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Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i Gjutaren, 
Töreboda måndagen den 17 december 2018 kl. 18:00 för behandling av nedanstående 
ärenden. 
 
 
1.  Upprop 

2.  Val av protokollsjusterare, Johan Cord och Marlene Näslin med Mattias Faleke som 
ersättare 
Dnr 3068  

3.  Nytt vattenskyddsområde för Haboskogens och Slättes grundvattentäkter, Ks § 424, 
Ida Roos 
Dnr 2018-00404 

4.  Besvarande av motion angående Stationshuset, Ks § 411 
Dnr 2018-00182  

5.  Besvarande av medborgarförslag om uppvaktning av regering och riksdag, Ks § 412 
Dnr 2018-00228  

6.  Delårsbokslut 2018, Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS), Ks § 414 
Dnr 2018-00361  

7.  Delårsbokslut 2018, Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), Ks § 415 
Dnr 2018-00354  

8.  Delårsbokslut 2018, Samordningsförbundet Norra Skaraborg, Ks § 416 
Dnr 2018-00358  

9.  Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden, Ks § 418 
Dnr 2018-00369  

10.  Reviderat reglemente för kommunstyrelsen, Ks § 420 
Dnr 2018-00403 003 

11.  Samverkan inom HR - gemensam HR-enhet för MTG (Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner), Ks § 425 
Dnr 2018-00244  

12.  Riktlinjer för rehabilitering i Töreboda kommun, Ks § 426 
Dnr 2018-00372  



 

 

13.  Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18), Ks § 427 
Dnr 2018-00379  

14.  Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg under kvartal 3, 2018, 
Ks § 429 
Dnr 2018-00150  

15.  Eventuella motioner 
Dnr 3533  

16.  Eventuella medborgarförslag 
Dnr 3070  

17.  Eventuella interpellationer 
Dnr 3532  

18.  Eventuella frågor 
Dnr 3075  

19.  Meddelanden 
Dnr 3534  

20.  Valärenden 
a) Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i Krisledningsnämnden 

2019-2022 
b) Val av ledamot, ersättare och presidium i den gemensamma IT-nämnden 

mandatperioden 2019-2022 
c) Val av ledamot, ersättare och presidium i den gemensamma nämnden för 

ekonomiadministration mandatperioden 2019-2022 
d) Reviderat val av ledamot till direktionen för Kommunalförbundet Avfallshantering 

Östra Skaraborg mandatperioden 2019-2022 
e) Reviderat val av en ersättare till direktionen för Kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg mandatperioden 2019-2022 
Dnr 2018-00332  

 

Karl-Johan Gustafson 
ordförande 

Mariana Frankén 
sekreterare 

 

 

 

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. 
Ärendeförteckningen (kungörelsen) med handlingar läggs också ut på kommunens hemsida 
www.toreboda.se, under ”Kommun & Politik”. 

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








 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-13 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 202                                                   Dnr 2017/00528  

Nytt vattenskyddsområde för Haboskogens och Slättes 
grundvattentäkter  

  

Tekniska nämndens beslut 

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

1. Töreboda kommun beslutar att genomföra formellt samråd genom att förelägga ägare 
och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget till 
nytt vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter och tillhörande 
skyddsföreskrifter. 

2. Töreboda kommun beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) att 
delgivning av föreläggandet ska ske genom kungörelsedelgivning.  

3. Töreboda kommun beslutar att genomförandet av det formella samrådet hanteras av 
tekniska nämnden. 

4. Töreboda kommun beslutar att skicka in begäran om att Länsstyrelsen i Västra 
Götaland ska upphäva tidigare beslut om vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter 
och att upphävandet ska gälla från det att beslutet om fastställande av nytt 
vattenskyddsområde träder i laga kraft. 

o För Haboskogen: 

 Beslut som rör skyddsområdesbestämmelser i Västerbygdens vattendomstols 
deldom daterad 3 september 1962 (Mål A 19/1960). 

 Beslut som rör skyddsområdesbestämmelser i vattenöverdomstolens dom 
daterad 19 juni 1963 (Mål T 78/1962). 

o För Slätte  

 Länsstyrelsens beslut om skyddsbestämmelser för grundvattentäkt i Slätte, 
Töreboda kommun, daterat 31 mars 1971. Beslutet har kungjorts i Skaraborgs 
läns allmänna kungörelser, nr 51 1971.  

Bakgrund 

Kommunen vill och måste kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till sina invånare 
under flera generationer. För det krävs ett tillräckligt gott skydd för vattentäkterna. 
Vattenskyddsområdena för Slätte och Haboskogen är runt 50 år gamla. De behöver därför 
göras om för att följa dagens lagstiftning och synsätt på hur vattenskyddsområden och 
skyddsföreskrifter utformas.  

Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det kommunala 
ansvaret omfattar också att tillse att allmänna dricksvattentillgångar skyddas så att 
dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 202 (forts.)                                                   Dnr 2017/00528  

 

Inrättande av vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter är en del i det 
arbetet som också ligger i linje med det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god 
kvalitet. 

Ett vattenskyddsområde är ett område där mark- och vattenförhållanden är särskilt 
känsliga för föroreningar, och där ett stort eller många små utsläpp kan göra att vattnet i 
täkten inte längre går att använda för dricksvattenproduktion. Inom ett 
vattenskyddsområde gäller ett antal skyddsföreskrifter som begränsar aktiviteter som kan 
innebära risk för utsläpp av ämnen som kan försämra vattenkvaliteten i täkten.  

 
Det formella samrådets genomförande 

Krav på det formella samrådet finns i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m., och krav på hur delgivning genomförs finns i delgivningslagen 
(2010:1932). Kommunen ska förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att 
inom viss tid yttra sig över förslaget. 

Vidare ska kommunen även samråda med berörda myndigheter. 

Mer info om hur samrådet går till i bifogad ”Arbetssätt i projektet, tidigare och framåt”. 

Upphävande av befintligt skyddsområde 

Det finns gamla skyddsområden med föreskrifter som måste upphävas innan ett nytt 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter kan fastställas. Det är länsstyrelsen som 
upphäver gamla skyddsområden. Länsstyrelsen har föreslagit att kommunen lämnar en 
begäran om att upphävandet ska gälla från det att kommunens beslut om fastställande av 
nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft. Så länge kommunen inte fastställer något nytt 
skyddsområde slutar inte heller det gamla att gälla. Se ”Förslag till skrivelse till 
Länsstyrelsen Västra Götaland: Begäran om upphävande av föreskrifter inom Haboskogen 
och Slätte vattenskyddsområden, Töreboda kommun”.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Ida Roos och teknisk chef Michael Nordin 
”Formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Haboskogen och Slätte grundvattentäkter ”.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 202 (forts.)                                                   Dnr 2017/00528  

 

Tekniskt underlag med avgränsning av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, 
Sweco, Verksamhet teknik, 2018-10-18. 

Konsekvensbedömning av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Haboskogen 
och Slätte grundvattentäkt, VA-avdelningen, 2018-10-18. 

Förslag till skrivelse till Länsstyrelsen Västra Götaland: ”Begäran om upphävande av 
föreskrifter inom Haboskogen och Slätte vattenskyddsområden, Töreboda kommun.  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda  

 



Arbetssätt i projektet om nytt vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter 
Tillsammans skapar vi ett hållbart vatten för flera generationer! 

Bakgrund 
Här beskrivs det arbetssätt som VA-avdelningen har följt i projektet om nytt vattenskyddsområde 

och skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter. 

Arbetssätt i projektet 
Arbetet med att ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde har bedrivits i projektform. 

Miljöingenjör på VA-avdelningen har haft det övergripande ansvaret för arbetet. I projektgruppen 

har även representanter från verksamhet miljö och bygg deltagit. En kommunikationsgrupp har varit 

med och utformat material inför de olika informations- och dialogträffarna. Projektet har också haft 

en styrgrupp med kommunchef och politiker. 

Dialog med berörda fastighetsägare 
För att kunna göra ett relevant område med relevanta skyddsföreskrifter behöver berörda i området 

inkluderas i arbetet. Det är viktigt att få del av erfarenhet från området. Dialog har utförts enligt 

nedan. Allt informationsmaterial har löpande samlats på Töreboda kommuns hemsida och kommer 

ligga kvar där under projektets gång. Utöver det som anges nedan har information om projektet även 

getts via lokal tidningar. 

Inbjudan till informationsträff 2018-03-12 
Alla fastighetsägare inom området bjöds in till en informationsträff via brev där en grov karta över 

området bifogades. I brevet gavs översiktlig information om vattenskyddsområden och varför vi 

arbetar med att förnya dem. Vi förklarade att kunskap och synpunkter från de som berörs inom 

området är viktiga för det fortsatta arbetet. Redan i detta skede gavs information om att ytterligare 

dialogträffar skulle hållas längre fram om förslagen till skyddsföreskrifter. 269 inbjudningar till 

informationsträff skickades ut. 

Informationsträff den 3 april 2018 
För att tidigt göra berörda fastighetsägare delaktiga bjöd vi in fastighetsägare till ett 

informationsmöte. Inför mötet hade ett första utkast till vattenskyddsområdets avgränsning tagits 

fram. På första mötet informerade vi om vattenskyddsområden och varför det finns. Vi presenterade 

också arbetets gång med remisser och förankring hos berörda. Fastighetsägarna skulle känna att de 

involverats i ett tidigt skede i processen, att de fått tillräcklig information om arbetet och att de hade 

flera möjligheter att lämna synpunkter. Omkring 60 deltagare var med på informationsträffen. 

Dialogträffar 2018-05-22 och 2018-05-24 
De olika intressegrupperna (boende samt lantbruk/skogsbruk och övriga verksamheter) bjöds in till 

dialogträffar där innehållet anpassades efter respektive berörd grupp. Vid dialogträffarna 

diskuterades ett första utkast till skyddsföreskrifter och hur dessa berörde gruppen i fråga. På 

dialogträffarna ville vi ha in information om hur fastighetsägarna påverkas. Fastighetsägare gavs 

därtill möjlighet att boka tid för att enskilt ställa sina frågor. Det medverkade ett tiotal 

fastighetsägare på varje dialogträff. 

Enskilda träffar 
Inga bokningar skedde till de enskilda träffar som erbjöds. 



Tidigt samråd 2018-09-27 
Efter dialogen med berörda fastighetsägare har tidigt samråd om förslaget till vattenskyddsområdet 

med tillhörande skyddsföreskrifter hållits med Länsstyrelsen i Västra Götaland och med verksamhet 

miljö och bygg. Båda myndigheterna var med på samma möte. Syftet med ett tidigt samråd är att få 

in stora övergripande synpunkter i ett tidigt skede. Samrådet har inte krävt ändringar av 

skyddsområdets avgränsning. Däremot har en dialog hållits om skyddsföreskrifterna för att få dem 

tydliga. Sammantaget har vissa ändringar av skyddsföreskrifterna genomförts efter det tidiga 

samrådet. 

Det formella samrådets genomförande 
Krav på det formella samrådet finns i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m., och krav på hur delgivning genomförs finns i delgivningslagen (2010:1932). Kommunen ska 

förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. 

Föreläggandet ska normalt delges. Eftersom föreläggandet ska delges ett stort antal personer och 

sakägarkretsen inte fullt ut är känd kan delgivningen ske genom kungörelsedelgivning. En kungörelse 

om föreläggandet kommer då att ske genom att kungörelsen förs in i Post- och Inrikes Tidningar samt 

i Mariestads-Tidningen inom tio dagar från beslutet om kungörelsedelgivning.   

Utöver genomförande av kungörelsedelgivning kommer alla kända ägare och innehavare av särskild 

rätt till marken att få föreläggandet hemskickat som ett brev.  

Kungörelsen samt förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter kommer 

finnas tillgängliga på kommunens hemsida, samt i utskriven form på kommunhuset i Töreboda. 

Den tid som en sakägare har på sig för att yttra sig över förslaget räknas från delgivningsdagen (två 

veckor från beslutet om kungörelsedelgivning), och den tiden får inte sättas kortare än en månad. 

Vidare ska kommunen även samråda med berörda myndigheter. Remiss kommer att skickas till 

Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Räddningstjänsten, Skogsstyrelsen, Havs- och 

vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, verksamhet miljö och bygg, utvecklingsenheten (plan och 

exploatering) samt Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Töreboda. 

Efter genomfört formellt samråd 
Efter att det formella samrådet har genomförts kommer en samrådsredogörelse att sammanställas. 

Där samlas inkomna yttranden med kommunens bemötanden. Här redogörs också för om samrådet 

har föranlett några ändringar av förslaget till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. 

Samrådsredogörelsen samt ett slutligt förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter 

kommer ingå som underlag för beslut om fastställande. Beslut om fastställande av nytt 

vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter ska fattas av kommunfullmäktige i Töreboda kommun. 

Upphävande av befintligt skyddsområde 
Det finns gamla skyddsområden med föreskrifter som måste upphävas innan ett nytt 

vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter kan fastställas. Det är länsstyrelsen som upphäver 

gamla skyddsområden. Länsstyrelsen har föreslagit att kommunen lämnar en begäran om att 

upphävandet ska gälla från det att kommunens beslut om fastställande av nytt vattenskyddsområde 

träder i laga kraft. Så länge kommunen inte fastställer något nytt skyddsområde slutar inte heller det 

gamla att gälla. 

  



Så här ser tidsplanen ut för projektet framöver 
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1 Inledning 

På uppdrag av VA-enheten i Mariestad/Töreboda/Gullspång (MTG) har SWECO 

upprättat tekniskt underlag med avgränsat vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 

vattentäkterna Haboskogen och Slätte.  

1.1 Bakgrund och syfte 

Lokaåsen är en stor grundvattenresurs och av intresse för både lokal och regional 

vattenförsörjning. Det är därför mycket viktigt att skydda denna resurs. För vattentäkten 

Haboskogen finns ett befintligt vattenskyddsområde fastställt 1962 och för Slätte 

vattentäkt finns ett vattenskyddsområde fastställt 1971. Avsikten är nu upphäva dessa 

beslut och att fastställa ett nytt gemensamt vattenskyddsområde för de båda 

vattentäkterna enligt gällande lagstiftning.  

Krav finns på inrättande av vattenskyddsområden i den svenska lagstiftningen i 2 samt 7 

kap. miljöbalken och i 6 kap. 5 § 1 p. vattenförvaltningsförordningen. Krav finns även på 

skydd genom införandet av dricksvattendirektivet (80/778/EEG) ändrat genom 98/83/EG 

via: Livsmedelslag (2006:804); Livsmedelsförordning (2006:813); Statens 

livsmedelsverks föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Vattenmyndigheten ställer 

i åtgärdsprogrammet krav på kommunerna att upprätta nya vattenskyddsområden som 

behövs för framtida dricksvattenförsörjning.1  

I Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområden från 20102 anges att syftet med 

vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster, som är viktiga för 

dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett 

långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Vattenförekomster och vattentäkter 

måste därför skyddas mot såväl nutida som framtida risker. Risker kan vara tillfälliga 

utsläpp i samband med olyckshändelser samt kontinuerliga diffusa och koncentrerade 

läckage. Skyddet för viktiga råvattentillgångar bör ha en mycket hög prioritet för att syftet 

med skyddet ska kunna uppnås. 

1.2 Utredningens omfattning och genomförande 

Uppdraget har omfattat upprättande av tekniskt underlag och förslag till 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte vattentäkter i 

enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer angivna i handbok för vattenskyddsområden. 

                                                      
1 Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt, 2010:4  
2 Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 – Vattenskyddsområde med allmänna råd 2003:16. 
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1.3 Orientering 

 

Figur 1: Orienteringskarta över Töreboda samhälle med ungefärligt läge för vattentäkterna 
Haboskogen och Slätte. I kartan visas även yttre gräns för befintliga vattenskyddsområden.            
© Länsstyrelsens WebbGIS 
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2 Beskrivning av vattentäkterna 

2.1 Haboskogens vattentäkt 

2.1.1 Anläggningens utformning  

Haboskogens vattentäkt består av två brunnsområden – en huvudvattentäkt och en 

reservvattentäkt. Huvudvattentäkten utgörs av 4 stycken jordbrunnar – brunnarna 1-4. 

Brunnarna är 9,5-12 m djupa. Reservvattentäkten ligger ca 1,4 km norr om 

huvudvattentäkten och utgörs av brunn 5.  

2.1.2 Vattenbehandling 

Vattenverket togs i drift 2005. Beredningen i anläggningen består av pH-justering genom 

avdrivning av kolsyra i luftningstorn, dricksvattenreservoar och eventuell slutjustering av 

pH med natriumlut samt desinfektion med UV-ljus. 

Det finns ett långsamtfilter för reducering av manganhalten för råvattnet från brunn 5. 

2.1.3 Försörjningsområde 

Vattentäkten försörjer ca 4500 personer samt verksamheter inom Töreboda samhälle 

med vatten. 

2.1.4 Vattenförbrukning 

Vattenförbrukningen för perioden 2011 - 2017 var i medeltal 1445 m3/dygn (ca 16,7 l/s).  

2.1.5 Reservvattentäkt  

En reservvattentäkt finns lokaliserad ca 1,4 km norr om huvudvattentäkten.  

2.1.6 Vattentäktens värde 

Vattentäktens värde beror bl.a. på uttagbara vattenmängder, nuvarande och framtida 

vattenutnyttjande samt tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är 

utvinningsvärdet av största intresse. Det bestäms ofta av kostnaden för att ersätta 

vattentäkten i händelse av att den blir obrukbar. Haboskogens vattentäkter ligger i 

Lokaåsen och har en hög kapacitet jämfört med vad som idag utnyttjas. 

Grundvattenmagasinet har därmed ett stort värde som grundvattenresurs. Lokaåsen är 

identifierad som en geologisk formation av nationell betydelse för vattenförsörjning3.  

Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Haboskogen vattentäkt 

ett högt skyddsvärde. Till vattentäkter med högt skyddsvärde hör allmänna vattentäkter. 

                                                      
3 Identifiering av geologiska formationer av nationell betydelse för vattenförsörjning. SGU 
Rapporter och meddelanden 115, 2004. 
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2.1.7 Vattendom 

Töreboda kommun har tillstånd (Dom M78-99:7) att bortleda en sammanlagd volym av 

2 400 m3/dygn (ca 28 l/s) som årsmedelvärde från brunnarna vid huvudvattentäkten. 

Enligt tillstånd (Dom M 78-99) får kommunen bortleda en sammanlagd volym av 1 600 

m3/dygn (ca 18 l/s) som årsmedelvärde från brunnarna vid reservvattentäkten. 

2.1.8 Ägandeförhållande 

Haboskogens huvudvattentäkt ligger på en fastighet som ägs av kommunen. 

Reservvattentäkten ligger på en fastighet som är privatägd. Kommunen har dock rådighet 

över vattenföretaget. 

2.2 Slätte vattentäkt 

2.2.1 Anläggningens utformning  

Slätte vattentäkt består av en grusfilterbrunn som byggdes 1963. Brunnen är 12 m djup 

och har en diameter på 400 mm.  

2.2.2 Vattenbehandling 

Råvattnet har ett lågt pH-värde och behandlas därför genom ett pH-justerande alkaliskt 

filter med kalciumkarbonatmassa. 

Lågreservoaren är placerad under vattenverket och utförd i betong med en volym på ca 

20 m3. Tryckstegringen till nätet sker med två stycken högtryckspumpar och en hydrofor. 

Innan distribuering av dricksvattnet passerar det genom ett UV-ljus för desinfektion. 

2.2.3 Försörjningsområde 

Vattentäkten försörjer ca 150 personer samt verksamhetsutövare i Slätte samhälle med 

vatten. 

2.2.4 Vattenförbrukning 

Vattenförbrukningen för perioden 2011 - 2017 var i medeltal 19,3 m3/dygn (ca 0,22 l/s).  

2.2.5 Reservvattentäkt  

Det finns ingen reservvattentäkt för Slätte vattentäkt.  

2.2.6 Vattentäktens värde 

Vattentäktens värde beror bl.a. på uttagbara vattenmängder, nuvarande och framtida 

vattenutnyttjande samt tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är 

utvinningsvärdet av största intresse. Det bestäms ofta av kostnaden för att ersätta 

vattentäkten i händelse av att den blir obrukbar. Slätte vattentäkt ligger i Lokaåsen och 

har en hög kapacitet jämfört med vad som idag utnyttjas. Grundvattenmagasinet har 
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därmed ett stort värde som grundvattenresurs. Lokaåsen är identifierad som en geologisk 

formation av nationell betydelse för vattenförsörjning4. För Slätte vattentäkt finns ingen 

reservvattentäkt, vilket ytterligare ökar dess värde för vattenförsörjning. 

Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Slätte vattentäkt ett 

mycket högt skyddsvärde. Till vattentäkter med mycket högt skyddsvärde hör allmänna 

vattentäkter där reservvattenförsörjning saknas. 

