammanfattning av ärendet

Inom 2017 års budget finns 3 219 000 kronor budgeterade i en LSS-pott
under kommunfullmäktige.

Antalet ärenden med personlig assistans har ökat, och verksamheten har
även fått oförutsedda kostnader som inte kan täckas inom ordinarie bud-
get. Detta innebär att 1950 000 kronor behöver omfördelas till budgetram
för personlig assistans.

Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Sä5ös tjänsteskrivelse den 27 september 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 oktober 2017, § 138

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 oktober 2017 föreslå kom-
munstyrelsen och kommunfullmäktige besluta följande;
Kommunfullmäktige föreslås besluta att inom 2017 års budget omfördela
1950 000 kronor från kommungemensam LSS-pott till budgetramen för
LSS-verksamheten personlig assistans.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Omfördelning av budget till delverksamheten LSS, 
personlig assistans 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att inom 2017 års 
budget omfördela 1 950 tkr från kommungemensam LSS-pott till budgetramen för 
LSS-verksamheten personlig assistans. 
 
Ärendet 
 
I 2017 års budget finns 3 219 tkr budgeterade i en LSS-pott under 
kommunfullmäktige. Antalet ärenden med personlig assistans har ökat, 
verksamheten har även fått oförutsedda kostnader som inte kan täckas inom 
ordinarie budget. Detta innebär att 1 950 tkr behöver omfördelas till LSS 
budgetram för personlig assistans.  
 
- Antal assistansärenden enligt LSS där de grundläggande behoven är lägre än 

20 timmar per vecka har ökat med tre personer under 2017. I dessa ärenden 
finns ingen intäkt alls. Kostnaden för dessa tre ärenden beräknas bli minst  
1 210 tkr för 2017. Se nedanstående beräkning från enhetschef Anna-Karin 
Holgersson. 
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17 avled en brukare som hade insatsen personlig assistans. Det innebar att 
intäkterna från Försäkringskassan upphörde samma dag brukaren avled men 
att Kommunen hade kvarvarande omställnings/avvecklingskostnader för 
assistansgruppen med 600 tkr. 

 
 

 
 
 

Ökade kostnader för 2017 nya LSS-ärenden 
    H/V Veckor Timbelopp Summa 

MH-
gruppen 62 30 261 485 460 kr 
AK-
gruppen 84 31 261 679 644 kr 
AD-
gruppen 16,75 10 261 43 718 kr 

Total kostnadsökning 2017   1 208 822 kr 
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- Under 2016 överklagade en mamma ett beslut om personlig assistans 

avseende att Töreboda kommun inte var villig att betala ut ersättning till 
henne när hon nattetid arbetade som personlig assistent för sin dotter. 
Töreboda kommun fick fel i Förvaltningsrätten och en faktura för nattimmar 
juli, augusti och september 2016 om 140 tkr har nu inkommit från det privata 
assistansbolaget. 

 
 
 
Töreboda som ovan 
 
 
 
Sandra Säljö  
Socialchef    
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Indexreglering av maxtaxan för skolbarnomsorg och barnomsorg

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Maxbeloppet i taxan för skolbarnomsorg och barnomsorg i Töreboda kom-
mun ska följa den årliga indexregleringen för avgifter inom skolbarnom-
sorg och barnomsorg som Skolverket årligen beräknar utifrån inkomstin-
dex.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet

Barnomsorgstaxa ska enligt gällande reglemente fastställas av kommun-
fullmäktige.

Maxtaxa inom skolbarnomsorgen och förskoleverksamheten infördes i
Sverige 1 januari 2002 och innebar en subvention av avgiftsbelagda offent-
liga tjänster inom barnomsorgen och förskola genom ett avgiftstak på den
inkomstreglerade taxan, en så kallad maxtaxa.