2.2.7 Vattendom 

För Slätte vattentäkt finns i dag inget tillstånd. 

2.2.8 Ägandeförhållande 

Slätte vattentäkt ligger på en fastighet som är privatägd. Töreboda kommun har 
ledningsrätt från 2006-06-13 med rätt att anlägga och för all framtid bibehålla underjordisk 
vattenledning och för dess ändamål erforderliga anordningar. 

  

                                                      
4 Identifiering av geologiska formationer av nationell betydelse för vattenförsörjning. SGU 
Rapporter och meddelanden 115, 2004. 
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3 Områdesbeskrivning 

3.1 Geologi 

Haboskogens vattentäkter ligger öster om Töreboda på Lokaåsen, se Figur 2. Även 

Slätte vattentäkt ligger i Lokaåsen, ca 6,5 km norr om Haboskogen, se Figur 3. Lokaåsen 

är en isälvsavlagring som sträcker sig från Hällefors i Värmland till Hökensås i 

Västergötland. I anslutning till Töreboda och Slätte har isälvsavlagringen en nära nord – 

sydlig utbredning och den är avsatt i dalgången mellan Tibro i söder och sjön Skagern i 

norr. Denna del av Lokaåsen är en s.k. subakvatisk isälvsavlagring, vilket innebär att den 

är avsatt under havsytan i samband med den senaste inlandsisens avsmältning5. Den 

högsta kustlinjen ligger på nivån ca +130 – +140 m i området och marknivån vid 

Haboskogens vattentäkt ligger på nivån ca +115-+120 m. Detta medför att lera och silt 

har kunnat sedimentera över det grövre isälvsmaterialet när området stod under vatten. 

Vid Slätte vattentäkt är marknivån ca +132 m, vilket är i höjd med högsta kustlinjen. 

 
 

Figur 2:Jordartsgeologisk karta över området runt Töreboda och Haboskogens vattentäkt. ©SGU 

                                                      
5 Beskrivning av grundvattenmagasinet i Lokaåsen, SGU 2006. 
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Lokaåsen utgörs av sand och grus med en varierande mäktighet. De borrningar som 

genomfördes i samband med undersökningar för Haboskogens reservvattentäkt indikerar 

bergnivåer på ca 20 - 30 meters djup6. Åsen har en väl markerad rygg, något förskjuten 

mot öster. 

Åsen är ca 300 - 400 meter bred i området norr om huvudvattentäkten vid Haboskogen 

och ca 1,5 km bred strax söder om huvudvattentäkten. Den har även en viss utbredning i 

sidled under lera och svallsediment, främst mot väster. I syfte att undersöka åsmaterialets 

utbredning mot väster samt grundvattenströmningens riktning ut från åsen genomfördes 

geotekniska undersökningar av Aqualog under 2006. Resultatet visade att åsens 

utbredning mot väster under leran är relativt begränsad. 

Bredden på avlagringen i höjd med Slätte är ca 1,5 km7. Vid Slätte finns det inget som 

indikerar att avlagringen har en utbredning under leran mot öster eller väster. 

 
 

Figur 3: Jordartsgeologisk karta över området runt Slätte vattentäkt. ©SGU 

                                                      
6 Töreboda vattenskyddsområde – Lokaåsen. Tekniskt underlag med förslag till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, Aqualog, 2008-12-12. 
7 Beskrivning till jordartskartan 9E Askersund SV, K190. 
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3.2 Hydrogeologi 

Lokaåsen är identifierad som en geologisk formation av nationell betydelse för vatten-

försörjning8. Vattentäkterna ligger i den södra delen av grundvattenförekomsten 

Lokaåsen – Värpe-Fägre, SE651555-1406859. I anslutning till Haboskogen bedöms 

uttagsmöjligheterna för grundvatten till 25-125 l/s. Vid Slätte bedöms uttagsmöjligheterna 

till 1-5 l/s. Vattentäkterna ligger mellan två grundvattendelare, en norr om Slätte och en 

som är lokaliserad drygt 1 km söder om Haboskogens huvudvattentäkt, se Figur 4. 

 

 

 

 

Figur 4: Hydrogeologisk karta över del av grundvattenförekomsten Lokaåsen –Värpe-Fägre. ©SGU 

Enligt SMHI är den del av nederbörden som bildar grundvatten i området ca 330 mm/år, 

vilket motsvarar ca 10,5 l/s och kvadratkilometer. Grundvattenbildningen sker till största 

delen inom områden där isälvssedimentet ligger i dagen i Lokaåsens centrala delar. Ett 

                                                      
8 Identifiering av geologiska formationer av nationell betydelse för vattenförsörjning. SGU 
Rapporter och meddelanden 115, 2004. 
9 Viss.lansstyrelserna.se 
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tillskott av grundvatten kan även ske där ytvattendrag och sjöar finns i anslutning till 

åsmaterialet samt från de områden med morän som finns väster och öster om Lokaåsen.  

Tillrinningsområdet till Haboskogens vattentäkt bedöms främst utgöras av den del av 

Lokaåsen som finns mellan grundvattendelaren vid Slätte och grundvattendelaren söder 

om vattentäkten. Inom områden där isälvsavlagringen ligger i dagen bedöms en stor del 

av nettonederbörden bilda grundvatten. En viss tillrinning av grundvatten sker även från 

omgivande moränområden. Denna del bedöms dock vara mycket liten i förhållande till 

den grundvattenbildning som sker i områden med isälvsmaterial i dagen på Lokaåsen.  

Tillrinningen till Slätte vattentäkt bedöms främst ske inom området norr om vattentäkten, 

upp till vattendelaren. 

I anslutning till Haboskogen ligger grundvattenytan ca 6-10 meter under markytan. Den 

regionala grundvattenströmningen i Lokaåsen i detta område sker naturligt främst från 

norr mot vattentäkten, men grundvattenströmning sker även söder ifrån, från den 

grundvattendelare som finns drygt 1 km söder om vattentäktsområdet. I samband med ett 

tidigare arbete med att ta fram tekniskt underlag för Haboskogens vattentäkt10 har 

grundvattennivådata sammanställt enligt Figur 5. I figuren syns tydligt att 

grundvattennivåerna förändras kraftigt över en kort sträcka i anslutning till grundvattenrör 

R301 som nivåförändring över en tröskel. Inom detta område försvinner åsens ytformer. 

Förändringen orsakas av ett ökat strömningsmotstånd i åsen som kan bero på lokalt 

tätare material alternativt en avsmalning och uttunning av åsen som orsakar en mindre 

strömningsarea eller en kombination av dessa två företeelser. Nedströms detta område 

lutar grundvattenytan med en något flackare gradient. De våtmarksområden som finns på 

den östra sidan av åsen inom detta område indikerar att det här sker en utströmning av 

grundvatten. Detta kan vara en förklaring till varför gradienten i åsen är flackare 

nedströms tröskeln.  

Den hydrauliska gradienten från R301 och söder ut (enligt Figur 6) har beräknats utifrån 

tillgängliga grundvattennivåmätningar till ca 0,0025.  

Vid Slätte ligger grundvattennivån betydligt högre än vid Haboskogen. Den hydrauliska 

gradienten i området norr om Slätte har beräknats till ca 0,0011.  

                                                      
10 Töreboda kommun. Töreboda vattenskyddsområde – Lokaåen. Aqualog 2008-12-12. 
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Figur 5: Grundvattennivåer i Lokaåsen uppmätta i grundvattenrör vid två tillfällen 2006 enligt 
Aqualog, 2008.11 

Grundvattennivåerna i anslutning till Haboskogen redovisas även på en karta i Figur 6. 

Vid beräkning av gradienten utifrån uppmätta grundvattennivåer enligt figuren blir 

gradienten lika stor som vid beräkningen enligt ovan, dvs. 0,0025. I figuren redovisas 

grundvattennivåer uppmätta av kommunen i maj 2017. De indikerar tydligt att det finns en 

grundvattendelar med läget drygt 1 km söder om vattentäkten. Gradienten från 

grundvattendelaren i söder och norr ut i riktning mot Haboskogens vattentäkt är svår att 

bestämma eftersom antalet mätpunkter är få och det är inte möjligt att urskilja den 

naturliga lågpunkten. 

                                                      
11 Töreboda vattenskyddsområde – Lokaåsen. Tekniskt underlag med förslag till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, Aqualog, 2008-12-12. 
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Figur 6: Karta med uppmätta grundvattennivåer vid Haboskogens vattentäkt i maj 2017.  

3.3 Sårbarhet 

Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening, 

eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under 

transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som 

minskar ett områdes sårbarhet från föroreningar på markytan. 

Haboskogens huvudvattentäkt och reservvattentäkt samt Slätte vattentäkt är samtliga 

belägna i de delar av grundvattenmagasinet där öppna förhållanden råder. Det finns 
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ingen naturlig barriär som skyddar grundvattnet. Sårbarheten i anslutning till 

vattentäkterna och i övriga områden där isälvsavlagringen ligger i dagen är därmed 

mycket hög. En förorening på markytan kan snabbt infiltrera till grundvattnet och röra sig 

med grundvattenströmningen nedströms. Områden där vegetationstäcket är tunt eller 

saknas helt är extra sårbara.  

Inom områden där isälvsavlagringen täcks av finsediment har grundvattenmagasinet ett 

naturligt skydd och sårbarheten är låg. För att grundvattenmagasinet ska anses vara 

skyddat bör lermäktigheten uppgå till minst 3 m. Där lerlagret är tunnare kan det vara 

genomskuret av torksprickor.  

3.4 Vattenkvalitet 

Tabell 1 visar värden för ett antal analyserade parametrar från fem uttagsbrunnar vid 

Haboskogens vattentäkt. pH-värdena ligger strax över neutralt i samtliga brunnar och 

alkaliniteten är hög. Halterna av järn och mangan är lägre än analysgränserna med 

undantag för manganhalten i brunn 5. Klorid har endast analyserats vid ett tillfälle och 

halterna var då låga. Konduktiviteten är låg i samtliga brunnar.  

I råvattnet har inga mikroorganismer påvisats. Bekämpningsmedel har analyserats vid ett 

tillfälle under den aktuella tidsperioden och samtliga parametrar var då lägre än 

analysgränserna i alla brunnarna.  

Tabell 1: Medelvärden för några parametrar i råvattnet från uttagsbrunnarna 1, 2, 3, 4 och 5 vid 
Haboskogen vattentäkt 2011-2017. 

Parameter Brunn 1 

Medel 

(min-max) 

Brunn 2 

Medel 

(min-max) 

Brunn 3 

Medel 

(min-max) 

Brunn 4 

Medel 

(min-max) 

Brunn 5 

Medel 

(min-max) 

pH vid 20°C 7,3          

(7,1-7,5) 

7,5               

(7,3-7,7) 

7,3               

(7,2-7,6) 

7,5             

(7,3-7,7) 

7,3                

(7,1-7,6) 

Alkalinitet, 

HCO3 (mg/l) 

77            

(69-89) 

85            

(59-110) 

71,3               

(64-74) 

90,8             

(81-100) 

53,7             

(51 -58)  

Järn, Fe 

(mg/l) 

<0,02 <0,02 <0,02 <0,2 <0,2 

Mangan, Mn 

(mg/l) 

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,048            

(0,02-0,07) 

Klorid, Cl 

(mg/l)* 

8,8                   

(ett värde) 

8,3                   

(ett värde) 

7,7             

(ett värde) 

17              

(ett värde) 

7                 

(ett värde) 

Konduktivitet 

(mS/m) 

16,4       

(15,3-19,3 

17,3            

(15,7-23,3)   

15                  

(14,4-16,3) 

22,2            

(16,8-23,5) 

12,6                

(12-13,7) 
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Tabell 2 visar värdena för ett antal parametrar i råvattnet från Slätte vattentäkt. 

Järn- och manganhalterna är låga i råvattnet. Alkaliniteten i råvattnet är relativt låg och 

pH-värdet ligger strax under neutralt. Koliforma bakterier har påvisats vid ett tillfälle. I 

övrigt har inga mikrobiella föroreningar påvisats. 

Tabell 2 Medelvärden för några parametrar i råvattnet från Slätte vattentäkt 2011-2017. 

Parameter Medelvärde  Maxvärde  Minvärde  

pH vid 20°C 6,35 6,6 6,2 

Alkalinitet, HCO3 (mg/l) 15,9 19 12 

Järn, Fe (mg/l) 0,05 0,06 <0,05 

Mangan, Mn (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 

Klorid, Cl (mg/l)* - - - 

Konduktivitet (mS/m) 12,8 14,1 11,7 
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4 Planbestämmelser och markanvändning 

4.1 Övergripande planering 

Konflikter om användningen av vattnet bottnar oftast i anspråk på att få använda samma 

ytor för flera ändamål, t.ex. för bebyggelse, vägsträckning, industrilokalisering, 

vattentäkter. Konflikterna från vattentäktens huvudmäns perspektiv uppkommer av 

skyldigheter att säkra vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa genom att vara 

restriktiva mot verksamheter som kan påverka kvaliteten negativt. 

4.2 Översiktsplan 

Töreboda kommun har en fastställd översiktsplan från 1992. Arbete pågår sedan några år 

med en ny översiktsplan, Töreboda 2030-  en framtidsbild. I den befintliga planen lyfts 

Lokaåsen fram som en avlagring med stort värde för framtida vattenförsörjning.  

4.2.1 Naturreservat 

Det finns inget naturreservat eller andra naturskyddsområden i anslutning till Slätte 

samhälle eller vattentäkten vid Haboskogen.   

4.3 Motstående intressen inom tillrinningsområdet 

Några andra motstående intressen än de som tas upp under kap. 5 har inte påträffats för 

i anslutning till vattentäkterna. 
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5 Riskbedömning för Haboskogen och Slätte vattentäkter 

Sammanställningen av risker har gjorts utifrån underlag från Töreboda kommun. En 

översiktlig riskinventering inom vattentäkternas tillrinningsområde genomfördes även 

genom ett fältbesök 2017-12-06. 

5.1 Riskobjekt 

Riskobjekt är platsbundna verksamheter eller företeelser som kan påverka ytvattnets 

grundvattnets kvalitet negativt. Riskkällor är icke platsrelaterade riskobjekt. De 

verksamheter och företeelser som kan innebära risk för de uttagsbrunnar som finns i 

området kan grupperas i följande riskkällor. 

o Klimatförändringar och översvämningar 

o Sabotage, kris och krig 

o Vägar och transporter 

o Jord- och skogsbruk 

o Bebyggelse  

o Materialtäkter och andra markarbeten 

o Miljöfarlig verksamhet 

o Förorenad mark 

o Övriga riskkällor 

5.1.1 Klimatförändringar och översvämningar  

Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat med 

ökande tillfällen med extrema vädersituationer. Det medför att risken för översvämningar 

ökar och att föroreningar därmed lättare kan spridas till yt- och grundvatten. Mer extrema 

väderförhållanden leder till ökad risk för bl.a. häftiga nederbördstillfällen och perioder av 

extrem torka. Extrema nederbördstillfällen kan medföra följande risker, vilket också 

tidigare erfarenheter från perioder med höga regnmängder visar: 

o Bräddning av avlopp 

o Stora dagvattenmängder 

o Översvämning och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda 

verksamheter på markområden i anslutning till vattendrag och sjöar 

o Ökad olycksfrekvens, t.ex. underminering av vägar 

o Ökad grumlighet i ytvattendrag 

Vattentäkterna Haboskogen och Slätte ligger inte nära sjö eller vattendrag och riskerar 

inte att svämmas över. Andra klimatrelaterade faktorer kan dock komma att påverka 
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vattentäkterna på lång sikt. I området finns inga bräddavlopp på det kommunala 

spillvattennätet. 

5.1.2 Sabotage, kris och krig  

Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig. 

Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt 

skydd.  

Dessa risker har inte analyserats i denna rapport eftersom detta är ett samhällsproblem 

och inte en specifik risk för denna vattentäkt. En särskild riskanalys som fokuserar på 

risker i kris och krig rekommenderas. Detta bör inarbetas i kommunens beredskapsplan. 

Även aktsamhet beträffande informationsspridning om vattentäktens utformning och 

sårbarhet bör iakttas.  

5.1.3 Vägar, järnväg och transporter  

Väg 202 går i öst-västligriktning tvärs över Lokaåsen strax norr om Haboskogens 

huvudvattentäkt. Vägen ligger uppströms uttagsbrunnarna i grundvattenströmningens 

riktning och avståndet är ca 60 meter. Trafikmängden på den aktuella vägsträckan 

uppgår total till ca 734 ÅDT12 varav antalet tunga fordon är ca 5613. Trafikverket har 

genomfört en riskanalys för den aktuella vägsträckan med förslag på skyddsåtgärder14. 

Under 2018 genomför Trafikverket skyddsåtgärder i form av täta diken längs en sträcka 

på ca 300 meter i anslutning till vattentäkten samt vägräcken längs vägens södra sida. 

Detta ska tillsammans med en beredskapsplan öka skyddet för vattentäkten. 

I anslutning till Haboskogens reservvattentäkt finns endast mindre enskilda vägar. Enskild 

väg nr 26241, som sträcker sig längs med åsen mellan väg 202 och Slätte är belagd med 

asfalt. Övriga vägar i området utgörs av grusvägar. 

 Vid Slätte vattentäkt går länsväg 3054 ca 250 meter väster om uttagsbrunnen och väg 

200 ca 450 meter väster om uttagsbrunnen. Trafikmängden på länsväg 3054 uppgår 

totalt till ca 419 ÅDT varav 30 tunga fordon. På väg 200 uppgår den totala trafikmängden 

till ca 1418 ÅDT varav ca 174 tunga fordon.  

Risker förknippade med vägar och transporter är främst förorenat vägdagvatten, vägsalt 

samt olyckor med farligt gods eller med tungt fordon. Tunga fordon har stora 

drivmedelstankar, ibland dubbla tankar. Sannolikheten för att en olycka med farligt gods 

eller tungt fordon med utsläpp av föroreningar ska inträffa i nära anslutning till 

vattentäkterna är mycket liten, men en sådan händelse kan få mycket stora 

konsekvenser.  

                                                      
12 Årsdygnstrafik 
13 www.trafikverket.se 
14 Trafikverket. Riskanalys vattenskydd Väg 202 Töreboda vattentäkt. Cowi 2014-09-29. 
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Saltning av vägar nära vattentäkter kan medföra en förhöjd kloridhalt och därmed hög 

konduktivitet i grundvattnet eftersom klorid är mycket rörligt. I brunnarna vid Haboskogen 

har konduktivitet analyserats kontinuerligt och halterna är låga i samtliga uttagsbrunnar. 

Järnvägen, Västra stambanan, går ca 390 meter väster om Slätte vattentäkten. På 

järnvägen går ett stort antal person- och godståg. Olyckor med farligt gods kan få stora 

konsekvenser, men sannolikheten för att detta ska inträffa är mycket liten. Även 

besprutning med bekämpningsmedel på banvallen kan utgöra en risk för 

grundvattenförorening. 

5.1.4 Jord- och skogsbruk  

Markanvändningen på Lokaåsen domineras av skog. Väster om åsen finns utbredda 

områden med jordbruksmark.  

Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten. 

Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och gödselmedel som 

kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Skogsbruket kan innebära en risk för försämrad 

vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador och läckage från de 

arbetsfordon och tankar som används i verksamheten.  

Potentiella riskkällor i samband med jord- och skogsbruk är: 

o Bekämpningsmedel 

o Växtnäringsämnen 

o Mobila bränsletankar 

o Kalhyggen 

o Upplag av timmer mm 

o Djurhållning 

Bekämpningsmedel 

Även vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket medför att de 

kan komma att utgöra en risk för försämrad grundvattenkvalitet. Om bekämpningsmedel 

väl når grundvattnet kan det föras vidare till nedströms liggande områden och påverka 

områden på stort avstånd från källan. Det är därför viktigt att beakta denna risk även om 

det inte förekommer någon jordbruksmark i nära anslutning till vattentäkterna.  

Även hantering av bekämpningsmedel utgör en riskkälla. Skogsbruket står generellt sett 

endast för en liten del av samhällets användning av bekämpningsmedel. Det är främst 

hantering av plantor behandlade med bekämpningsmedel i anslutning till vattentäkten 

som utgör en risk.  

Växtnäringsämnen 

Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och 

naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör en risk för vattenkvaliteten främst 
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genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla 

typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för spridning av t.ex. kväve till grundvattnet. 

Kväve kan lakas ut till grundvattnet, speciellt inom områden med sandjordar. Kväve är 

lättrörligt och rör sig med grundvattenflödet. 

 

Djurhållning 

Stora gårdar med djurhållning, från miljöförvaltningens register, redovisas på kartor i 

Figur 7. I anslutning till Slätte vattentäkt finns inga gårdar registrerade. Vid Haboskogen 

finns gårdar med djurhållning främst på den västra sidan av Lokaåsen. De utgörs främst 

av hästgårdar. Det finns även ett antal mindre hästgårdar i området. Risker förknippade 

med djurhållning är lagringen av gödsel.  

Mobila bränsletankar 

Mobila tankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet, som enligt 

gällande krav ska ha sekundärt skydd eller vara dubbelmantlade inom vattenskydds-

områden15, kan medföra en risk för grund- och ytvattenförorening främst genom spill i 

samband med tankning och vid stöld. Detta gäller även fordonstankar. 

Avverkning, kalhyggen 

Kalhyggen med körskador kan medföra en kraftigare avrinning från området med bl.a. 

ökad transport av näringsämnen, organiskt material och partiklar som följd. Ett stort uttag 

av biomassa kan bidra till försurning av yt- och grundvatten. 

Timmerupplag 

Upplag av timmer, bark, spån, flis etc. kan utgöra en risk för vattentäkten genom läckage 

av bl.a. fenoler till grundvattnet. 

 

                                                      
15 NFS 2003:24 
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Figur 7: Jordbruksmark (gula områden) och skogsmark (gröna områden) i anslutning till 
vattentäkterna Slätte och Haboskogen. Gårdar med djurhållning, enligt miljöförvaltningens register, 
har även markerats på kartorna.  

5.1.5 Bebyggelse  

Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella risker för en 

närbelägen vattentäkt. Riskerna är dels förknippade med boende, dels med olika typer av 

verksamheter. All sammanlagd hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen 

som kan komma i kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk för vattentäkten. 

Olyckor kan inträffa som orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen, men även 

kontinuerliga diffusa utsläpp riskerar att hota vattentäkten. 

I anslutning till Haboskogens vattentäkter finns ingen samlad bebyggelse. Bebyggelse 

förekommer som enskilda hus och gårdar.  
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Slätte vattentäkt ligger strax öster om Slätte samhälle som utgörs av villabebyggelse. I 

den norra delen av samhället finns ett industriområde. 

Bebyggelsen i Slätte samhälle är ansluten till det kommunala avloppsnätet. Övrig 

bebyggelse i området runt vattentäkterna har enskilda avloppslösningar. Bristfälliga 

avloppsanläggningar kan utgöra en risk för vattentäkten främst genom spridning av 

bakterier och mikroorganismer till grundvattnet. 

Inom bostadsområde med trädgårdar kan nyttjande av bekämpningsmedel för 

”hemmabruk” och användandet av hushållskemikalier utgöra en risk för grundvattnet. 

Konsekvensen av olyckor och hushålls/trädgårdskemikalier är att skadliga ämnen kan nå 

vattentäkten och försämra vattenkvaliteten. 

Ett antal energianläggningar, både bergvärme och jordvärme finns registrerade i Slätte 

samhälle samt vid andra fastigheter i området. Riskerna med energianläggningar i jord 

och berg är främst förknippade med anläggningsskedet. För bergvärmeanläggningar är 

det främst utförande av borrhålet samt borrhålet i sig som utgör en risk genom att en 

snabb och relativt öppen transportväg skapas mellan markytan och grundvattnet. Risker 

förknippade med läckage av köldbärarvätska bedöms vara små eftersom denna idag är 

biologiskt nedbrytbar.  

5.1.6 Materialtäkter och andra markarbeten  

I området strax söder om Haboskogens vattentäkt har tidigare en omfattande 

grustäktsverksamhet bedrivits. Före detta materialtäkter är i sig ingen riskkälla, men 

områden där grustäktsverksamhet tidigare har bedrivits är sårbara eftersom en stor del 

av den omättade zonen är bortgrävd och vegetationslagret saknas helt eller delvis. 

Avståndet från markytan till grundvattenytan är litet, vilket medför en kort uppehållstid.  

Pågående materialtäkter finns i området i form av en grustäkt ca 1 km norr om Slätte 

vattentäkt och tre matjordstäkter ca 1,5 km söder om Slätte vattentäkt.  

Även andra schaktningsarbeten som utförs på Lokaåsen nära vattentäkterna kan 

medföra en ökad risk för grundvattenmagasinet beroende på omfattning och schaktdjup. 

5.1.7 Miljöfarlig verksamhet  

Miljöfarlig verksamhet har sammanställts för Slätte och Haboskogens vattentäkter. Vid 

Haboskogen finns inga sådana verksamheter. I anslutning till Slätte finns tre 

verksamheter prövade som U-verksamheter (se Figur 8). 

Trävaruhantering (1) – verksamheten ligger ca 300 meter nordväst om Slätte vattentäkt. 

Återvinningscentral (3) – verksamheten ligger ca 460 meter sydväst om Slätte vattentäkt, 

nedströms i grundvattenströmningens riktning. 

Avloppsreningsverk (5) – verksamheten ligger ca 660 meter sydväst om Slätte vattentäkt, 

nedströms i grundvattenströmningens riktning. 
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Figur 8: Förorenad mark, miljöfarlig verksamhet samt transformatorstationer i anslutning till Slätte 
vattentäkt.  

5.1.8 Potentiellt förorenade områden  

Slätte 

Förorenade områden kan utgöra en risk för grundvattnet och en vattentäkt genom 

läckage av föroreningar från marken. I anslutning till Slätte vattentäkt finns fyra potentiellt 

förorenade områden, se Figur 8. Av dessa är tre identifierade, men inte klassade. 

Förorenad mark vid Slätte utgörs av: 

Industrideponi, Riskklass 3 (1) – området ligger ca 300 m nordväst om Slätte vattentäkt. 

Inom fastigheten har det bl.a. förekommit hantering och lagring av drivmedel och 

kemikalier och bränning och deponering av avfall16. Genomför miljöteknisk 

markundersökning visade att det inte föreligger någon akut risk att tungmetaller frigörs 

och sprids till grundvattnet. 

                                                      
16 Fastighetsbolaget Telaris. F.d. teleförråd på fastigheten Slätte 5:1, Töreboda kommun. 
KM Miljöteknik AB, 1997-01-14. 
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Nedlagd bensinstation, ej klassad (2) – området ligger ca 460 meter sydväst om 

vattentäkten, nedströms i grundvattenströmningens riktning. En Spimfab undersökning 

har genomförts och inga föroreningar från verksamheten har påträffats i marken.  

Ytbehandling trä, ej klassad (4) – området ligger ca 660 meter sydväst om vattentäkten, 

nedströms i grundvattenströmningens riktning och föroreningsspridning kan inte ske mot 

Slätte vattentäkt. 

Avloppsreningsverk (5) - området ligger ca 660 meter sydväst om vattentäkten, 

nedströms i grundvattenströmningens riktning. Föroreningsspridning kan inte ske mot 

brunnen. 

Haboskogen 

I anslutning till Haboskogen finns tre potentiellt förorenade områden, men dessa är inte 

riskklassade, se Figur 9.  

De förorenade områdena utgörs av: 

F.d. bilskrot (7) – området ligger nedströms reservvattentäkten i grundvattenströmningens 

riktning och drygt 900 meter norr om uttagsbrunnarna vid Haboskogens vattentäkt. 

Bilskrot har funnits på platsen under lång tid, men med olika verksamhetsutövare. Det 

finns i dagsläget inga skrotbilar uppställda i området. 

Sågverk utan doppning (8) – området ligger knappt 400 meter norr om uttagsbrunnarna 

för Haboskogens vattentäkt. 

Upplag av avfall (9) – enligt uppgift finns en äldre deponi i den f.d. grustäkten ca 400 m 

sydväst om vattentäkten. 
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Figur 9: Förorenad mark, transformatorstationer och läge för skjutbana i anslutning till 
Haboskogens vattentäkter.  

5.1.9 Övriga riskkällor 

Övriga identifierade riskkällor utgörs av ett antal transformatorstationer, en skjutbana 

samt en äldre hushållstipp.  

Transformatorstationer 

Transformatorstationer innehåller transformatorolja. 

Vid Slätte finns tre transformatorstationer som innehåller transformatorolja av mängden 

430, 570 respektive 270 kg (se Figur 8).  

Vid Haboskogen finns fyra transformatorstationer som innehåller transformatorolja av 

mängden 110, 110, 80 respektive 225 kg (se Figur 9).  
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Skjutbana 

Öster om reservvattentäkten i Haboskogen, på avståndet ca 100 meter, ligger en 

skjutbana (6). Området finns inte med i de identifierade förorenade områdena. I 

anslutning till skjutbanor påträffas i allmänhet blyföroreningar som även om de rör sig 

långsamt i marken kan utgöra en risk, främst vid spridning direkt till ytvatten. Den aktuella 

skjutbanan ligger inte i anslutning till våtmark eller ytvatten och skjutningen sker i en vall. 

Risken för spridning av bly bedöms som mycket liten.  

Äldre hushållstipp 

(10) En äldre hushållstipp finns i området ca 300 meter nordväst om Haboskogens 

vattentäkt. Den undersöktes i samband med arbetsplan och bygghandling för ny 

sträckning av väg 202. Vid provtagning har inga föroreningar påträffats17. 

(11) En äldre hushållstipp har påträffats ca 550 meter nordost om Haboskogens 

vattentäkt. Inga undersökningar har genomförts på platsen. 

Motorcrosskörning 

Det förekommer körning med motorkross inom området där grustäktsverksamhet tidigare 

har bedrivits söder om Haboskogens vattentäkt. Risker förknippad med detta är främst 

läckage och spill av olja och bensin. Området är mycket sårbart eftersom skyddande 

vegetationsskikt saknas. 

5.2 Riskanalys 

En riskanalys har genomförts för vattentäkterna Haboskogen och Slätte enligt Bilaga 1. I 

riskanalysen identifieras och värderas väsentliga risker för vattentäkten. Risken (R) 

beskrivs som en sammanvägning av sannolikheten (S) för att en riskkälla ska påverka 

vattentäkten negativt och konsekvenserna (K) denna påverkan medför. Sannolikhet och 

konsekvens bedöms var för sig och är principiellt oberoende parametrar18. Skalorna för 

sannolikhet och konsekvens är indelad i fyra klasser och kombinationen av sannolikhets- 

och konsekvensklassen beskriver risken.  

Risk (R) = Sannolikhet (S) × Konsekvens (K) 

Metoden följer anvisningarna i Naturvårdverkets handbok om vattenskyddsområden19 om 

att risker kan beskrivas som sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. Denna typ 

av metod förespråkas även av Världshälsoorganisationen20 som en viktig del då 

Vattensäkerhetsplaner utarbetas. Den använda metoden är också mycket lik det 

angreppssätt som beskrivs i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för 

                                                      
17 Vägverket region Väst. Gammal hushållstipp, Töreboda kommun; Översiktlig 
miljöteknisk markundersökning. WSP 2009-12-08. 
18 Bedömningen är utförd av konsulter på Sweco. 
19 Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 
20 Guidelines for drinking-water quality, 4:e utgåvan 2011 
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dricksvattenförsörjning”. Underlag för bedömningen är den riskidentifiering som 

genomförts inom ramen för projektet.  

För att riskbedömningens resultat ska vara transparent och användbart är det viktigt att 

tydligt redovisa vilka kriterier som används för att bedöma sannolikhet och konsekvens. 

Som ovan nämnts utnyttjas fyra nivåer för att bedöma sannolikheten respektive 

konsekvensen. Detta återspeglar modellens måttliga detaljeringsgrad. 

5.2.1 Bedömning av sannolikhet  

Sannolikheten speglar hur ofta en oönskad händelse bedöms kunna inträffa och tar 

hänsyn till att föroreningen måste nå vattentäkten för att utgöra en fara. 

Sannolikhetsklassningen avser därför sannolikheten i vattentäkten, vilket är en 

kombination av ett antal sannolikheter från utsläppspunkten till vattentäkten, och omfattar 

inte enbart sannolikheten för utsläppet på sin plats. Sannolikheten delas in i fyra nivåer 

enligt kriterier beskrivna i tabellen nedan, och är en överföring av Livsmedelverkets 

befintliga nivåer för sannolikhetsklassning, beskrivna i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- 

och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

Sannolikhet Kriterier 

S1: Liten sannolikhet Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år. 

S2: Medelstor sannolikhet Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 10-50 

åren. 

S3: Stor sannolikhet Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 åren. 

S4: Mycket stor sannolikhet Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare.  

 

5.2.2 Bedömning av konsekvens  

Konsekvenserna är indelade i fyra allvarlighetsnivåer, vilka redovisas i tabellen nedan. De 

kriterier som används utgår ifrån vilken effekt riskkällan har på vattenkvaliteten. 

Konsekvensbedömningen utgår från att en oönskad händelse verkligen har inträffat och 

osäkerheter om konsekvensen av en händelse hanteras på följande sätt21: 

• Vid liten osäkerhet om konsekvens bör den mest realistiska konsekvensen användas. 

• Vid stor osäkerhet om den verkliga konsekvensen bör en pessimistisk bedömning 

göras enligt försiktighetsprincipen. 

Precis som för sannolikhetsbedömningen redovisas om den konsekvens som beaktas är 

relaterad till normala förhållanden för riskkällan, en brist som uppstår eller om det är en 

olycksartad händelse. Konsekvensen redovisas som K-klass (K1-K4) och är en överföring 

                                                      
21 Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket 2007. 
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och tolkning av Livsmedelverkets befintliga nivåer för konsekvensklassning, beskrivna i 

Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

 

 

Konsekvens Kriterier 

K1: Liten konsekvens Obetydlig påverkan på råvattenkvaliteten, inga anmärkningar. 

K2: Medelstor konsekvens Tillfällig försämring av råvattenkvalitet som kan påverka 

dricksvattenkvalitén. 

K3: Stor konsekvens Otjänligt vatten som berör många 

K4: Mycket stor konsekvens Otjänligt vatten som berör många, fara för liv och hälsa. 

5.2.3 Beräkning av risknivå  

När sannolikhet och konsekvens för en oönskad händelse har bedömts kan den placeras 

in i den riskmatris som redovisas nedan och tilldelas på detta viss en ”riskklass”. Risken 

är indelad i tre olika klasser där riskklass 1 är den lägsta riskklassen och riskklass 4 är 

den högsta riskklassen. Att en riskkälla i riskbedömningen får riskklass 1 innebär inte att 

den inte utgör någon risk, d.v.s. den kan inte bortses ifrån. Det är också viktigt att 

poängtera att indelningen i riskklasser kan göras på andra sätt än vad som redovisas i 

riskmatrisen nedan. Indelningen som används här har dock bedömts lämplig för det syfte 

riskanalysen har i detta sammanhang. 

Sannolikhet Konsekvens 

K1                 

liten 

K2       

medelstor 

K3                       

stor 

K4,        

mycket stor 

S4 – mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 

S3 – stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3 

S2 – medelstor  Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 

S1 – liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2 

5.2.4 Resultat 

Resultatet av riskanalysen redovisas i Bilaga 1. Risknivån inom tillrinningsområdet för 

både Haboskogen och Slätte vattentäkter är relativt låg. Närområdet till vattentäkterna 

utgörs främst av naturmark.  

Haboskogen vattentäkt 

Inga riskkällor med riskklass 3 eller 4 har analyserats. Följande riskkällor har riskklass 2 

enligt analysen: 
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• Olyckor med farligt gods eller tunga fordon på väg 202. Vägen ligger nära 

vattentäkten. Sannolikheten för att en olycka ska inträffa med utsläpp av föroreningar 

som följd är dock mycket liten. Om föroreningar från en olycka når vattentäkten 

medför detta mycket stora konsekvenser. 

• Spridning av bekämpningsmedel på jordbruksmark 

• Skogsbruk – mobila bränsletankar och upplag av timmer mm i nära anslutning till 

vattentäkterna. 

• Potentiellt förorenat område, f.d. sågverk (8). Området ligger ca 400 meter från 

uttagsbrunnarna.  

• Skjutbana, området ligger knappt 100 meter från reservvattentäkten 

Slätte vattentäkt 

Inga riskkällor med riskklass 3 eller 4 har analyserats. Följande riskkällor har riskklass 2 

enligt analysen: 

• Olyckor med farligt gods eller tunga fordon på väg 200 och väg 3054. 

• Skogsbruk – mobila bränsletankar och upplag av timmer mm i nära anslutning till 

vattentäkten. 

• Miljöfarlig verksamhet, trävaruhantering / förorenad mark, industrideponi (1).  

5.3 Riskreducerande åtgärder 

Haboskogen och Slätte vattentäkter har höga skyddsvärden som allmänna vattentäkter 

för Töreboda och Slätte samhällen i Töreboda kommun. Sårbarheten med avseende på 

grundvattenmagasinet är mycket hög i anslutning till vattentäkterna eftersom 

grundvattenmagasinet är öppet och ett naturligt skydd saknas. Lokaåsen har en mycket 

god kapacitet och är därför en viktig grundvattenresurs även ur ett regionalt perspektiv. 

Det är viktigt att ge vattentäkterna och grundvattenmagasinet i Lokaåsen ett långsiktigt 

skydd för att förhindra försämring av grundvattenkvaliteten. 

Att inrätta vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter är ett sätt att skydda en vattentäkt. 

Det är dock inte möjligt att reducera eller styra undan alla risker med hjälp av skydds-

föreskrifter utan det krävs även andra åtgärder för att reducera risker. Exempel på övriga 

riskreducerande åtgärder är beredskapsplaner, fysisk planering, tillsyn och information. 

Ibland kan även fysiska åtgärder vara nödvändiga, t.ex. i anslutning till hårt trafikerade 

vägar. I bilaga 2 redovisas vilka risker som kan regleras genom skyddsföreskrifter samt 

vilka övriga riskreducerande åtgärder som kan behöva genomföras.  

Mot bakgrund av resultatet av riskanalysen och av miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

rekommenderas följande övergripande åtgärder för att öka skyddet för vattentäkterna: 

o Boende inom vattenskyddsområdena ska få tillsänd information om vattenskydds-

området om hur boende och verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet kan 

påverka vattentäkten. Information och tillsyn är nödvändigt för att kunna förstå vikten 
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av att skydda vattentäkten genom vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Detta 

bedöms vara grundläggande för att uppnå önskat syfte med vattenskyddet. 

o Olyckor med farligt gods regleras inte i vattenskyddsområdets föreskrifter. Det är 

viktigt att kommunen tillser att det finns god beredskap och kunskap hos 

räddningstjänsten om vattentäkterna vid insatser i samband med olyckor eller i 

samband med brand inom vattenskyddsområdet. För att uppnå detta ska kommunen, 

i samråd med räddningstjänsten, ta fram beredskapsplaner för vattentäkterna 

Haboskogen och Slätte. 

o Skyltar ska finnas, som upplyser om vattenskyddsområdets existens, vid vägar där 

man kör in i vattenskyddsområdet samt vid platser med hög risknivå. Skyltar ska 

även finnas i anslutning till där petroleumprodukter hanteras. 
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6 Utformning av vattenskyddsområde 

6.1 Krav och allmän metodik 

Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt 

söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av grundvattentäkter 

regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sina allmänna 

råd (2003:16) och handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av 

vattentäkter. 

Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar 

omfatta hela tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när 

skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt 

att införa restriktioner inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte 

omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en 

förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte 

hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten.  

6.2 Vattenskyddsområdets skyddszoner 

I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en 

grundvattentäkt bör resultera i fyra skyddszoner med olika restriktionsnivåer om inte 

annat motiveras. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att 

skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre 

krav kan ställas på verksamheter inom olika områden beroende främst på närheten till 

uttagsbrunnen. 

6.2.1 Vattentäktszon 

En vattentäktszon bör enligt Naturvårdsverket utformas kring uttagsbrunnen. Syftet är att 

säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Vattentäktszonen skyddas mot obehöriga på 

lämpligt sätt, t.ex. genom en låst inhägnad. Marken inom vattentäktszonen bör endast 

disponeras av vattentäktsinnehavaren. Annan verksamhet än vattentäkt bör inte 

förekomma inom detta område. 

6.2.2 Primär skyddszon 

Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara) 

områden beaktas. Syftet med den primära zonen är att riskerna för akut förorening 

minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan 

föroreningen når vattentäktszonen med uttagsbrunnarna. Gränsen mellan primär zon och 

sekundär zon sätts så att uppehållstiden i grundvattenzonen till uttagsbrunnarna 

beräknas vara minst 100 dygn för grundvatten bildat i den sekundära zonen. I de fall 

området nära vattentäkten utgörs av mäktiga jordlager med begränsad genomsläpplighet 

eller där en starkt uppåtriktad grundvattengradient råder även vid fullt uttag kan även 

områden med kortare uppehållstid än 100 dygn ingå i den sekundära zonen. Viktiga 

nybildningsområden för grundvatten beaktas vid utformning av den primära skyddszonen 

även när transporttiden överstiger 100 dygn.  
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6.2.3 Sekundär skyddszon 

Syftet med den sekundära zonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 

förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen bör minst omfatta så stor del av 

tillrinningsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till 

vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år. 