Töreboda kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Max-
beloppet fö5er den årliga indexregleringen. Skolverket kommer inom kort
att meddela nya nivåer på maxbeloppet för den inkomstreglerade max-
taxan gällande avgifter för förskola och fritidshem. Kommunfullmäktige
beslutar om de ska fö5a den årliga indexregleringen av maxbeloppet vilket
innebär att kommunens barnomsorgstaxa varje år anpassas efter index-
regleringen.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 94
Kommunsekreterare Peter Anderssons och barn- och utbildningschef
Marita Friborgs tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 12 oktober 2017 fö5ande;
* Utskottet har tagit del av ärendet och översänder det till kommunstyr-

elsen och kommunfullmäktige för beslut.

7...?..lus{erare Utdragsbestyrkande
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* Utbildnings- och kulturutskottet föreslår att beslut tas om att årligen
följa den årliga indexregleringen av maxbeloppet för avgifter inom
skolbarnomsorg och förskoleverksamheti Töreboda kommun.

Kommunsekreterare Peter Andersson och barn- och utbildningschef
Marita Friborg föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta
att fö5a den årliga indexregleringen av maxbeloppet för avgifter inom
skolbarnomsorg och barnomsorg i Töreboda kommun som Skolverket be-
räknar utifrån inkomstindex.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

!8 lustei
l,[

rare Utdragsbestyrkande



 

 
 

TÖREBODA KOMMUN 
Peter Andersson, kommunsekreterare 
 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 1 

Datum 
2017-10-23 

Referens 
KS 2017-00349 

 

 
 

  

 Kommunstyrelsen 

Avgiftsnivå för maxtaxa 2018 

Utbildnings- och kulturutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att följa den årliga indexregleringen av 
maxbeloppet för avgifter inom skolbarnomsorg och barnomsorg i Töreboda 
kommun som Skolverket beräknar utifrån inkomstindex.  

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Barnomsorgstaxan skall enligt gällande reglemente fastställas av 
Kommunfullmäktige. 
 
Maxtaxa inom skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten infördes i 
Sverige 1 januari 2002 och innebar en subvention av avgiftsbelagda offentliga 
tjänster inom barnomsorgen och förskolan genom ett avgiftstak på den 
inkomstreglerade taxan, en så kallad maxtaxa. 
 
Töreboda kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. 
Maxbeloppet följer den årliga indexregleringen. Pensionsmyndigheten 
beräknar och Regeringen beslutar om inkomstindex. Skolverket beräknar 
avgiftsnivåerna utifrån inkomstindex. Skolverket meddelar kommunerna de 
nya nivåerna på maxbeloppet för den inkomstreglerade maxtaxan gällande 
avgifter för förskola och fritidshem. 
Kommunfullmäktige beslutar om de ska följa den årliga indexregleringen av 
maxbeloppet vilket innebär att kommunens barnomsorgstaxa varje år 
anpassas efter indexregleringen.  
 

 

Töreboda 2017-10-23 

Peter Andersson 
Kommunsekreterare 

Marita Friborg 
Barn- och utbildningschef 
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Avgiftstaxa inom förskola och fritidshem med 
tillämpningsanvisningar 
Antagen av kommunfullmäktige 2002-01-28 § 8 
Senast reviderad 2017-01-01 

 
Avgift i förskola är för: 
 
Barn 1:  3 procent av bruttoinkomsten - dock högst 1362 kronor per månad 
Barn 2:  2 procent av bruttoinkomsten - dock högst 908 kronor per månad 
Barn 3:  1 procent av bruttoinkomsten – dock högst 454 kronor per månad 
Barn 4:   Ingen avgift 
 
Avgift i fritidshem är för: 
 
Barn 1:  2 procent av bruttoinkomsten – dock högst 908 kronor per månad 
Barn 2:  1 procent av bruttoinkomsten – dock högst 454 kronor per månad 
Barn 3:  1 procent av bruttoinkomsten – dock högst 454 kronor per månad 
Barn 4.   Ingen avgift 
 
Inkomsttaket för maxtaxa är 45 390 kronor per månad före skatt och baseras på 
hushållets sammanlagda inkomst 
 

Det yngsta barnet i barnomsorgen räknas som det första barnet. Fjärde barnet är 
avgiftsfritt. 
 