6.2.1 Tertiär skyddszon 

Syftet med den tertiära skyddszon är att även perifert mark- och vattenutnyttjande som 

negativt kan påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv 

omfattas av vattenskyddsområdet. Den tertiära skyddszonen omfattar de delar av 

vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga skyddszoner. Huvudprincipen är att 

hela tillrinningsområdet till vattentäkten bör omfattas av vattenskyddsområdet. 

6.3 Arbetsmodell för avgränsning av vattenskyddsområde för Haboskogen och 

Slätte vattentäkter 

Tillströmningen av grundvatten till Haboskogen vattentäkter (huvudvattentäkten samt 

reservvattentäkten) sker främst genom den regionala grundvattenströmningen i Lokaåsen 

norr ifrån. En viss tillströmning sker även från söder, från området mellan 

huvudvattentäkten och den grundvattendelare som finns ca 1 km söder ut. Områden där 

isälvsavlagringen ligger i dagen utgör de viktigaste nybildningsområdena för 

grundvattnet. I vattentäkternas direkta närområde sker en relativt cirkulär strömning mot 

brunnarna vid uttag. Eftersom grundvattenytan har en naturlig lutning både från norr och 

från söder mot huvudvattentäkten sker tillströmningen både från norr och söder. Vid uttag 

ändras bilden och tillströmningen sker i ett begränsat område även från den naturliga 

nedströmsriktningen.  

Tillströmningen av grundvatten till Slätte vattentäkt sker huvudsakligen från norr, men 

lokala avvikelser kan förekomma. Områden där isälvsavlagringen går i dagen utgör de 

viktigaste nybildningsområdena för grundvattnet. 

Tillströmningen till vattentäkterna är något utdragen i strömningsriktningen som en 

halvelips med spetsen nedströms uttagspunkten. Grundvattenuttaget medför att en rörlig 

grundvattendelare utbildas nedströms uttagsbrunnarna som varierar i plan med 

vattenuttagets variation över en längre tid. Figur 10 visar en principskiss över 

grundvattenströmningen i en ås vid ett grundvattenuttag. För huvudvattentäkten stämmer 

inte denna principiella strömningsbild eftersom det även sker en naturlig tillströmning av 

grundvatten från området söder om uttagsbrunnarna. 
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Figur 10: Principskiss över grundvattenströmningen vid Haboskogen och Slätte grundvattentäkter i 
Lokaåsen. Pilarna i figuren visar grundvattenströmningens riktning. Observera att figuren inte är 
skalenlig. 

6.3.1 Geologiska förutsättningar 

Jordarternas utbredning och egenskaper, liksom naturlig grundvattengradient och 

uttagets storlek, är styrande för hur föroreningsspridning kan ske till grundvatten-

magasinet i vilket vattentäkten är belägen. Följande hydrogeologiska indata har använts 

vid beräkning av vattenskyddsområdets utbredning. 

Haboskogen 

Vattenuttag, Q, huvudvattentäkt: 2 400 m3/dygn (enligt vattendom) 

Vattenuttag, Q, reservvattentäkt: 1 600 m3/dygn (enligt vattendom) 

Hydraulisk konduktivitet, K:   4*10-3 m/s22 

Hydraulisk gradient:  0,0025 (utifrån tillgänglig 

grundvattennivådata)  

Effektiv porositet, ne:  0,2 (litteraturvärde) 

Grundvattenbildning:   330 mm/år 

 

                                                      
22 Töreboda vattenskyddsområde – Lokaåsen. Tekniskt underlag med förslag till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, Aqualog, 2008-12-12. 
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Slätte 

Vattenuttag, Q:  20 m3/dygn (aktuellt uttag) 

Hydraulisk konduktivitet, K:   4*10-4 m/s 

Hydraulisk gradient:  0,0011 (från tillgänglig grundvattennivådata)  

Effektiv porositet, ne:   0,2 (litteraturvärde) 

Grundvattenbildning:   330 mm/år 

6.3.2 Transporttid i åsen 

Vid beräkning av grundvattenströmningens transporttid i åsen har en analytisk modell 

använts23. För att avgränsa den primära och den sekundära skyddszonen uppströms och 

nedströms vattentäkten motsvarande minst 100 dygn respektive 365 dygn har 

transporthastigheten i isälvsmaterialet beräknats utifrån naturlig hastighet adderad med 

uttagsberoende och avståndsberoende hastighet. Därefter har transportavstånd 

motsvarande 100 dygn respektive 365 dygn beräknats.  

Den naturliga tillströmningen av grundvatten till Haboskogens huvudvattentäkt sker både 

från norr och söder. Till reservvattentäkten och till Slätte vattentäkt sker tillströmningen av 

grundvatten främst från norr. Detta påverkar utbredningen av skyddszonerna. 

6.3.3 Beräkning av erforderliga flödessträckor uppströms vattentäkterna  

Haboskogen huvudvattentäkt 

I första hand antas att ca hälften av vattenuttaget kommer från åsen norr om 

huvudvattentäkten och den andra hälften kommer från åsen söder om vattentäkten. Det 

ger ett dimensionerande uttag på 1200 m3/dygn för genomförda beräkningar. 

Grundvattenytans lutning vid ett dimensionerande uttag på 1200 m3/dygn tillsammans 

med den hydrauliska konduktiviteten, det geologiska materialets effektiva porositet och 

grundvattenmagasinets vattenförande mäktighet har beaktats. Grundvattenytans lutning 

vid uttag minskar med ökat avstånd från brunnarna, vilket beaktas i beräkningen, se Figur 

10. Detta innebär att grundvattenhastigheten minskar med ökat avstånd från 

vattenuttaget. Denna hastighetsförändring har beaktats vid beräkningar av avståndet för 

100 dygn respektive 365 dygn. Beräkning ger att grundvattnet strömmar ca 520 m på 100 

dygn till huvudvattentäkten och ca 1720 m på 365 dygn. Den grundvattendelare som 

finns ca 1200 m söder ut begränsar dock tillströmningen från söder. Beräkningar av 

vattenbalansen över området söder om vattentäkten visar att det bildas tillräckligt med 

grundvatten i detta område för att balansera det dimensionerande uttaget. 

I andra hand kan antas att tillströmningen av grundvatten främst sker norr ifrån. Det 

medför att motsvarande beräkningar ger avståndet ca 560 m för uppehållstiden 100 dygn 

                                                      
23 Modellen baseras på flödestidsberäkning enligt EPA (625/R-94/001), citerad i 
Krijgsman & Ferreira: ”A methodology for delineating wellhead protection areas” tagen 
från Kreitler & Senger, modifierad efter Bear & Jacob.  
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och ca 1800 m för uppehållstiden 365 dygn. Skillnaden mellan de båda antagandena är 

relativt liten. 

Haboskogen reservvattentäkt 

För reservvattentäkten har grundvattenytans lutning vid det dimensionerande uttag på 

1600 m3/dygn tillsammans med den hydrauliska konduktiviteten, det geologiska 

materialets effektiva porositet och grundvattenmagasinets vattenförande mäktighet har 

beaktats. Beräkningen ger att grundvattnet uppströms reservvattentäkten transporteras 

ca 530 m fram till brunnarna under 100 dygn och ca 1750 m fram till brunnen under tiden 

365 dygn. 

Den långsammare hastigheten i sekundär skyddszon orsakas av att grundvattenytans 

lutning vid uttag avtar med ökat avstånd från vattentäkten allt efter att effekten av att 

gradientminskningen från uttaget avtar längre uppströms. Effekten blir att 

medelhastigheten till brunnarna är större närmast vattentäkten. 

Slätte 

Av ingående parametrar finns flera osäkerheter. Grundvattenbildningen är oavsett 

omfattning av undersökningar svårbestämd. Ingående värde i beräkningen är 

erfarenhetsmässigt baserat och bedöms vara representativt för gällande hydrogeologiska 

förhållanden. Likaså gäller den effektiva porositeten. Den antagna effektiva porositeten 

kan betraktas vara relativt konservativt antagen. 

För att klarlägga hydraulisk konduktivitet och storleken på den mättade delen av 

grundvattenmagasinet krävs kompletterande undersökningar.  

Med antagandet att siktkurvorna från brunnsinstallationen är representativa för magasinet 

bör bedömningen K = 4*10-4 m/s vara i rätt storleksordning. 

Beräkningar ger att grundvattnet strömmar i storleksordningen 35 m på 100 dygn och 95 

m på 365 dygn. Maximal bredd på skyddsavståndet beräknas till 15 m för 100 dygn och 

65 m för 365 dygn. En känslighetsanalys med avseende på hydraulisk konduktivitet, då K 

ökas med 50 % medför ökning av strömningstiden till 40 m för 100 dygn och 130 för 365 

dygn. 

6.3.4 Beräkning av erforderliga flödessträckor nedströms vattentäkterna  

För en viss beräkningsbar sträcka nedströms brunnen sker också en återströmning 

tillbaka mot brunnen. Tillrinningsområdet sträcker sig nedströms till en punkt där den 

naturliga grundvattengradienten, på grund av uttaget, påverkas att luta åt motsatt håll, det 

vill säga mot vattentäkten. I denna punkt tar uttagsgradienten mot brunnen och den 

regionala gradienten från brunnen ut varandra. Påverkansavståndet nedströms sträcker 

sig dock längre nedströms än återströmningsavståndet, se Figur 10. 

Haboskogen 

Vid reservvattentäkten är den naturliga grundvattenströmningen riktad från norr till söder. 

För en viss beräkningsbar sträcka nedströms reservbrunnen sker därför också en 
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återströmning tillbaka mot brunnen. Tillrinningsområdet sträcker sig nedströms till en 

punkt där den naturliga grundvattengradienten, på grund av uttaget, påverkas att luta åt 

motsatt håll, det vill säga mot vattentäkten. I denna punkt tar uttagsgradienten mot 

brunnen och den regionala gradienten från brunnen ut varandra. Påverkansavståndet 

nedströms sträcker sig dock längre nedströms än återströmningsavståndet, se Figur 10. 

För denna beräkning har grundvattenytans lutning vid det dimensionerande uttaget 1 600 

m3/dygn tillsammans med den hydrauliska konduktiviteten, det geologiska materialets 

effektiva porositet och grundvattenmagasinets vattenförande mäktighet beaktats.  

Beräkningen ger att på ett avstånd av ca 45 m nedströms vattentäkten vänder 

grundvattnet och strömmar mot uttagsbrunnen till följd av uttaget. Detta avstånd är 

dimensionerande för avgränsning av primärskyddszon nedströms reservvattentäkten. 

Slätte 

Flödessträckorna nedströms uttagsbrunnen blir betydligt mindre beroende på den 

hydrauliska gradienten. Resultaten visar att strömningsavståndet är i storleksordningen 5-

10 m för 100 dygn och 10-15 m för 365 dygn.  

6.4 Platsspecifika motiv till avgränsningar 

Mot bakgrund av de hydrogeologiska hörhållandena och enligt resultatet av den 

arbetsmodell som använts för att beräkna strömningsförhållanden har primära och 

sekundära skyddszoner för Haboskogen och Slätte vattentäkter avgränsats, se Figur 11 

och Figur 12. Dessutom har en gemensam tertiär skyddszon avgränsats. Motiv till 

avgränsningarna redovisas nedan med hänvisning till numrering i figurer.  

P1 Den primära skyddszonen för huvudvattentäkten har avgränsats utifrån de 

beräkningar som har genomförts av grundvattentillströmningen för 100 dygn till 

vattentäkten. Det medför ett avstånd på ca 520 m både mot norr och mot söder 

eftersom den naturliga tillströmningen av grundvatten sker från båda hållen. Mot 

öster och mot väster har skyddszonen avgränsats så att den dela av Lokaåsen 

som ligger i dagen omfattas av skyddszonen. 

P2 Den primära skyddszonen för reservvattentäkten har avgränsats utifrån de 

beräkningar som har genomförts av grundvattentillströmningen för 100 dygn till 

vattentäkten. Det medför ett avstånd på 530 m mot norr uppströms vattentäkten 

och ett avstånd på ca 45 m nedströms vattentäkten. Åt öster och åt väster har 

skyddszonen avgränsats så att den dela av Lokaåsen som ligger i dagen omfattas 

av skyddszonen. 

S1 Mot norr har den sekundära skyddszonen avgränsats utifrån de beräkningar som 

har genomförts av grundvattentillströmningen för 365 dygn till reservvattentäkten, 

vilket medför ett avstånd på ca 1750 m uppströms vattentäkten. Mot väster har 

skyddszonen avgränsats så att den omfattar en del av grundvattenmagasinet som 

är överlagrad med lera och svallsand enligt SGU:s karta över grundvatten-

magasinet. Mot öster begränsas zonen längs gränsen för grundvattenmagasinets 

utbredning.  
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Figur 11: Motiv till avgränsning av vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätt vattentäkter. 

S2 Den beräknade sekundära skyddszonen för huvudvattentäkten sammanfaller i norr 

med beräknade skyddszoner för reservvattentäkten. Skyddszonen är 
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sammanhängande mellan vattentäkterna. Mot söder sträcker sig skyddszonen 

något söder om den grundvattendelare som identifierats ca 1200 m söder om 

vattentäkten. Det beräknade avståndet för en strömningstid på 365 dygn är ca 

1700 km. Den sekundära skyddszonen är avgränsad så att det identifierade 

grundvattenmagasinet omfattas mot öster. Mot väster omfattas en del av 

isälvsavlagringen (grundvattenmagasinet) som är täkt av lera och svallsand.  

 
T1 En tertiär skyddszon har avgränsats för resterande del av grundvattenmagasinet 

norr om vattentäkterna och upp till den grundvattendelare som finns utbildad norr 
om Slätte.  

 
Nedan redovisas avgränsningen av Slätte vattenskyddsområde i detalj (Figur 12). 

  

Figur 12: Motiv till avgränsning av primär och sekundär skyddszon för Slätte vattentäkt. 

Primär skyddszon Slätte 

P1 Beräkningarna visar att skyddsavståndet bör vara i storleksordningen 15 m. 

Gränsdragningen är därmed tilltagen och har gjorts med hänsyn till att marken lutar 

relativt kraftigt ner mot brunnen i detta område. Marklutningen och hårdgjorda ytor 

kan medföra att ytavrinningen medför kortare transporttider än beräknade. 

Bedömningen är därför riskbaserad. 
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P2 Beräkningarna visar att skyddsavståndet maximalt bör vara i storleksordningen 35 

m. Att gränsdragningen är tilltagen jämfört med beräkningsresultatet stöds av 

osäkerheten i valda beräkningsparameterar och den lokala topografin. 

P3 Beräkningar visar att skyddsavståndet bör vara i storleksordningen 15 m. 

Gränsdragningen är tilltagen jämfört med beräkningsresultatet, vilket stöds av 

osäkerheten i valda beräkningsparameterar och att grundvattenströmingen är 

riktad mot våtmarken och sjön, öster om vald gräns.  

P4 Gränsdragningen är tilltagen jämfört med beräkningsresultatet, vilket stöds av 

osäkerheten i valda beräkningsparameterar. Gränsen har valts med hänsyn till att 

förlängningen av fastighetsgränsen utgör en naturlig gräns. Söder om denna gräns 

är grundvattenströmningen sydlig till syd-ostlig. 

Sekundär skyddszon Slätte 

S1 Gränsdragningen är tilltagen jämfört med beräkningsresultatet. Bedömningen är 

riskbaserad då vägen och bostäderna utgör potentiella föroreningshot. Vägen utgör 

en naturlig gräns. 

S2 Skyddsavståndet har beräknats till ca 100 m. Med hänsyn till osäkerheten i valda 

parameterar och grundvattenströmningsriktningen bedöms det vara rimligt att 

ansluta till fastighetsgränsen i norr (ca 175 m) som i princip tangerar befintlig 

skogsstig. 

S3 Gränsdragningen är tilltagen och motiveras av yt- och grundvattenströmnings-

riktningen, samt med hänsyn till att våtmarken utgör en naturlig avgränsing. 

S4 Gränsdragningen är tilltagen jämför med beräkningsresultatet och stöds av de 

lokala topografiska förhållandena. Söder om denna gräns är 

grundvattenströmningen sydlig till syd-ostlig. 
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7 Bakgrund till skyddsföreskrifterna 

7.1 Skyddsföreskrifternas syfte 

Genom att meddela skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde så bidrar det till att 

EU:s och svensk lagstiftnings målsättningar för vattenskydd uppnås på så sätt att 

riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras. Riskfyllda verksamheter och åtgärder 

regleras så att vattnet nu och i framtiden kan användas för dricksvattenändamål. Syftena 

är att: 

• Informera om det allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn 

• Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta 
vattenskyddsområde 

• Förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening 

• Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten 

• Använda mark och vatten på bästa sätt 

7.2 Skyddsföreskrifternas funktion 

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller 

risk för påverkan på Hova vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt renings-

förfarande även fortsättningsvis kan användas för dricksvattenförsörjning.  

7.3 Skyddsföreskrifternas restriktionsnivå 

För att åstadkomma ett tillfredsställande skydd för Hova vattentäkt, föreslås 

skyddsföreskrifter enligt bilaga 4. 

7.3.1 Generella krav  

Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). 

Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets 

handbok för vattenskyddsområden” samt de allmänna råden NFS 2003:16. För såväl yt- 

som grundvattentäkter beaktas även EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt EU:s ramdirektiv 

är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk vattenstatus" uppnås och 

bibehålls. Målet är även att förebygga försämring av vattnet även om vattnet idag har god 

kvalitet. 

7.3.2 Restriktionsnivå 

Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och 

skyddsföreskrifterna grundar sig därför i princip på ”normalbestämmelserna” enligt NFS 

2003:16 med anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga 

risker, men de ska även vara framåtsyftande och föreskriver därför även om 

verksamheter som inte är aktuella idag.  
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7.3.3 Anpassning av vattenskyddsföreskrifterna till riskbedömningen  

Som framgår av resultatet av riskbedömningen utgörs de största riskerna i området av: 

• Olyckor med farligt gods eller tunga fordon på väg 202.  

• Olyckor med farligt gods eller tunga fordon på väg 200 och väg 3054. 

• Spridning av bekämpningsmedel på jordbruksmark 

• Skogsbruk – mobila bränsletankar och upplag av timmer mm i nära anslutning till 

vattentäkterna. 

• Potentiellt förorenat område, f.d. sågverk (8).  

• Skjutbana 

• Miljöfarlig verksamhet, trävaruhantering / förorenad mark, industrideponi (1).  

Vissa identifierade risker kan inte hanteras genom skyddsföreskrifter. I bilaga 2 framgår 

vilka risker som kan hanteras med hjälp av skyddsföreskrifter och vilka som behöver 

reduceras med hjälp av andra åtgärder.  

 



Bilaga 1a

Töreboda kommun

Riskanalys för Haboskogen vattentäkt

Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys

dricksvattenförsörjning" , SLV okt 2007

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass

Riskkällor S-klass K-klass

Väg 202, olyckor med farligt gods 1 4 2

Väg 202, olycka med tungt fordon 2 3 2

Väg 202, vägdagvatten 4 1 1

Jordbruk, bekämpningsmedel 1 3 2

Jordbruk, växtnäringsämnen 2 2 1

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 3 2 2

Skogsbruk, upplag av timmer mm 3 2 2

Skogsbuk avverkning 1 2 1

Djurhållning 2 2 1

Bebyggelse, cisterner 1 2 1

Bebyggelse, energianläggningar 1 1 1

Bebyggelse, enskilda avlopp 2 2 1

Potentiellt förorenat område, skrotgård (7) 1 2 1

Potentiell förorenat område, sågverk (8) 2 3 2

Potentiellt förorenat område, deponi (9) 2 2 1

Skjutbana 6) 2 3 2

Äldre hushålls tipp (10) 1 1 1

Äldre hushålls tipp (11) 1 1 1

Motorkrosskörning i f.d. grustäkt. 2 2 1

Transformatorstationer 1 2 1

Kriterier för sannolikhetsklassning Kriterier för konsekvensklassning

S1 - Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år K1 Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar

S2 - Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 

10-50 åren. K2 Tillfälliga anmärkningar som berör många

S3 - Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 

åren. K3 Otjänligt vatten som berör många

S4 - Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare. K4 Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Sannolikhet Konsekvens

K1 K2 K3 K4

liten medelstor stor mycket stor

S4 - mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4

S3 - stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3

S2 - medelstor Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3

S1 - liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2

Översiktlig riskanalys vid 



Bilaga 1b

Töreboda kommun

Riskanalys för Slätte vattentäkt

Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys

dricksvattenförsörjning" , SLV okt 2007

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass

Riskkällor S-klass K-klass

Väg 200 och 3054, olyckor med farligt gods 1 4 2

Väg 200 och 3054, olycka med tungt fordon 1 3 2

Väg 200 och 3054, vägdagvatten 4 1 1

Järnväg, olyckor med farligt gods 1 4 2

Järnväg, bekämpningsmedel 2 2 1

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 3 2 2

Skogsbruk, upplag av timmer mm 3 2 2

Skogsbuk avverkning 1 2 1

Bebyggelse, cisterner 2 2 1

Bebyggelse, energianläggningar 2 1 1

Bebyggelse, dagvatten 3 1 1

Miljöfarlig verksamhet, trävaruhantering (1) 2 3 2

Miljöfarligverksamhet, återvinningscentarl (3) 1 2 1

Miljöfarlig verksamhet/förorenad mark, avloppsreningsverk (5) 1 1 1

Förorenad mark, deponi (1) 3 2 2

Förorenad mark, bensinstation (2) 1 2 1

Förorenad mark, ytbehandling trä (4) 1 2 1

Transformatorstationer 1 2 1

Kriterier för sannolikhetsklassning Kriterier för konsekvensklassning

S1 - Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år K1 Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar

S2 - Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 10-50 

åren. K2 Tillfälliga anmärkningar som berör många

S3 - Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 åren. K3 Otjänligt vatten som berör många

S4 - Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare. K4 Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Sannolikhet Konsekvens

K1 K2 K3 K4

liten medelstor stor mycket stor

S4 - mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4

S3 - stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3

S2 - medelstor Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3

S1 - liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2

Översiktlig riskanalys vid 



Bilaga 2a

Reglering av riskkällor genom skyddsföreskrifter och övriga åtgärder

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass Detaljerad 

riskanalys

Fysisk 

planering Beredskap Tillsyn

Fysisk 

åtgärd Information 

Riskkällor S-klass K-klass

Väg 202, olyckor med farligt gods 1 4 2 X X X X X

Väg 202, olycka med tungt fordon 1 3 2 X X X X X

Väg 202, vägdagvatten 4 1 1 X X

Jordbruk, bekämpningsmedel 1 3 2 X X X X

Jordbruk, växtnäringsämnen 2 2 1 X X X X

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 3 2 2 X X X X

Skogsbruk, upplag av timmer mm 3 2 2 X X X

Skogsbuk avverkning 1 2 1 X X X

Djurhållning 2 2 1 X X X

Bebyggelse, cisterner 1 2 1 X X X X X

Bebyggelse, energianläggningar 1 1 1 X X X X

Bebyggelse, enskilda avlopp 2 2 1 X X X X X

Potentiellt förorenat område, skrotgård (7) 1 2 1 X X

Potentiell förorenat område, sågverk (8) 2 3 2 X X

Potentiellt förorenat område, deponi (9) 2 2 1 X X

Skjutbana 6) 2 3 2 X X X

Äldre hushållstipp (10) 1 1 1 X X X

Äldre hushållstipp (11) 1 1 1 X X X

Motorkrosskörning i f.d. grustäkt. 2 2 1 X X

Transformatorstationer 1 2 1 X X X X

Översiktlig riskanalys 

vid vattentäkten

Övriga särskilt viktiga åtgärder
Kan regleras med 

skyddsföreskrifter



Bilaga 2b

Slätte vattenskyddsområde

Reglering av riskkällor genom skyddsföreskrifter och övriga åtgärder

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass Detaljerad 

riskanalys

Fysisk 

planering Beredskap Tillsyn Fysisk åtgärd Information 

Riskkällor S-klass K-klass

Väg 200 och 3054, olyckor med farligt gods 1 4 2 X X X X X

Väg 200 och 3054, olycka med tungt fordon 1 3 2 X X X X X

Väg 200 och 3054, vägdagvatten 4 1 1 X X

Järnväg, olyckor med farligt gods 1 4 2 X X X X X

Järnväg, bekämpningsmedel 2 2 1 X X X

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 3 2 2 X X X X

Skogsbruk, upplag av timmer mm 3 2 2 X X X

Skogsbuk avverkning 1 2 1 X X

Bebyggelse, cisterner 2 2 1 X X X X X

Bebyggelse, energianläggningar 2 1 1 X X X X

Bebyggelse, dagvatten 3 1 1 X X X X

Miljöfarlig verksamhet, trävaruhantering (1) 2 3 2 X X X X X X X

Miljöfarligverksamhet, återvinningscentarl (3) 1 2 1 X X X X X X X

Miljöfarlig verksamhet/förorenad mark, avloppsreningsverk (5) 1 1 1 X X X X X X

Förorenad mark, deponi (1) 3 2 2 X X

Förorenad mark, bensinstation (2) 1 2 1 X X

Förorenad mark, ytbehandling trä (4) 1 2 1 X X

Transformatorstationer 1 2 1 X X X

Översiktlig riskanalys vid 

vattentäkten

Övriga särskilt viktiga åtgärder
Kan regleras med 

skyddsföreskrifter
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2018-10-19 

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

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

gemensamt vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte vattentäkter i Töreboda kommun. 

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

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

skyddszoner samt en tertiär skyddszon. 

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

skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en 

uppdelning mellan respektive zon. 

Ikraftträdande 

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

om de överklagas. 

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

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

förbud två år efter ikraftträdandet. 

Prövnings- och tillsynsmyndighet 

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

kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Äldre skyddsområden och skyddsföreskrifter  

Nytt skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter ersätter tidigare vattenskyddsområden 

med skyddsföreskrifter. För Haboskogen finns sedan tidigare Västerbygdens vattendomstols 

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

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

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

Generella restriktioner och anvisningar inom vattenskyddsområden 

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

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



   

 

 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 

(NFS 2015:2). 

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

brandfarlig vätska NFS 2017:15  

Skyddsföreskrifter 

Tertiär skyddszon 

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

finns inga specifika skyddsföreskrifter angivna för den tertiära skyddszonen. 

§ 1 Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen är annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.  

§ 2 Petroleumprodukter  

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängd än 25 liter är 

förbjudet.  

All lagring i mark är förbjuden. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

 

Hantering av större mängd än 250 liter kräver 

tillstånd.  

All lagring i mark är förbjuden. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

Information: Ytterligare bestämmelser följer Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 

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

§ 3 Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängder än för 

hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 

skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, 

lösningsmedel eller andra hälso- eller 

miljöfarliga kemiska produkter är förbjudet.   

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

Hantering av större mängder än för 

hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 

skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, 

lösningsmedel eller andra hälso- eller 

miljöfarliga kemiska produkter kräver 

tillstånd. 

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

 



§4 Miljöfarlig verksamhet 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 

tillståndspliktig enligt 2-32 kap i 

miljöprövnings-förordningen (2013:251 och 

eventuella senare ändringar) är förbjuden.  

- 

b Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 

anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 

miljöprövnings-förordningen (2013:251 och 

eventuella senare ändringar) kräver tillstånd.  

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

§5 Bekämpningsmedel  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska bekämpningsmedel är 

förbjuden.  

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 

inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 

bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 

inomhus. 

b Yrkesmässig hantering av biologiska 

bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Samma som i primär skyddszon 

c Jord- och vattenslagning av plantor som 

behandlats med bekämpningsmedel är 

förbjuden. 

Samma som i primär skyddszon. 

§6 Växtnäringsämnen 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av naturgödsel är 

förbjudet. För yrkesmässig spridning av 

övriga växtnäringsämnen krävs tillstånd.  

- 

b Spridning av slam från reningsverk eller 

annan avloppsanläggning är förbjudet. 

Spridning av slam från reningsverk eller 

annan avloppsanläggning kräver tillstånd. 

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

§7 Upplag 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer 

och liknande under längre tid än en månad 

Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer 

och liknande under längre tid än sex 



   

 

är förbjudet.  

Undantag gäller för upplag av ved eller andra 

träbaserade produkter, avsedda för 

uppvärmning av bostad, på den aktuella 

fastigheten. 

månader kräver tillstånd. 

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 

andra träbaserade produkter, avsedda för 

uppvärmning av bostad, på den aktuella 

fastigheten. 

b Upplag av avfall, förorenade massor eller 

med massor med okänt ursprung eller okänt 

föroreningsinnehåll är förbjudet. 

Undantag gäller för komposterbart 

hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket 

läggs i hushållskompost på den egna 

tomten. 

Samma som i primär skyddszon 

c Upplag av snö från trafikerade ytor utanför 

aktuell skyddszon är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

d Upplag av vägsalt och dammbindningsmedel 

är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

§8 Infiltration och avledning av avloppsvatten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Installation av ny enskild avloppsanläggning 

för hushållsspillvatten eller annat 

avloppsvatten är förbjuden.  

- 

§9 Vägar, parkering och fordonstvätt  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av väg eller parkeringsplats för 

mer än 20 personbilar eller motsvarande 

kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Parkering eller uppställning mer än en 

timme, av tunga fordon eller tunga 

arbetsmaskiner, är förbjuden. 

Undantag för tunga fordon och tunga 

arbetsmaskiner uppställda på tätt underlag 

inomhus, samt för husbilar, då krävs istället 

tillstånd. 

Parkering eller uppställning, mellan klockan 

17.00-07.00 av tunga fordon eller 

arbetsmaskiner, kräver tillstånd. 

c Fordonstvätt är förbjuden. 

 

Fordonstvätt annat än avsköljning med kallt 

vatten är förbjuden. 

§10 Materialtäkter och markarbeten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 



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

Undantag för 

husbehovstäkter som kräver 

tillstånd. 

b Markarbeten kräver 

tillstånd.  

Undantag för markarbeten 

på en sammanhängande yta 

mindre än 200 m
2
 eller 

underhåll av markledningar. 

Samma som i primär 

skyddszon 

- 

c Återfyllnad eller annan 

användning med avfall, 

massor med okänt 

föroreningsinnehåll eller 

massor som är förorenade är 

förbjudet. 

Samma som i primär 

skyddszon 

- 

§11 Energianläggningar och brunnar 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av anläggning för lagring eller 

utvinning av värmeenergi eller kyla från jord, 

berg eller vatten kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Anläggande av brunn för enskild 

vattenförsörjning är förbjudet.  

Anläggande av brunn för enskild 

vattenförsörjning kräver tillstånd.  

§12 Skyltning 

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

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

informerar om vattenskyddsområdet. 

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

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

existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman. 

§13 Allmänna bestämmelser 

Anmälningsplikt vid risk för förorening 

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

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

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

ska göras till Räddningstjänsten och till tillsynsmyndigheten. Inträffade olyckshändelser skall 

omedelbart rapporteras på telefonnummer 112. 



   

 

Tillstånd  

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

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

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

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

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

kommuner. 

Anmälan 

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

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

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

åtgärden påbörjas. 

Dispens 

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

Gullspångs kommuner meddela dispens från bestämmelser med förbud enligt dessa 

skyddsföreskrifter. 

Tillsyn, avgifter och påföljd 

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

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

för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner är tillsynsmyndighet för 

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

m.fl. författningar. 

Definitioner av begrepp 

Avfall 

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927). 

Avloppsvatten 

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §; 

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

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

2. Vatten som använts för kylning. 

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

vissa fastigheters räkning (dagvatten). 

4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 

Bekämpningsmedel 

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

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

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

inte som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter. 



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

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

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

Förorenade massor 

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

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

som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional 

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

och får avgöras av tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

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

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

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

förfaranden.  

Husbehovstäkt 

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

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

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

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

husbehovstäkt (NFS 2003:2). 

Hushållsbehov 

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

man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. 

Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter 

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

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

Markarbeten 

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

arbeten på land.  

Materialtäkt 

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

andra jordarter. 

Naturgödsel 

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

Sekundärt skydd 

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

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

sekundärt skydd. 



   

 

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

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

största behållarens volym. 

Tunga fordon och tunga arbetsmaskiner 

Fordon och arbetsmaskiner med totalvikt överstigande 3,5 ton. 

Växtnäringsämnen 

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

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

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

Yrkesmässig 

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

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

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

karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet: 

 Verksamheten bedrivs i bolagsform 

 Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig 

 Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig 
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Konsekvensbedömning av vattenskyddsområde 

med skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte 

grundvattentäkt 

Inledning 

Detta dokument redovisar övergripande vilka konsekvenser de föreslagna 

skyddsföreskrifterna kan medföra för berörda fastighetsägare, boende och 

verksamhetsutövare inom det föreslagna vattenskyddsområdet.  

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

Tillsammans skapar vi ett hållbart vatten för flera generationer! 

Vad innebär vattenskyddsföreskrifterna för de som berörs?  

Vattenskyddsföreskrifter ska minska risken för att vattentäkterna förorenas. När 

beslut fattas om att fastställa skyddsföreskrifter inom ett vattenskyddsområde 

innebär det att både verksamhetsutövare, allmänhet och myndigheter upplever 

konsekvenser av beslutet. Skulle beslutet inte medföra några konsekvenser kan 

föreskrifterna betraktas som verkningslösa och bidrar därmed inte till ett ökat 

vattenskydd jämfört med dagens situation.   

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

olika utsträckning berör verksamhetsutövare, allmänhet och myndigheter.  

 God information om vattenskyddsområdet är en grundförutsättning för att 

kunna känna till vad som gäller.  

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

övrig lagstiftning.  

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

verksamhetsutövare i området påverkas i avsevärd omfattning är en 

grundprincip i svensk rättssäkerhet och gäller även för fastställda 

vattenskyddsföreskrifter.  

I följande avsnitt utvecklas resonemanget kring dessa bitar.  

Information 

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

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

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

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

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

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

upprepas med jämna mellanrum. 

Efterlevnad av skyddsföreskrifterna 

Skyddsföreskrifterna berör de som bor och verkar inom vattenskyddsområdet 

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

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

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

vattenskyddsområdet följs.  

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

kommunala miljönämnden som vid tidpunkten för fastställandet av 

skyddsföreskrifterna är Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda 

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

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

hantera ärendet.  

Ett tillstånd kan bli förknippat med särskilda villkor som verksamhetsutövaren 

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

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

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

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

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

enligt vattenskyddsföreskrifterna inte alls har samma omfattning som en 

tillståndsansökan enligt Miljöbalken. Bland annat finns inte krav på 

miljökonsekvensbeskrivning eller samråd med berörda.  

Vid anmälan kan verksamhetsutövaren bli förelagd att följa vissa 

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

senare skede om det finns grund till det. 

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

ansökan om tillstånd och det är den sökande som betalar.  

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

anmälan eller ansökan om tillstånd kan skapa ett underlag för 

verksamhetsutövaren att utföra bättre egenkontroll.  

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

den kommunala miljönämnden som vid tidpunkten för fastställandet av 

skyddsföreskrifterna är Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda 

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

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

villkor. Villkoren ska grundas på förutsättningar för den enskilda 

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

Ersättning 

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

pågående markanvändning avsevärt försvåras kan ha rätt till ersättning från 

vattentäktens huvudman. Eventuella ersättningsfrågor prövas av Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län. Ärenden om ersättningsanspråk kan prövas först då 

skyddsföreskrifterna är fastställda.  

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

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

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

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

i skyddsföreskrifterna. 

Övriga konsekvenser för kommunen 

Tillsynsmyndigheten behöver utöka sina resurser för utökad tillsyn och prövning 

av åtgärder/verksamheter inom vattenskyddsområdet och som omfattas av 

skyddsföreskrifterna. 

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

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

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

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

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

huvudmannen ska också se till så att vattenskyddsområdet skyltas upp. 

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

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

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

denna skulle innebära att samfällighetsföreningen som äger och driftar vägen 

skulle förlora sitt driftsbidrag från Trafikverket. I riskbedömningen har risken som 

är förknippad med vägen klassats som riskklass 2 (av 1-4 där 4 utgör högst 

riskklassning). och det kan tyckas väl kostsamt för kommunen att stå för denna 

kostnad. Denna fråga bör också relateras till att kommunen inte kan reglera den 

betydligt större risken som är förknippad med trafiken på väg 202. 

Konsekvenser av skyddsföreskrifterna 
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Konsekvensbedömningen har gjorts utifrån följande berörda grupper:  

 Boende 

 jord- och skogsbruk 

 djurhållning 

 Industriell verksamhet och viss annan miljöfarlig verksamhet 

 Täktverksamhet 

 schaktnings-/ markarbeten 

 väghållning 

 kommunal verksamhet 

 Idrotts- och fritidsanläggningar 

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

gång alternativt har vi inte kunnat förutse några konsekvenser. 

§ 2 Petroleumprodukter  

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängd än 25 liter är 

förbjudet.  

All lagring i mark är förbjuden. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

Hantering av större mängd än 250 liter kräver 

tillstånd.  

All lagring i mark är förbjuden. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

 

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

vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor finns särskilda restriktioner 

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

De skyddsföreskrifter som föreslås bedöms innebära strängare restriktioner och 

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

Boende Det finns tre privatbostäder inom 

den primära skyddszonen i Slätte 

och 5 i Haboskogen (varav 3 har 

gränsen mot sekundär zon genom 

tomten). 

Boende ska normalt inte behöva 

hantera större mängder 

petroleumprodukter. Det har inte 

framkommit i riskinventeringen att 

det skulle finnas bostadshus som 

värms upp med oljepanna inom 

området. Om så ändå är fallet så är 

det tillåtet så länge som 

anläggningen finns ovan mark, har 

invallning, sker i utrymme inomhus 

och som saknar golvbrunn. 

Det finns cirka 23 privatbostäder 

inom den sekundära skyddszonen i 

Slätte och ca 30 i Haboskogen. 

 

Boende ska normalt inte behöva 

hantera större mängder 

petroleumprodukter. Det har inte 

framkommit i riskinventeringen att det 

skulle finnas bostadshus som värms 

upp med oljepanna inom området. 

Om så ändå är fallet så är det tillåtet så 

länge som anläggningen finns ovan 

mark, har invallning, sker i utrymme 

inomhus och som saknar golvbrunn. 

Jord- och 

skogsbruk 

Primär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark.  

 

Restriktionen gör att hantering av 

mer än 25 liter 

petroleumprodukter, vid t.ex. 

påfyllning av bränsle i 

skogsmaskiner, inte får ske inom 

området. 

Här gäller generellt 

försiktighetsprincipen! 

Sekundär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark samt små 

arealer jordbruksmark.  

Restriktionen gör att tillstånd måste 

sökas för hantering av större mängder 

petroleumprodukter (>250 liter), 

vilket det kan finnas behov av i 

samband med påfyllning av jord- och 

skogsbruks-maskiners bränsletankar. 

Det har inte framkommit i 

riskinventeringen att det finns några 

befintliga cisterner inom området. 

Här gäller generellt 

försiktighetsprincipen! 

Täktverksamhe

t, schaktnings-/ 

markarbeten 

Behov av att genomföra 

schaktning/ markarbeten inom 

området kan uppstå. Restriktionen 

gör att hantering av mer än 25 liter 

petroleumprodukter, vid t.ex. 

påfyllning av bränsle i 

entreprenadmaskiner, inte får ske 

Behov av att genomföra schaktning/ 

markarbeten inom området kan 

uppstå. Restriktionen gör att tillstånd 

måste sökas för hantering av större 

mängder petroleumprodukter, vilket 

det kan finnas behov av i samband 

med påfyllning av 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

inom området. entreprenadmaskiners bränsletankar. 

Idrotts- och 

fritidsanläggnin

gar 

Inom primär zon ligger Mostugan 

med motionsspår samt en 

skjutbana. 

Restriktionen gör att hantering av 

mer än 25 liter 

petroleumprodukter, vid t.ex. 

påfyllning av bränsle i gräsklippare, 

spårmaskiner etc, inte får ske inom 

området.  

Skjutbanan bedöms inte behöva 

hantera petroleumprodukter. 

* 

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

§ 3 Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängder än för 

hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 

skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, 

lösningsmedel eller andra hälso- eller 

miljöfarliga kemiska produkter är förbjudet.   

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

Hantering av större mängder än för 

hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 

skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, 

lösningsmedel eller andra hälso- eller 

miljöfarliga kemiska produkter kräver 

tillstånd.  

Undantag gäller transporter. 

Undantag gäller för befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

 

Konsekvensbedömning § 3 
 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Jord- och skogsbruk Primär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark.  

Användning av dessa kemikalier 

bedöms inte användas. Om det 

ändå skulle vara fallet medför 

restriktionen att hantering av 

större mängder än för 

Sekundär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark samt 

små arealer jordbruksmark.  

Användning av dessa kemikalier 

bedöms inte användas. Om det 

ändå skulle vara fallet medför 

restriktionen att hantering av 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

hushållsbehov, av tex 

impregneringsmedel eller 

lösningsmedel etc. inte får ske 

inom området.  

större mängder än för 

hushållsbehov, av tex 

impregneringsmedel eller 

lösningsmedel etc. kräver 

tillstånd. 