Med hushåll avses ensamstående och makar. 
Med makar jämställs sammanboende som utan att vara gifta, lever tillsammans och  
har eller har haft gemensamt barn, eller är folkbokförda på samma adress. 
 
Om du har flera barn i förskoleverksamhet eller i fritidshem reduceras avgiften. 
Grundprincipen är att det äldsta barnet får den lägsta avgiften. Därför räknas det yngsta 
barnet som barn 1 i tabellen. 
 
Har du barn både i förskoleverksamhet och i fritidshem räknar du fritidshemsbarnet som 
barn 2 eller 3 i den nedersta tabellen. 
 
För barn som är placerade i förskolan och ingår i ”Allmän förskola” (3-5 år) minskas 
avgiften med 35 procent från och med september månad det år barnet fyller 3 år. 
 
För barn som enbart är placerad i ”Allmän förskola” 15 timmar per vecka, 3 timmar per 
dag, debiteras ingen avgift. 
 
För förskolebarn (1-5 år) placerade enligt §7 debiteras ingen avgift upp till 15 timmar per 
vecka. För barn placerade mer än 15 timmar per vecka minskas avgiften med 35 procent. 
 
Maxbeloppet i taxan för barnomsorg- och skolbarnomsorg i Töreboda kommun ska följa 
den årliga indexregleringen för avgifter inom barnomsorg- och skolbarnomsorg som 
Skolverket årligen beräknar utifrån inkomstindex. 
 
 
 



 

TÖREBODA KOMMUN Datum 2017-11-14  

 
Postadress Telefon Fax E-post Postgiro  
Box 83 0506-180 00 Växel 0506-180 21 kommunen@toreboda.se 12 09 00 – 6 
545 22 Töreboda 

 
 
 
 
INKOMST 
 
Inkomstuppgift skall inlämnas: 
- innan barnomsorgen börjar 
- när familjens inkomst eller familjeförhållanden förändras 
- efter begäran från barn- och utbildningsförvaltningen 
Vid utebliven inkomst debiteras högsta avgift. 
Om familjens inkomst varit högre än den uppgivna efterdebiteras mellanskillnaden och 
ev. görs polisanmälan. Lägre inkomst än den uppgivna justeras retroaktivt. 
 
Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster 
samt överskott i näringsverksamhet. 
 
 
SCHEMA 

- Schema ska inlämnas över barnets vistelsetid och skall grundas på båda 
föräldrarnas arbets-/studietid, skälig gång- eller restid till och från arbetet samt 
lämnings- och hämtningstid. 

- Utifrån barnets vistelsetid planeras verksamheten. 
- För de föräldrar som vet att de kontinuerligt på grund av till exempel 

konferenser, jour och dylikt behöver fler timmar än de kan ange i ett schema, 
finns möjligheter att beställa några timmar med obestämt schema. 

- För barn där förälder är arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande 
genom så kallad ”inringning” anges en beräknad vistelsetid enligt rätt till plats 
som arbetslös, 15 timmar i veckan. 

- För fritidshemsbarn ska inte skoltiden anges i vistelsetiden. 
- Finns behov av tillfälligt byte av dag eller timmar på grund av tillfällig ändring av 

arbetsschema, kan det ske inom ramen för ordinarie timmar per månad. 
- Vid förändring av uppgjort schema ska detta anmälas innan nytt schema ska 

börja gälla.  
- Vid utökad tid upp till 10 timmar i veckan ska detta anmälas till förskolechef för 

beslut och vid tid över 10 timmar i veckan ska skriftlig anmälan inlämnas 4 
månader före beräknad tidpunkt då nytt schema ska börja gälla. 
 

SKOLBARNSOMSORG 
 

- Avgift för barn på fritidshem uttags från och med 1 september det år barnet 
fyller 6 år. 

- Tillfällig omsorg (lovfritids) tillhandahålls om möjlighet till detta finns under 
skolans lovdagar. Avgift uttags med 100 kronor per dag, dock högst avgift enligt 
maxtaxa för skolbarnsomsorg varje månad. 