Industriell 

verksamhet och viss 

annan miljöfarlig 

verksamhet 

* Hantering av miljö- och 

hälsofarliga kemiska produkter 

kan eventuellt förekomma inom 

området. Restriktionen innebär 

att tillstånd måste sökas.  

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

§4 Miljöfarlig verksamhet 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 

tillståndspliktig enligt 2-32 kap i 

miljöprövnings-förordningen (2013:251 och 

eventuella senare ändringar) är förbjuden.  

- 

b Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 

anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 

miljöprövnings-förordningen (2013:251 och 

eventuella senare ändringar) kräver tillstånd.  

Samma föreskrift som i primär skyddszon. 

 
Konsekvensbedömning § 4 

Restriktionerna avser nya verksamheter. 

 

§5 Bekämpningsmedel  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska bekämpningsmedel är 

förbjuden.  

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 

inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 

bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 

inomhus. 

b Yrkesmässig hantering av biologiska 

bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Samma som i primär skyddszon 
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c Jord- och vattenslagning av plantor som 

behandlats med bekämpningsmedel är 

förbjuden. 

Samma som i primär skyddszon. 

 

Konsekvensbedömning § 5 
 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns tre privatbostäder inom 

den primära skyddszonen i Slätte 

och 5 i Haboskogen (varav 3 har 

gränsen mot sekundär zon genom 

tomten). 

a) Restriktionen medför att 

bekämpningsmedel inte får 

hanteras utomhus i området. 

* 

 

 

 

Jord- och skogsbruk Primär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark.  

a) Hur behovet ser ut av att sprida 

kemiska bekämpningsmedel i 

skogen har inte klarlagts. 

Restriktionen medför att detta 

inte är tillåtet.  

VA-avdelningen väljer att ha 

förbud trots att det bara är små 

arealer jordbruksmark. Detta 

väljer vi för att vi inte vill ha 

kemiska bekämpningsmedel inom 

den primära zonen. Kemiska 

bekämpningsmedel kan ge 

problem under lång tid och 

halterna är väldigt lågt satta för 

dricksvatten. 

b) Hur behovet ser ut av att 

sprida biologiska 

bekämpningsmedel har inte 

klarlagts. Restriktionen medför att 

tillstånd måste sökas. 

 

c) Restriktionen medför att 

plantor som behandlats med 

Sekundär skyddszon omfattas 

till största del av skogsmark 

samt små arealer 

jordbruksmark.  

a) Spridning av 

bekämpningsmedel på befintlig 

jordbruksmark kan 

förekomma idag. Restriktionen 

medför att tillstånd måste 

sökas. 

Genom tillståndsansökan kan 

verksamhet miljö och bygg 

reglera vilka medel som 

eventuellt går att använda och 

inte. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hur behovet ser ut av att 

sprida biologiska 

bekämpningsmedel har inte 

klarlagts. Restriktionen medför 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

bekämpningsmedel inte får 

förvaras i jord eller vatten i 

området i väntan på plantering.  

att tillstånd måste sökas 

c) Restriktionen medför att 

plantor som behandlats med 

bekämpningsmedel inte får 

förvaras i jord eller vatten i 

området i väntan på plantering.  

Väghållning  Hur behovet ser ut av att sprida 

bekämpningsmedel i vägområden 

har ej klarlagts. Restriktionen 

medför att kemiska 

bekämpningsmedel inte är tillåtna. 

Hur behovet ser ut av 

yrkesmässig spridning av 

bekämpningsmedel i 

vägområden har ej klarlagts. 

Restriktionen medför att 

tillstånd måste sökas. 

Kommunal 

verksamhet  

Kommunen hanterar inga 

bekämpningsmedel inom 

området. 

Kommunen hanterar inga 

bekämpningsmedel inom 

området. 

Idrotts- och 

fritidsanläggningar 

Inom primär zon ligger Mostugan 

med motionsspår samt en 

skjutbana. 

Restriktionen medför att kemiska 

bekämpningsmedel inte är tillåtna. 

* 

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

§6 Växtnäringsämnen 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av naturgödsel är 

förbjudet. För yrkesmässig spridning av 

övriga växtnäringsämnen krävs tillstånd.  

- 

b Spridning av slam från reningsverk eller 

annan avloppsanläggning är förbjudet. 

Spridning av slam från reningsverk eller 

annan avloppsanläggning kräver tillstånd. 

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

 

Konsekvensbedömning § 6 
 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Jord- och 

skogsbruk 

Primär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark. 

a) Restriktionen gör att tillstånd 

måste sökas för skogsgödsling. Det 

har inte utretts hur vanligt 

förekommande detta är, men verkar 

inte vara så vanligt rent generellt. 

* 

Djurhållning  Troligen sker ingen lagring av 

naturgödsel inom området. Det kan 

dock inte uteslutas att lagring av 

naturgödsel förekommer i området.  

c) Restriktionen medför att tillstånd 

måste sökas för sådan lagring.  

Det finns ett par gårdar med 

djurhållning i 

tillsynsmyndighetens register. 

Det kan också finnas mindre 

hästgårdar i området. 

c) Restriktionen medför att 

lagring av naturgödsel måste 

anmälas.  

Kommunal 

verksamhet  

Kommunen hanterar inga 

växtnäringsämnen inom området. 

Kommunen hanterar inga 

växtnäringsämnen inom 

området. 

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

§7 Upplag 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer 

och liknande under längre tid än en månad 

är förbjudet.  

Undantag gäller för upplag av ved eller 

andra träbaserade produkter, avsedda för 

uppvärmning av bostad, på den aktuella 

fastigheten. 

Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer 

och liknande under längre tid än sex 

månader kräver tillstånd. 

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 

andra träbaserade produkter, avsedda för 

uppvärmning av bostad, på den aktuella 

fastigheten. 

b Upplag av avfall, förorenade massor eller 

med massor med okänt ursprung eller okänt 

föroreningsinnehåll är förbjudet. 

Undantag gäller för komposterbart 

hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket 

läggs i hushållskompost på den egna 

tomten. 

Samma som i primär skyddszon 

c Upplag av snö från trafikerade ytor utanför Samma som i primär skyddszon 
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aktuell skyddszon är förbjudet. 

d Upplag av vägsalt och dammbindningsmedel 

är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

 
Konsekvensbedömning § 7 
 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns tre privatbostäder inom 

den primära skyddszonen i Slätte 

och 5 i Haboskogen (varav 3 har 

gränsen mot sekundär zon genom 

tomten). 

a) Uppläggning av ved/pellets för 

uppvärmning av bostad på 

fastigheten omfattas inte av 

restriktionen. 

Det finns cirka 23 privatbostäder 

inom den sekundära skyddszonen i 

Slätte och ca 30 i Haboskogen. 

 

a) Uppläggning av ved/pellets för 

uppvärmning av bostad på 

fastigheten omfattas inte av 

restriktionen. 

Jord- och 

skogsbruk 

Primär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark.  

 

a) Genom att timmerupplag upp 

till en månads tid inte omfattas av 

någon restriktion finns det vid 

skogsavverkning möjlighet att 

lägga upp timret i väntan på 

borttransport.  

De primära zonerna är också små 

och markfastigheterna går ut över 

sekundär zon vilket underlättar 

borttransport till annan zon om 

man vet med sig att det skulle ta 

längre tid. 

Sekundär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark samt små 

arealer jordbruksmark.  

a) Genom att timmerupplag upp till 

sex månaders tid inte omfattas av 

någon restriktion finns det vid 

skogsavverkning möjlighet att lägga 

upp timret i väntan på borttransport. 

Industriell 

verksamhet och 

viss annan 

miljöfarlig 

verksamhet 

Inom området finns en skjutbana. 

Vid arbete i skjutvallarna måste 

extra försiktighet gälla då massor 

kan vara förorenade av metaller. 

När denna fråga blir aktuell ska 

verksamhet miljö och bygg kopplas 

in. 

* 

Täktverksamhet, 

schaktnings-/ 

b) Inom området finns potentiellt 

förorenad mark. Vid eventuella 

b) Inom området finns potentiellt 

förorenad mark. Vid eventuella 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

markarbeten schaktnings-/markarbeten i 

förorenad mark medför 

restriktionen att sådana massor 

inte får läggas upp inom området. 

schaktnings-/markarbeten i 

förorenad mark medför restriktionen 

att sådana massor inte får läggas upp 

inom området. 

Väghållning  Inom området finns vägsträckor 

där stat och enskild väghållare är 

väghållare. 

c) Restriktionen innebär att snö 

från områden utanför den primära 

zonen inte får föras in och läggas 

upp inom området. Inga snötippar 

finns inom området. 

d) Restriktionen innebär att upplag 

av salt och dammbindningsmedel 

inte får förekomma. Inga upplag 

finns som har framkommit. 

Inom området finns vägar med 

statlig, kommunal samt enskild 

väghållare. 

c) Restriktionen innebär att snö från 

områden utanför den sekundära 

zonen inte får föras in och läggas 

upp inom området. Inga snötippar 

finns inom området. 

d) Restriktionen innebär att upplag 

av salt och dammbindningsmedel 

inte får förekomma. Inga upplag 

finns som har framkommit. 

Kommunal 

verksamhet  

Kommunen har inga upplag för 

t.ex. schaktmassor eller snö inom 

området. 

Kommunen har inga upplag för t.ex. 

schaktmassor eller snö inom 

området. 

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

§8 Infiltration och avledning av avloppsvatten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Installation av ny enskild avloppsanläggning 

för hushållsspillvatten eller annat 

avloppsvatten är förbjuden.  

- 

 

Konsekvensbedömning § 8 
 
Restriktionerna avser nya avloppsanläggningar. Om en enskild avloppsanläggning saknar giltigt 
tillstånd från miljö och byggnadsnämnden eller om avloppsanläggningen är gammal och 
avloppsanläggningen måste bytas ut för att klara nuvarande miljökrav, räknas det som en ny 
enskild avloppsanläggning. 
 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns tre privatbostäder inom 

den primära skyddszonen i Slätte 

* 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

och 5 i Haboskogen (varav 3 har 

gränsen mot sekundär zon genom 

tomten). 

I Slätte ingår alla i det kommunala 

verksamhetsområdet för VA. På 

övriga fastigheter inom primära 

zoner verkar avloppslösningar 

redan idag vara utdragna utanför 

den primära zonen. Vissa av 

fastigheterna ligger i gränsen mellan 

primär och sekundär zon varpå det 

troligen går att lösa avloppet i den 

sekundära zonen. 

 

§9 Vägar, parkering och fordonstvätt  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av väg eller parkeringsplats för 

mer än 20 personbilar eller motsvarande 

kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Parkering eller uppställning mer än en 

timme, av tunga fordon eller arbetsmaskiner, 

är förbjuden. 

Undantag för fordon uppställda på tätt 

underlag inomhus samt husbilar, då krävs 

istället tillstånd. 

Parkering eller uppställning, mellan klockan 

17.00-07.00 av tunga fordon eller 

arbetsmaskiner, kräver tillstånd. 

c Fordonstvätt är förbjuden. Fordonstvätt annat än avsköljning med kallt 

vatten är förbjuden. 

 Konsekvensbedömning § 9 
 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns tre privatbostäder inom 

den primära skyddszonen i Slätte 

och 5 i Haboskogen (varav 3 har 

gränsen mot sekundär zon genom 

tomten). 

b) restriktionen omfattar tunga 

fordon och arbetsmaskiner. Vid en 

snabb överblick över området ser 

Det finns cirka 23 privatbostäder 

inom den sekundära skyddszonen i 

Slätte och ca 30 i Haboskogen. 

 

b) Vi vill undvika uppställning 

nattetid och helger. Rör ej 

personbilar. Om någon vill ha 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

det ut som att privatbostäderna i 

primära zonen endast har 

personbilar och inga tyngre 

arbetsfordon.  

Om någon har tex en husbil kan 

sättet den förvaras på regleras 

genom tillstånd. Husbilar har 

bedömts kunna innehålla mer 

bränsle än vanlig personbil. 

c) fordonstvätt är inte tillåten inom 

primär zon. Det är förknippat med 

tungmetaller och andra kemikalier 

som vi inte vill ha i vårt 

dricksvatten. 

uppställning nattetid kan sättet det 

sker på regleras genom tillstånd. 

 

 

 

 

 

 

c) Restriktionen omfattar inte 

avsköljning av bilen med bara 

vatten.  

Jord- och 

skogsbruk 

Primär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark.  

 

b) Uppställning/parkering får ske i 

en timma, vilket medger tex lunch 

vid avverkning etc. Längre tids 

uppställning och parkering är 

förbjudet. Detta ger att vi 

motverkar läckage från sabotage 

och bränslestöld liksom slangbrott. 

Fordon kan parkeras eller ställas 

upp på mer lämplig plats utanför 

vattenskyddsområdet. 

Avverkning över 0,5 ha kräver 

anmälan till Skogsstyrelsen. Miljö 

får dessa på remiss och kan upplysa 

om vad som gäller inom 

vattenskyddsområdet. På så sätt 

kommer tex skogsentreprenörer få 

veta att uppställning inom området 

inte är tillåtet. 

 

 

 

Sekundär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark samt små 

arealer jordbruksmark. Därför 

förekommer en del tunga fordon. 

b) Restriktionen innebär att 

tillstånd måste sökas för 

uppställning av tungt fordon 

nattetid och därmed över helg. 

Detta medför att vi får bort 

uppställningar över natt.  

 

Av vad som framkommit i dialogen 

med berörda fastighetsägare, vad 

gäller egna maskiner, tycks det som 

att det inte finns behov av sådan 

uppställning eftersom man har 

garage till sina fordon, de står då 

inomhus på hårdgjord yta. 

Avverkning över 0,5 ha kräver 

anmälan till Skogsstyrelsen. Miljö 

får dessa på remiss och kan upplysa 

om vad som gäller inom 

vattenskyddsområdet. På så sätt 

kommer tex skogsentreprenörer få 

veta att på att uppställning inom 

området inte är tillåtet. 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

 

c) fordonstvätt är inte tillåten inom 

primär zon. Det är förknippat med 

tungmetaller och andra kemikalier 

som vi inte vill ha i vårt 

dricksvatten. Avsköljning får ske på 

annan plats om nödvändigt. 

 

c) Restriktionen omfattar inte 

avsköljning av fordon med bara 

vatten. 

Industriell 

verksamhet och 

viss annan 

miljöfarlig 

verksamhet 

b) Det har inte framkommit att det 

finns några verksamheter inom 

primära zonen med undantag av 

skjutbanan.  

På parkeringen som hör till 

skjutbanan regleras inte parkering 

av personbilar. I övrigt får 

uppställning inte ske av tunga 

fordon eller arbetsmaskiner. 

Kunskap om detta behövs vid 

eventuellt arbete med skjutvallar 

etc. 

b) Restriktionen innebär att 

tillstånd måste sökas för parkering 

eller uppställning av tungt fordon 

nattetid.  

c) Restriktionen omfattar inte 

avsköljning av fordon med bara 

vatten. 

Kommunal 

verksamhet  

* Vid händelse av att det skulle bli 

aktuellt att nyetablera större 

parkeringsplats inom området 

medför restriktionen (a) att tillstånd 

måste sökas. 

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

§10 Materialtäkter och markarbeten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

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

Undantag för 

husbehovstäkter som kräver 

tillstånd. 

b Markarbeten kräver 

tillstånd.  

Undantag för markarbeten 

på en sammanhängande yta 

mindre än 200 m
2
 eller 

underhåll av markledningar. 

Samma som i primär 

skyddszon 

- 
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c Återfyllnad eller annan 

användning med avfall, 

massor med okänt 

föroreningsinnehåll eller 

massor som är förorenade är 

förbjudet. 

Samma som i primär 

skyddszon 

- 

 
Konsekvensbedömning § 10 
 
 Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

Boende a) Det har inte 

framkommit på några 

informationsträffar 

eller dialogträffar att 

det finns befintliga 

pågående 

husbehovstäkter i 

området. Lokaåsen 

har högt skyddsvärde 

varför sår i skyddande 

lager inte kan 

accepteras. 

b) Det är mindre 

sannolikt att behov av 

att göra sådana 

markarbeten som 

restriktionen omfattar 

ska uppstå. 

a) Det har inte 

framkommit på några 

informationsträffar 

eller dialogträffar att 

det finns befintliga 

pågående 

husbehovstäkter i 

området. Lokaåsen 

har högt skyddsvärde 

varför sår i skyddande 

lager inte kan 

accepteras. 

b) Det är mindre 

sannolikt att behov av 

att göra sådana 

markarbeten som 

restriktionen omfattar 

ska uppstå. 

a) Det har inte 

framkommit att det 

finns några befintliga 

pågående 

husbehovstäkter i 

området. 

Husbehovstäkter 

kräver tillstånd. 

 

Jord- och 

skogsbruk 

a) Det har inte 

framkommit på några 

informationsträffar 

eller dialogträffar att 

det finns befintliga 

pågående 

husbehovstäkter i 

området. Lokaåsen 

har högt skyddsvärde 

varför sår i skyddande 

lager inte kan 

accepteras. 

 

Det har inte 

framkommit på några 

informationsträffar 

eller dialogträffar att 

det finns befintliga 

pågående 

husbehovstäkter i 

området. Lokaåsen 

har högt skyddsvärde 

varför sår i skyddande 

lager inte kan 

accepteras. 

b) Behov av att göra 

större schaktnings- 

a) Det har inte 

framkommit att det 

finns några befintliga 

pågående 

husbehovstäkter i 

området. 

Husbehovstäkter 

kräver tillstånd. 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon Tertiär skyddszon 

eller markarbeten kan 

eventuellt uppstå. 

Restriktionen gör att 

tillstånd behöver 

sökas för en sådan 

åtgärd. Underhåll av 

markledningar 

omfattas ej. 

Industriell 

verksamhet och 

viss annan 

miljöfarlig 

verksamhet 

Skjutbana kan behöva 

åtgärda/schakta 

skjutvallar mm. Det 

kan kräva tillstånd. 

* * 

Täktverksamhet, 

schaktnings-/ 

markarbeten 

a) Det finns inga 

materialtäkter med 

täkttillstånd inom 

området.  

 

 

b) Behov av att göra 

större schaktnings- 

eller markarbeten kan 

eventuellt uppstå. 

Restriktionen gör att 

tillstånd behöver 

sökas för en sådan 

åtgärd. Underhåll av 

markledningar 

omfattas ej. 

a) Det har inte 

framkommit att det 

finns några befintliga 

materialtäkter i 

området. Tillstånd 

krävs. 

b) Behov av att göra 

större schaktnings- 

eller markarbeten kan 

eventuellt uppstå. 

Restriktionen gör att 

tillstånd behöver 

sökas för en sådan 

åtgärd. Underhåll av 

markledningar 

omfattas ej. 

* 

Kommunal 

verksamhet  

b) Behov av att göra 

större schaktnings- 

eller markarbeten kan 

eventuellt uppstå. 

Restriktionen gör att 

tillstånd behöver 

sökas för en sådan 

åtgärd. Underhåll av 

markledningar 

omfattas ej. 

b) Behov av att göra 

större schaktnings- 

eller markarbeten kan 

eventuellt uppstå. 

Restriktionen gör att 

tillstånd behöver 

sökas för en sådan 

åtgärd. Underhåll av 

markledningar 

omfattas ej. 

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

§11 Energianläggningar och brunnar 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av anläggning för lagring eller 

utvinning av värmeenergi eller kyla från jord, 

berg eller vatten kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Anläggande av brunn för enskild 

vattenförsörjning är förbjudet.  

Anläggande av brunn för enskild 

vattenförsörjning kräver tillstånd.  

 

Konsekvensbedömning § 11 
 
Restriktionen avser nyetablering av energianläggningar och dricksvattenbrunnar. 



 

Datum: 2018-10-19 
Dnr: 2017/00528 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Töreboda kommun 

Verksamhet teknik 

VA-avdelningen 

542 86 Mariestad 

 Länsstyrelsen i Västra Götaland via e-post 

vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Att: Anna Vickman 

 

Begäran om upphävande av gamla 
vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för 
Haboskogen och Slätte grundvattentäkter 
 

Bakgrund 

Töreboda kommun har för avsikt att med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ 
miljöbalken fastställa ett nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för 
Haboskogen och Slätte grundvattentäkter. Vattentäkterna i Haboskogen ligger på 
fastigheterna Haboskogen 6:29 och Gastorp 2:8. Vattentäkten i Slätte ligger på fastigheten 
Slätte 15:2. 
 

Begäran 

Töreboda kommun begär följande: 

 Att gamla beslut om vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter ska upphävas: 
o För Haboskogen: 

 Beslut som rör skyddsområdesbestämmelser i Västerbygdens 

vattendomstols deldom daterad 3 september 1962 (Mål A 19/1960). 

 Beslut som rör skyddsområdesbestämmelser i vattenöverdomstolens 

dom daterad 19 juni 1963 (Mål T 78/1962). 

o För Slätte  

 Länsstyrelsens beslut om skyddsbestämmelser för grundvattentäkt i 

Slätte, Töreboda kommun, daterat 31 mars 1971. Beslutet har 

kungjorts i Skaraborgs läns allmänna kungörelser, nr 51 1971. 

 Att upphävandet ska gälla från det att kommunens beslut om fastställande av nytt 
vattenskyddsområde träder i laga kraft. 

 

Bilagor 

 Töreboda kommuns beslut om att skicka in begäran om att Länsstyrelsen i Västra 

Götaland ska upphäva tidigare beslut om vattenskyddsområden med 

skyddsföreskrifter 

 Tidigare beslut med skyddsföreskrifter enligt ovan (3 st). 
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För verksamhet teknik/VA-avdelningen 

 

 

 

Ida Roos    Michael Nordin 

Miljöingenjör    Teknisk chef 
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 Kommunfullmäktige 

Motion angående Stationshuset  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 Motionen är delvis bifallen. 

 Kommunens målsättning med Stationshuset och väntsalen är att den 
ska uppfattas som en plats alla känner sig välkomna till, vilket stämmer 
bra överens med motionens viljeinriktning. 

 Stationshuset är inte lämplig för den löpande lagstadgade kommunala 
verksamheten. 

 Café i privat eller kommunal regi kan vara en lämplig verksamhet i 
Stationshuset. 

 Kommunstyrelsen får ett fortsatt uppdrag att utveckla Stationshuset så 
att alla resenärer, som väntar på buss, tåg eller annan transport, vill 
vänta i väntsalen.                         

 
Bakgrund och sammanfattning av ärendet 
Utvecklingsutskottet beslutade 2018-05-31, § 126, att remitterar motionen till 
kommunledningskontoret för behandling. 

Kommunledningskontoret har hittills utvecklat drift, skötsel och verksamhet i 
och runt Stationshuset på följande sätt: 

 MTG Teknik ansvar för drift, skötsel och uthyrning av lokaler. 

 Samarbete med det sociala kooperativet Kanalslussen med 
målsättningen att närvaro i och runt väntsalen har en 
trygghetsskapande effekt. 

 Samarbetet med Kanalslussen innebär bland annat skötsel av 
utomhusmiljön på fastigheten och städavtal avseende Väntsalen med 
Svenska Reseterminaler AB. 

 Kanalslussen hyr en av två lokaler på bottenvåningen. Med den som 
bas har Kanalslussen möjlighet att starta verksamhet som innebär att 
Väntsalen upplevs som välkomnande. Om Kanalslussen startar sådan 
verksamhet så kan kommunen lämna viss ersättning för öppettider 
som inte är affärsmässigt motiverade. 

 Väntsalen har succesivt ökat trygghetsskapande åtgärder såsom larm, 
kameraövervakning och lås med swishbetalning på toalett. Ansökan 
om kameraövervakning utanför Stationshuset förbereds. 

 Stationshuset kommer invändigt att snyggas upp. Därefter ska 
lokalerna marknadsföras för privata företag eller föreningar. Företag 



Töreboda kommun 
Datum 
2018-10-30 

 
KS 2018-00182 Sida 2 av 2 

 

 

och föreningar som också medverkar och samarbetar i ett 
välkomnande Stationshus har företräde vid uthyrning.  

                         

 

Töreboda 2018-10-30 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 
 

 

Beslutsunderlag: Motion angående Stationshuset 2018-04-22 
 

Beslutet ska skickas till: 

Sverigedemokraterna, Marco Terenziani 
Kommunchefen 
Fastighetschefen MTG teknik             
 









 

 
 

TÖREBODA KOMMUN 
Per-Ola Hedberg, Kommunchef 
0506-18152 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 2 

Datum 
2018-10-30 

Referens 
KS 2018-00228 

 

 
 

  

 Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag om uppvaktning av regering och riksdag 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till kommunstyrelsen beslut 
anse att medborgarförslaget har bifallits.                   

 

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit om uppvaktning av regering och riksdag 
om komplettering i Miljöbalken med kommunalt medbestämmande vid 
nyetablering av gruvverksamhet.  

Det föreslås att Töreboda kommun, företrädesvis tillsammans med Karlsborgs, 
Gullspångs, Laxå och Mariestads kommuner ska uppvakta regering och riksdag 
för att följande komplettering i Miljöbalken ska införas under kapitel 16 § 4:  

§ 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, 
mineraler eller kol får endast ges om den kommun där driften eller 
anläggningen är tänkt att uppföras och bedrivas har tillstyrkt det. Detsamma 
gäller för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol 
inklusive rostning och sintring. Även provbrytning av malm, mineral eller kol 
kräver kommunal tillstyrkan. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade 2018-08-15, § 151: 

 Medborgarförslaget remitteras till kommunledningskontoret för 
yttrande senast den 24 oktober 2018. 

 Medborgarförslaget remitteras till MTG styrgrupp för yttrande senast 
den 24 oktober 2018. 

 
MTG styrgrupp beslutade 2018-08-24 att uppdra till kommuncheferna att 
upprätta en gemensam skrivelse i ärendet till de ansvariga ministrarna och att 
kontakta Karlsborgs och Laxå kommuner och höra om de också kan tänka sig 
att skriva under den gemensamma skrivelsen. 
 
Skrivelsen som föreslås skickas till Miljö- och energidepartementet behandlas 
också i de övriga fyra kommunerna. De kommuner som beslutar att skicka 
skrivelsen samordnar tidpunkten för sändning av skrivelsen. 
                      

 

Töreboda 2018-10-30 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 
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Beslutsunderlag: 

1. Medborgarförslag från Katarina Wikström med flera 
2. Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen om hemställan till 

miljöministern 
3. Skrivelse till Miljö- och energidepartementet 

 
 

Beslutet ska skickas till: 

Katarina Wikström 
Kommunchefen             
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Sammanfattning  

Händelser under första halvåret 

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

Personalrörelse är inte ovanligt och heller inte på 
räddningstjänsten. Rekrytering av deltidsbrand-
män har blivit svårare med sjunkande antal sö-
kande. En nog så viktig funktion för kommuner-
nas trygghet och säkerhet. Brandinspektör och 
brandingenjör är rekryteringar, i en trång sektor, 
som RÖS just nu har och kommer att anställa 
inom. Brandmän har också rekryterats under 
första halvåret 2018, vilket ger en positiv injekt-
ion i räddningstjänsten. 

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

Resultat 

Resultatet för första halvåret är -1 086 tkr vilket 
är något sämre än budget, vilken för delåret är på     
-366 tkr. Soliditeten uppgår till 26 %. Prognosen 
för helåret tyder på ett bättre resultat än budget.  

 

 

 

 

 

Investeringar 

Under första halvåret har bland annat två nya 
tankbilar köpts in, en till Skövde och en till 
Mariestad , en lastväxlarbil, en hjullastare och två 
personbilar. 

Prognos 

Prognosen för helåret är att vi kommer att ligga 
bättre till än budget och därmed göra ett resultat 
närmare 0 kr ungefär 176 tkr. 

 



 

 

3 
 

Organisation och politik  

Kommunalförbundet  

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

 

Kartbild över RÖS medlemskommuner 

Uppdrag 

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

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

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

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

Politisk ledning 

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

Revisorer 

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

Verksamhetsområden 

Skadeavhjälpande verksamhet 

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

Skadeförebyggande verksamhet 

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

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

Samverkan, säkerhet och beredskap 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Samhällskyddande 
åtgärder 

Kriminalitet 
Terrorhot 
Miljöhot 

Krig 

Vanliga Vanliga olyckor 
 

 
Stora olyckor 

 

Kriser 
 Krig 

 

Ovanliga 

Sällsynta 

Individer Grupper Samhället 

Frekvens 

Konsekvens 

Lag om skydd mot olyckor 

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

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

 

 

Verksamhetsidé 

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

 

 

 

 

 

 

 

 RÖS vision 
 

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

andra olyckor. 

RÖS verksamhetsidé 
 

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

mot olyckor, inom RÖS geografiska område. 
 

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

Omtanke för allmänheten. 
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Verksamhet 

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

  

 

Mål och måluppfyllelse 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet

Samhälle

Mål 2018 Måluppfyllelse 

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

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

 

 
Det senaste året har verksam-
heten med att analysera ge-
nomförda insatser utvecklats 
betydligt. En del av denna ut-
veckling har gjorts möjlig ge-
nom att förbundet tillförts mer 
akademisk kompetens på den 
förebyggande avdelningen var-
för analys av olyckor och insat-
ser överförts till densamma. 

Nya tester och forskningsresul-
tat görs alltså till ny kunskap, 
vilken sprids inom organisat-
ionen. Denna leder i sig till säk-
rare räddningsinsatser. Exem-
pel är information om spjälk-
ning av vissa betongkonstrukt-
ioner. I den framkommer att 
brandpersonalen skall ta vissa 
utvidgade hänsyn i de fall såd-
ana byggnadskomponenter fö-
rekommer. 

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

Erfarenheter från inträffade händelser ska 
tillvaratas.

Effektmål
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Mål 2018 Måluppfyllelse 

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

 
Kontroll och uppföljning av 
funktionssäkerheten sker i hu-
vudsak genom regelbundna 
vecko-, månads- och årskon-
troller med funktionsprover 
och besiktningar, och i vissa 
fall särskilt riktade kontroller. 
Arbetet sker i huvudsak i egen 
regi med egen personal, men i 
vissa fall där krav på annan 
kompetens gäller, anlitas auk-
toriserade företag enligt gäl-
lande tidsintervaller och nor-
mer.  
 
Kontinuerligt underhåll av 
våra fastigheter genomförs i 
huvudsak med egen personal, 
undantaget större projekt där 
tid, kompetens eller behörig-
heter saknas. 
 

Mål 2018 Måluppfyllelse 

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

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

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

Effektmål

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

Effektmål



 

 

8 
 

Händelser under första halvåret 

Branden vid Allégården i Tibro 

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

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

 

Bilden visar branden på Allégården i Tibro. 

 

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

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

Branden har konstaterats vara anlagd. 
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Olycksundersökning Allégården i Tibro 

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

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap) har meddelat att de har för avsikt att skicka 
rapporten till Boverket för att försöka påverka 
byggreglernas utformning. Det är positivt att rap-
porten fått så stor uppmärksamhet. 

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

Brand Katrinefors i Mariestad 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatsstatistik 

Tabell 1. Fördelning över olika insatser under första halvåret 2018 
med 2014-2017 som jämförelse.  

 
Som visas ovan kan nämnas att antalet brand ej i 
byggnad åter igen sjunkit till det förväntade anta-
let. Däremot är antalet IVPA-larm (i väntan på 
ambulans, hjärtstopp) något högre. 

Personskador 

Antalet omkomna och avtransporterade med am-
bulans från olycksplats redovisas nedan.  

Tabell 2. Översikt fördelning av personskador första halvåret 2018 
med 2014-2017 som jämförelse. 

Av de omkomna fördelar sig dessa enligt nedan-
stående tabell 

Tabell 3. Fördelning av omkomna under halvåret. 

Olyckstyper 2014 2015 2016 2017 2018 

Brand i byggnad 54 74 56 63 67 

Brand, ej i byggnad 64 76 70 116 73 

Trafikolycka 78 127 99 137 121 

Utsläpp, farligt ämne 22 23 7 19 9 

Drunkning/Tillbud 0 0 2 3 3 

Automatlarm 280 279 283 309 294 

IVPA/SAMS 44 67 62 68 87 

Övriga olyckstyper 106 112 101 80 88 

Totalt 648 758 680 795 742 

Fördelning per-
sonskador 

2014 2015 2016 2017 2018 

Avtransporterade  106 126 76 87 60 

Omkomna 3 4 4 5 5 

Datum Adress Händelse Antal 

30/1 Forsvik Drunkning 1 

6/3  Tidan Järnväg 1 

8/3  Väg 49 Tibro Trafikolycka 1 

16/5 Väg 200 Hova Trafikolycka 1 

29/6  Väg 49 Tibro Trafikolycka 1 
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Tillsyn 

Resultatet gällande tillsyn är lågt under första 
halvåret 2018. Orsaken är att det tar längre tid 
att bedriva myndighetsutövning som uppfyller 
gällande lagstiftning, ex. förvaltningslagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information till allmänheten 

Resultatet gällande brandutbildning och inform-
ation till allmänheten är lågt för halvåret. Det är 
framförallt en stor nedgång både i antalet inform-
ationstillfällen som genomförts samt totalt antal 
personer som nåtts av informationen. Övriga de-
lar av organisationens samlade personalresurs 
har inte använts i tillräcklig utsträckning på grund 
av svårigheter att planera för denna verksamhet. 
Förfrågningar från medlemskommunerna om att 
erhålla brandutbildningar är låg i förhållande till 
totalt antal anställda inom kommunerna. 
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Statistiskt underlag 

Arbetsmoment 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § 157 149 164 165 156 73 74 

- Varav verksamheter 117 109 124 125 116 73 20 

- Andel brister vid tillsyn 
      

70% 

- Varav badplatser och gästhamnar  40 40 40 40 40 0 54 

- Varav samordnad med tillsyn enligt LBE 
    

22 10 6 

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

Tillsyn enligt LBE 30 44 51 44 34 10 2 

- Varav samordnad med tillsyn enligt 
LSO 

    
22 10 2 

- Andel brister vid tillsyn 
      

100% 

Tillstånd enligt LBE 52 16 32 25 24 29 17 

- Varav tillstånd brandfarlig vara 47 13 27 19 20 24 14 

- Varav tillstånd explosiv vara 5 3 5 6 4 5 3 

Brandutbildningar 50 42 63 39 50 32 45 

- Antal deltagare på kurser 843 729 1244 664 952 477 788 

Egensotning 
 

14 10 12 12 20 8 

- Beviljade 
 

13 9 7 12 19 8 

- Avslagna 
 

1 1 5 1 1 0 

Informationstillfällen till allmänheten 11 52 115 93 82 83 62 

- Antal informerade personer 
 

2073 4981 2799 3293 3607 1911 

- Antal informerade personer* 1600 995 770 1260 690 322 800 

- Totalt antal informerade personer 1600 3068 5751 4059 3983 3929 2711 

- Varav förskolebarn (0-6 år)       35 

- Varav Skolbarn  (6-12 år)       986 

- Varav ungdomar (12-18 år)       1026 

- Varav vuxna       471 

Hembesök 
    

13 34 6 

-   Antal informerade personer 
    

335 764 171 

Inventering, brandskydd i flerbostadshus 
    

23 42 0 

Yttranden 244 292 279 229 384 425 355 

-   Yttrande gällande planprocessen 
 

20 26 21 31 29 37 

-   Yttrande gällande byggprocessen 
 

58 65 52 138 163 115 

-   Yttrande gällande miljöbalken 
    

2 
 

2 

-   Yttrande gällande polistillstånd 
 

154 148 129 163 190 180 

-   Yttrande gällande serveringstillstånd 
 

25 31 23 28 31 19 

-   Övriga remisser 
 

6 9 4 12 3 2 

-   Olycksundersökning 
    

6 4 1 

-   Sakkunnighetsutlåtande 
    

4 5 9 

*Värdet bygger på uppskattningar 
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Fordon och byggnader 

I Mariestad har det långsiktiga renoveringsar-
betet på stationen fortsatt i dagrum och tv-rum 
på andra våning. Nytt golv har lagts in, nytt tak 
har monterats samt ny belysning installerats. Yt-
skikt på väggar har bytts ut och efterföljande mål-
ningsarbeten har genomförts. Viss fast inredning 
har ersatts med ny. Hela renovering är genom-
förd av räddningstjänstens egen personal. 

Under våren har räddningstjänsten upphandlat 
och fått levererat en nyare lastväxlarbil med pla-
cering i Skövde. Bilen ersätter en av de äldre last-
växlarna som förbundet förfogat över. Två av de 
tidigare beställda tankbilarna har levererats och 
de kommer att placeras i Mariestad och Skövde. 
Töreboda och Gullspång kommer då att ta över 
Skövdes och Mariestad nuvarande tankbilar. En 
begagnad lastmaskin har köpt in för användning 
på övningsfältet i Hasslum. Två personbilar har 
köpts in och två bilar har sålts. Den sen tidigare 
beställda släckbilen till Skövde är kraftigt förse-
nad och kommer att levereras under augusti må-
nad. Se bild till höger på några av de nya fordo-
nen som levererats. 
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Samha lle 

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

 
 

 

Mål och måluppfyllelse 2018 

 

 

 

 

 

  

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet

Samhälle

Erfarenheter från inträffade händelser ska 
tillvaratas.

Effektmål

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

Effektmål

Mål 2018 Måluppfyllelse 

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

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

Mål 2018 Måluppfyllelse 

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

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

 
Räddningstjänsten in-

formerade nästan 
3000 personer under 
första halvåret 2018 

 

RÖS har en skärsläck-
are i ett av sina for-

don. Den skär igenom 
väggar och tak med 
ett tryck av 300 bar 

 

Räddningstjänsten kon-
trollerar all livräddnings-

utrustning på kommunala 
badplatser så att du kan 

vara trygg 

Visste du att… 
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Händelser under första halvåret 
 

Övningsfältet Hasslum, Skövde 

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

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

Camp blåljus 

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

Brandmän på deltid 

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

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

 

 

 

 

 

 
 

Civilt Försvar 

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

Inledningsvis har RÖS valt att utgå från det som 
finns och göra en så bra organisation som möjligt. 
Det finns lite materiel från den gamla civilför-
svarsorganisationen kvar i förråd, men utrustning 
för inbrytning i raserade byggnader inkl. 
skyddsrum saknas. I huvudsak finns utrustning för 
brandsläckning och lite sjukvårdsmateriel. Krigs-
placering av personalen vid RÖS är gjord. 

Övning och träning 

Första halvårets största händelse var branden vid 
Allégården i Tibro. Vid denna sattes organisa-
tionens utförande- och ledningsförmåga på prov. 
Ett prov som visar att de senaste årens träning 
och övning gett resultat. 

Övning och träning i räddningstjänsten är en 
viktig komponent för att skapa Trygghet och 
Säkerhet i samhället vid brand eller olycka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

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

 

Foto Thomas Harrysson 
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Medarbetare 

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

 

 

Mål och måluppfyllelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händelser under första halvåret 

Ny Förbundsdirektör 

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

 

 

 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 

Samhälle

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

Effektmål

Att öka mångfalden bland personalen.

Effektmål

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

Effektmål

Mål 2018 Måluppfyllelse 

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

Vakans Brandingenjör 
Vakanser i Hova och Karlsborg. 
RL A 2 st klara 
RL B 2 st klara 
Tillsyn A 2 st klara 
Tillsyn B avvakta. 

Mål 2018 Måluppfyllelse 

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

Andelen kvinnor har ökat till 
12,2% på heltiden och 4,7% på 
RiB (2017: 10,0% resp 4,1%). Till 
RiB-organisationen har två med-
arbetare med annan etnisk bak-
grund rekryterats. 
 

Mål 2018 Måluppfyllelse 

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

Sjukfrånvaro X% 
9 riskobservationer, 6 tillbud och 
2 arbetsskador varav 1 föranledde 
frånvaro från arbetet, är anmälda. 
AFA:s system IA började användas 
1 januari. Positivt är att antalet 
riskobservationer har ökat (från 
0) och att antalet arbetsskador 
har minskat (från 7). Antalet till-
bud har ökat från 5 till 6. 
 

Hej, det är jag som är Hanna! 

Jag ser fram emot att få 

jobba på en inkluderande, 

glad och trygg arbetsplats. 
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IA-systemet 

1 januari infördes AFA:s digitala IA-system för 
rapportering av riskobservationer, tillbud och 
arbetsskador. Medarbetare kan nu rapportera 
digitalt genom dator alternativt appen IA. 
Systemet är enkelt att använda och 
förhoppningen är att genom detta få fler att 
rapportera risker och tillbud för att tidigt kunna 
förebygga att inte olyckor sker.  

Enkät Inkluderande arbetsplats 

Alla är varandras arbetsmiljö. Därför har alla ett 
gemensamt ansvar för att skapa en trygg och 
inkluderande arbetsplats. Även lokaler och 
utrustning måste vara anpassade för att fungera 
för alla. Först då får alla lika förutsättningar att 
prestera.  

 

En enkät skickades ut i mars-april till 
heltidsanställda med ämnet inkluderande 
arbetsplats. Enkätens syfte var att få en känsla för 
läget i organisationen och vilka funderingar som 
finns kring hur inkluderande RÖS är. Många svar 
kom in och en del snabba åtgärder har vidtagits. 
Det har tagits fram en långsiktig plan på hur 
arbetet ska fortgå med att få räddningstjänsten 
mot en mer inkluderande och attraktiv 
arbetsplats än den redan är. 