- Barn till arbetslös eller föräldraledig förälder får behålla sin fritidshemsplats till 
och med närmast kommande månadsskifte räknat från 1:a arbetslöshetsdag eller 
syskons födelse. Blankett om uppsägning av barnomsorgsplats ska inlämnas. 

- Skolbarnsomsorg tillhandahålls till och med vårterminen barnet fyller 13 år. 
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ARBETSLÖSHET eller FÖRÄLDRALEDIGHET 

- När en förälder blir arbetslös har man rätt att behålla sin förskoleplats med 15 
timmar i veckan om föräldern står till arbetsmarknadens förfogande och är 
aktivt arbetssökande. 

- Uppgift om 1:a arbetslöshetsdag ska omedelbart anmälas till barnomsorgen, 
uppsägningsblankett inlämnas om minskad vistelsetid, samt överenskommelse 
göras om barnets närvaro under arbetslösheten. 

- Barn till föräldraledig förälder med yngre syskon har rätt att behålla sin 
förskoleplats med 15 timmar i veckan. Barn till föräldralediga erbjuds välja 
förskoleplats antingen 3 timmar per dag 5 dagar i veckan eller 5 timmar per dag 
3 dagar i veckan. Vistelsetiden per dag planeras utifrån verksamhetens 
förutsättningar. 

- Uppgift om föräldraledighet ska anmälas till barnomsorgen 1 månad före uttag, 
uppsägningsblankett inlämnas om minskad vistelsetid, samt ska 
överenskommelse göras om barnets närvaro under föräldraledigheten. Om 
överenskommelse inte kan uppnås beslutar förskolechef. 

- Ordinarie vistelsetid får användas högst 14 dagar efter syskons födelse. 
- Om förälder väljer att inte utnyttja sin rätt till förskoleplats 15 timmar per vecka 

under sin föräldraledighet, återfår barnet sin plats på samma förskola som före 
ledigheten, s k garantiplats. 
 

ATT BÖRJA OCH SLUTA I DEN KOMMUNALA BARNOMSORGEN 

- Behov av barnomsorg ska anmälas 4 månader före det datum du önskar få ditt 
barn placerat inom den kommunala barnomsorgen. 

- Placering sker tidigast från det datum barnet fyller 1 år. 
- Anmälan görs via kommens hemsida eller skriftligt. 
- Avgift uttags från 1:a placeringsdag avgift för del av månad uttags med 1/30-del 

per dag. 
- Uppsägningstid för plats i barnomsorgen är 2 månader från det uppsägningen 

tagits emot av barnomsorgens personal.  
- Avgift debiteras under uppsägningstid. 

 
BETALNING 

- För barn placerade utifrån skollagens § 7 reduceras avgiften med 35 % i de flesta 
fall vistelsetiden överstiger 15 timmar per vecka eller 525 timmar om året. 

- Avgiften för barnomsorgen debiteras 12 månader per år. Inget avdrag görs av 
barnomsorgsavgiften när personalen har planeringsdagar och förskolan är 
stängd. De föräldrar som inte har möjlighet att ordna egen barnomsorg under 
planeringsdagarna kommer att erbjudas plats på den förskola som har öppet. 

- Barnomsorgsavgiften har förfallodag i slutet av månaden. Betalning sker för 
innevarande månad. 

- Har betalning inte skett senast förfallodagen utfärdas betalningspåminnelse. 
Dröjsmålsränta tillkommer. Vid ytterligare försening av betalning sänds ärendet 
till inkasso. 

- Vid utebliven betalning av 2 st barnomsorgsavgifter sker avstängning från 
barnomsorgsplats. Förnyad placering kommer inte beviljas förrän tidigare 
skulder är reglerade. Avstängning kan även ske om platsen inte utnyttjas på det 
sätt som överenskommits. 



Från: Lars-Åke Bergman 
Skickat: den 3 november 2017 12:14 
Till: Mariana Frankén 
Ämne: Kommunfullmäktige 
 

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ersättare i Delregionala Kollektivtrafikrådet. (DKR ) 
 
Vänliga hälsningar ! 
  
Lars-Åke Bergman 
 
 