 
Personalutvecklingsdagar 

Personalutvecklingsdagar genomfördes i april 
med temat Krishantering; reaktioner och hur 
bemöta anhöriga på skadeplats. Även ämnet 
suicid berördes.  

 

Rekrytering 

För att locka en bredare målgrupp till 
räddningstjänsten har nya bilder tagits fram som 
visar att människor med olika bakgrund, kön och 
ålder kan arbeta inom räddningstjänsten. Alla 
som drivs av att hjälpa andra och som tycker om 
att träna är presumtiva medarbetare. 
Annonserna har också blivit mer attraherande 
och lyfter fram fördelarna med att arbeta inom 
räddningstjänsten.  
 
RÖS vill även uppmärksamma företagen på 
fördelarna med att ha medarbetare som är 
brandmän vid sidan av sitt ordinarie jobb. Dessa 
medarbetare är HLR-utbildade och vana att 
hantera stressade situationer. RÖS kommer även 
att under hösten introducera en SBA-utbildning 
så att dessa medarbetare ska kunna hjälpa sin 
huvudarbetsgivare med brandskyddskontroll. 
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Statistik 
 
Total sjukfrånvaro uppgår till 3,29 procent första halv-
året 2018.  

Sjukskrivningar över 60 dagar uppgår till 1,27 procent.  

Sjukfrånvaron för män uppgår till 2,4 procent och för 
kvinnor 0,87 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,24%

1,03%2,02%

Sjukfrånvaro i olika åldersintervall

<29 år 30-49 år >50 år
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Ekonomi 

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

Kostnadstäckning 

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

 

 

 

 

Mål och måluppfyllelse 

 

 

 

Resultat delår 2018 

Resultatet för första halvåret visar på ett under-
skott på 1 086 tkr. Underskottet beror i huvudsak 
på kostnaden för semesterlöneskulden, som upp-
går till 1 763 tkr.  

Intäkter 
I resultatet finns ökade intäkter i form av larmför-
medling medlemskommuner, räddningstjänst-
hjälp till Sala, fordonsförsäljning och vitesintäkt 
p.g.a. försenad leverans av tankbilar. Även ökade 
intäkter på övningsfältet Hasslum påverkar resul-
tatet.  

Kostnader 
I resultatet finns ökade kostnader i form av per-
sonalkostnader för räddningstjänsthjälp i Sala och 
semesterlönekostnad. Kostnad för utbildning och 

övning har ökat med bl.a. hyreskostnaden för öv-
ningsfältet Hasslum och körkortsutbildning. Kost-
naden för arbetarskyddet är högt då merparten 
av årets inköp har verkställts, nya larmställ har 
anskaffats till en högre kostnad. Räddningsmate-
riel är högre första halvåret på grund av inköp av 
materiel till nya fordon. Avskrivningar är lägre på 
grund av senarelagda investeringar och leveran-
ser, främst avseende fordon. 

Kostnaden för pensionsavsättningen har minskat 
under första halvåret enligt KPA beräkningar. 

Det ekonomiska målet, budgeten, för 2018 har 
ett negativt resultat på 733 tkr mot bakgrund av 
tidigare beslut om att fullfölja arbetet med en 
långsiktig lösning för övningsfältet Hasslum i 
Skövde. Ökade intäkter och hushållning med eko-
nomin är grunden för att nå målet.  

 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Ekonomi i balans.

Effektmål

Mål 2018 Måluppfyllelse 

 
Resultatmål enligt budget är 
-733 tkr  

 
Vår bedömning är att målet upp-
fylls 2018-12-31, då delårets re-
sultat utgörs till stor del av kost-
nad för semesterlöneskuld.  
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Investeringar 

 

Under första halvåret har två tankbilar, en hjul-
lastare, en lastväxlarbil och två personbilar köpts 
in för 4 mnkr.  

Investering i inventarier till stationen i Mariestad 
efter de renoveringar som gjorts där har 
anskaffats för 320 tkr.  

Prognos 

Prognosen för året ligger på ett positivt resultat 
på ca 200 tkr. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att det eko-
nomiska målet för 2018 kommer uppnås. 

 

 

 

 

Projekt Budget Utfall Avvikelse

Fastigheter 250 34 216

Fordon 3 000 4 085 -1 085

Inventarier 400 320 80

IT-stöd förebyggande 50 115 -65

Rakel 75 75

RÖS-nätet 75 75

Summa 

nettoinvesteringar
3 850 4 554 -704
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Resultatra kning 

 

 

 

 
 Not 2018-06-

30 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
2017-06-

30 

tkr 
 

    

Intäkter 
 

    

Verksamhetens intäkter 
 

4 204 5 513 7 103 2 945   
    

Kostnader 
 

    

Övriga kostnader  2 -10 359 -25 906 -25 525 -9 012 

Personalkostnader 2 -39 906 -69 924 -71 039 -37 128 

Avskrivningar 3,4,5 -2 593 -5 443 -5 304 -2 478   
    

Summa verksamhetens nettokostnader 
 

-48 654 -95 760 -94 765 -45 673   
    

Medlemsbidrag 6 47 972 95 943 95 943 45 790 

Finansiella intäkter 7 2 30 2 5 

Finansiella kostnader 8 -406 -946 -1 003 -339 

Resultat värdepapper 
 

0   -44 

      

DELÅRETS RESULTAT 
 

-1 086 -733 177 -261 
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Balansra kning 
 

Not 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 

tkr 
 

   

TILLGÅNGAR 
 

   
  

   
Anläggningstillgångar 

 
   

Fastigheter och anläggningar 4 13 800 14 617 15 208 

Maskiner, inventarier och fordon 3,5 30 318 27 540 24 784 

Summa anläggningstillgångar 
 

44 118 42 157 39 992   
   

Omsättningstillgångar 
 

   

Skolmåltidskuponger   42 46 48 

Fordringar 10 29 124 25 299 23 229 

Kortfristiga placeringar 11 22 206 22 206 22 206 

Kassa och bank  9 13 470 17 286 16 152 

Summa omsättningstillgångar 
 

64 842 64 836 61 635   
   

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

108 960 106 994 101 627   
   

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 
 

     
   

Eget kapital 
 

   

Eget kapital 
 

29 236 27 363 27 363 

Delårets/årets resultat 
 

-1 086 1 873 -260 

Summa eget kapital 
 

28 150 29 236 27 103   
   

Avsättningar      

Avsättning för pensioner 12 32 797 31 945 32 192 

     

Långfristiga skulder     

Investeringsbidrag RC i Skövde  1 845 1 950 1 842 

Summa långfristiga skulder  1 845 1 950 1 842 

     

Kortfristiga skulder 
 

   

Leverantörsskulder 
 

5 366 4 308 2 582 

Övriga skulder 13 3 212 2 807 3 008 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 37 590 36 748 34 900 

Summa kortfristiga skulder 
 

46 168 43 863 40 490   
   

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER  

 
108 960 106 994 101 627 
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Kassaflo desanalys 

  
2018-01-01 
2018-06-30 

2017-01-01 
2017-12-31 

2017-01-01 
2017-06-30 

 
   

Den löpande verksamheten     
   

Årets/delårets resultat -1 086 1 873 -260 

Justering för av- och nedskrivningar 2 488 5 056 2 383 

Ianspråktagna avsättningar 853 462 710 

Övriga ej likviditetspåverkande poster - -192 - 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 255 7 199 2 833  
   

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -3 826 -1 996 74 

Ökning/minskning förråd och varulager 4 7 4 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 2 305 3 561 188 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 738 1 572 3 099  
   

Investeringsverksamheten    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 554 -6 542 -2 005 

Ökning/minskning kortfristiga placeringar - 36 36 

Medel från investeringsverksamheten -4 554 -6 506 -1 969  
   

Finansieringsverksamheten    

Medel från finansieringsverksamheten 0 0 0  
    
   

DELÅRETS/ÅRETS KASSAFLÖDE -3 816 2 265 1 130 
 

   

Likvida medel vid årets början 17 286 15 022 15 022 

Likvida medel vid delårets/årets slut 13 470 17 286 16 152 

 
  



 

24 

 

 

Noter och tilla ggsupplysningar 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Not 1  

Delårsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogö-
ras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har 
satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar. Anläggningstillgångarna upp-
tages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag och verkställda avskrivningar. 

Pensionsskulden redovisas så att pensionsförmån som intjänats från och med 1998 redovisas som en av-
sättning i balansräkningen. 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. 

Komponentavskrivningar har införts från 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom och utifrån vä-
sentlighet så låg anläggningarna rätt när det gäller komponenter och avskrivningstider, så någon justering 
på detta har inte gjorts. 
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Noter (tkr) 

 
 

Not 2 Verksamhetens kostnader 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar 179 146 
Kostnader för arbetskraft 39 906  37 128 
Övriga verksamhetskostnader 10 180 8 866 
Summa 50 265 46 140 

 

 

Not 3 Bilar och transportmedel 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Övriga materiella anläggningstillgångar   
Ingående anskaffningsvärden 47 103 43 583 
Årets förändringar   
- Årets aktiverade utgifter, Inköp 4 086 331 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 51 189 43 914 
   
Ingående avskrivningar -24 106 -21 411 
Årets förändringar   
- Avskrivningar -1 343 -1 323 
Utgående ackumulerade avskrivningar -25 449 -22 734 
   
Utgående restvärde enligt plan 25 740 21 179 

 
 

 

Not 4 Mark och byggnader 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Ingående anskaffningsvärden 35 833 35 082 
Årets investering 34 487 
Summa utgående anskaffningsvärden 35 867 35 570 
Ingående ackumulerade avskrivningar -21 216 -19 507 
Årets avskrivningar -851 -854 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -22 067 -20 361 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 13 800 15 208 

 

Not 5 Maskiner och inventarier 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Ingående anskaffningsvärden 17 279 14 802 
Årets investering 434 1 188 
Summa utgående anskaffningsvärden 17 713 15 990 
Ingående ackumulerade avskrivningar -12 737 -12 084 
Årets avskrivningar -399 -300 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -13 136 -12 385 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 4 578 3 605 
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Not 6 Medlemsbidrag 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Skövde 17 935 17 119 
Tibro 3 363 3 210 
Hjo 3 363 3 210 
Karlsborg 3 363 3 210 
Mariestad 12 600 12 028 
Töreboda 3 363 3 210 
Gullspång 3 987 3 806 
Summa 47 972 45 790 
   

 

 

Not 7 Finansiella intäkter 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Räntor 2 5 
Summa 2 5 
   

 

 

Not 8 Finansiella kostnader 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Räntekostnader 0 -0 
Ränta på pensionskostnader -404 -336 
Övriga finansiella kostnader -3 -2 
Summa -406 -339 
   

 

 

Not 9 Kassa och bank 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Bank 13 470 16 152 
Summa 13 470 16 152 
   

 

 

Not 10 Fordringar 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Kundfordringar 26 086 20 261 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 640 2 117 
Övriga kortfristiga fordringar 1 399 851 
Summa 29 124 23 229 
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Not 11 Kortfristiga placeringar 2018-06-30 2017-06-30 
  

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

 

tkr Anskaffnings 
värde 

Bokfört 
värde 

Marknadsvärde 
bokslutsdag 

Aktiefonder 3 248 3 248 5 045 
Räntefonder 18 958  18 958 20 032 

 

 

 

Not 12 Avsättning för pensioner 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Ingående avsättning 31 945 31 483 
Pensionsutbetalningar -1 147 -1 001 
Nyintjänad pension 1 429 1 241 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 404 336 
Förändring av löneskatt 167 139 
Övrigt 0 -4 
Utgående avsättning 32 797 32 192 
   

 

 

Not 13 Kortfristiga skulder 2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Övriga kortfristiga skulder 3 212 3 008 
Summa 3 212 3 008 
   

 

 

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2018-06-30 2017-06-30 
  

 
Förutbetalda intäkter 24 502 23 184 
Löneskulder inkl semesterskuld 10 304 9 176 
Upplupna kostnader 2 784 2 539 
 37 590 34 900 
Summa   
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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 och totalt sett 
samlar AÖS in 38 procent av det matavfall som 
uppstår. Målet är att samla in 50 procent till slu-
tet av 2018. Ungefär 80 procent av villahushållen 
sorterar matavfall och ca en tredjedel av flerbo-
stadshusen har nu kommit igång med sortering.  

Den 1 juli träder ett nytt regelverk i kraft i AÖS 
som medger avfallsinsamling i så kallade under-
jordsbehållare. En underjordsbehållare är en ned-
grävd behållare som lyfts upp och töms med en 
kranbil. Om underjordsbehållaren är rätt placerad 
och innehållet rätt sorterat är det ett bra alterna-
tiv till containrar. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

Resultatet för första halvåret är negativt -4,7 
mnkr vilket är bättre än det budgeterade 
resultatet om -8,1 mnkr. Soliditeten uppgår till 
64,1 % vilket innebär att det finansiella målet är 
uppfyllt.  

 

Investeringar 

Under första halvåret har inga nya investeringar 
genomfört. En ny sopbil till Skövde har 
upphandlats och kommer levereras under hösten 
2018.  

 

Prognos 

Prognosen för helåret visar ett underskott med 
ungefär -11 mnkr. Det är bättre än det 
budgeterade resultatet på -16 mnkr.  

Intäkterna kommer att öka under andra halvåret 
när abonnemang för sommarhämtning 
faktureras.  

På kostnadssidan kommer arbetet med Grönt 
kort att ge en del ökade kostnader under hösten. 
Konvertering av fakturering från Falköping 
kommer också innebära en del ökade kostnader. 
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5 
 

Organisation och politik  

Kommunalförbundet  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kartbild över AÖS medlemskommuner 

 

Uppdrag 

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

 

Politisk ledning 

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

vice ordförande är för närvarande Håkan Ehn (S) 
från Skara. Direktionen har fyra till fem samman-
träden per år och platsen för mötena växlar 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 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Mål 2018 Måluppfyllelse 
 
Ansluta fler fastighetsägare till in-
samling av matavfall med syfte 
att nå den nationella målsätt-
ningen om att samla in 50 % av 
allt matavfall som uppstår senast 
år 2018. 
 
 
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 ej uppfyllt. AÖS samlar in 
38 % av det matavfall som upp-
står. 
 
 
 
 
 
Målet är uppfyllt. Andelen sop-
bilar som drivs med biogas 
uppgår till 52 %. 
 
 
Målet är uppfyllt. 35 % av sop-
bilarna drivs med HVO. 
 
 

Mål 2018 Måluppfyllelse 
 
5 % av slammet från enskilda av-
loppsanläggningar hanteras lo-
kalt via avvattning. 
 

 
Mäts vid årsskiftet. 
 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 – sista rycket? 

Mycket tyder på att regeringen kommer att för-
länga tiden för när insamlingsmålet för matavfall 
ska vara uppfyllt samt göra insamlingen obligato-
risk för alla kommuner.  

I AÖS omfattas samtliga villahushåll redan av sor-
tering av matavfall. Flerbostadshusen i AÖS har 
till årsskiftet på sig att komma igång med sorte-
ringen. Vid halvårsskiftet hade ungefär en tredje-
del av flerbostadshusen startat sorteringen. 

Totalt sett samlar AÖS in 38 procent av det 
matavfall som uppstår. Målet är att samla in 50 
procent. 

Individuell sorteringsmätning i flerbostadshus 

Försöksprojektet med individuell sorteringsmät-
ning hos Törebodabostäder har pågått under 
första halvåret. Projektet stöds av Vinnova och 
sker i samarbete med Högskolan i Skövde och Tö-
rebodabostäder. Utgångspunkten för försöket 
var en otillräcklig sorteringskvalité vid Kårtorps-
området i Töreboda. Sedan mitten av januari har 
en tredjedel (44) av lägenheterna i Kårtorpsom-
rådet erbjudits möjlighet att sortera matavfall för 
individuell sorteringsmätning. Av dessa har 36 lä-
genheter (81,8 procent) valt att delta och lämna 
sitt matavfall i en särskild behållare.  

Deras matavfallspåsar har avskilts och kontrolle-
rats slumpmässigt, varvid ett näst intill helt per-
fekt och glädjande resultat konstaterats. Endast 
en av de kontrollerade påsarna innehöll en 
mindre mängd ovidkommande avfall. Systemet 
återkopplade felaktigheten automatiskt till det 
aktuella hushållet som därefter fortsatt att sor-
tera med godkänt resultat.  

Det glädjande resultatet från försöket med indi-
viduell sorteringsmätning är anmärkningsvärt 
och har uppmärksammats eftersom det ses som 
en möjlig lösning på ett utbrett problem vid sor-
tering av matavfall hos flerbostadshus. Resulta-
tet är också anmärkningsvärt eftersom kravet på 
renhetsgrad är 100 procent vid individuell sorte-
ringsmätning att jämföra med AÖS renhetskrav 
på fastighetsnivå som är 98 procent. Skillnaden 
kan tyckas vara liten men är i verkligheten stor 
eftersom renhetskravet är ett viktbaserat krav 
som tillåter relativt stora mängder ovidkom-
mande avfall med låg vikt såsom plastföremål, 
etc.  

Olika undersökningar under projektets gång har 
visat en utsorteringsgrad á 83,7 procent hos de 
deltagande hushållen att jämföra med den nat-
ionella målsättningen á 50 procent.  

 
Invigning av slambrunn i Töreboda 

I mitten av maj invigdes Skaraborgs första be-
handlingsanläggning för toalettvatten från en-
skilda avlopp. AÖS medverkar som partner i pro-
jektet, som syftar till att återföra näringsämnen 
från toalettvattnet till jordbruket.  

Underjordsbehållare 

Den 1 juli träder ett nytt regelverk i kraft i AÖS 
som medger avfallsinsamling i så kallade under-
jordsbehållare. En underjordsbehållare är en 
nedgrävd behållare som lyfts upp och töms med 
en kranbil. Om underjordsbehållaren är rätt pla-
cerad och innehållet rätt sorterat är det ett bra 
alternativ till containrar.  

De första tömningarna beräknas ske under första 
veckan i juli vid Skövdebostäders nybyggda bo-
stadsområde Ekedal i Skövde. 

Exempel underjordsbehållare 
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Kund 

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

 
 
Mål och måluppfyllelse 2018 

 

 

  

 

 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

God service med hög tillgänglighet.

Nyckelfråga

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

Nyckelfråga

Mål 2018 Måluppfyllelse 
 
Grönt kort införs på minst två 
ÅVC. 

 
Målet är inte uppfyllt. Grönt kort 
planeras för Töreboda ÅVC. 

Mål 2018 Måluppfyllelse 
 
Nöjd kundindex ska vara minst 
85 %. 
 

 
Målet är inte uppfyllt. Kundunder-
sökningen 2017 gav 83 % nöjda 
kunder. Ny undersökning kommer 
genomföras år 2020. 
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Händelser under första halvåret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Grönt kort på fyra ÅVC 

 
Nu finns grönt kort på fyra återvinningscentraler 
i AÖS område. Ytterligare en ÅVC är på gång att 
utrustas med grönt kort, nämligen i Töreboda.  

Totalt sett har ca 3 900 kunder grönt kort i Hjo, 
Karlsborg, Timmersdala och Värsås. 

Direktionen kommer under hösten att diskutera 
fortsatta ubyggnaden av Grönt kort. 

Timmers-
dala 

1 151 st 

Karls-
borg 

895 st 

Hjo 
1 600 st 

Värsås 
317 st 

GDPR 

Det är nog få som har missat att det kom en ny 
dataskyddsförordning den 25 maj i år. Syftet med 
lagstiftningen är att stärka enskildas rätt till 
skydd för den personliga integriteten. 
På AÖS har det arbetats intensivt för att säker-
ställa att vi uppfyller kraven i den nya lagstift-
ningen. 

Emmaus Björkå tar över textilinsamling 

Från och med den 11 juni är det Emmaus Björkå 
som ansvarar för textilinsamlingen på AÖS åter-
vinningscentraler. Det nya avtalet innebär fler in-
samlingsställen än tidigare och möjlighet till mer 
textilåtervinning. 
 
 

Digitala tjänster 

I vår strävan att minska pappersutskick har vi nu-
mera möjligheten att skicka både fakturor och 
annan utgående post till digitala brevlådor. Ex-
empel på digitala brevlådor är Digimail, e-Boks, 
Kivra och Min myndighetspost. 

Det går att välja att få sin faktura som e-faktura, 
e-postfaktura, till digital brevlåda och som pap-
persfaktura.  

Till myndigheter, kommuner och företag kom-
mer vi att till hösten kunna skicka elektroniska 
fakturor. 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Vara en attraktiv arbetsgivare.

Nyckelfråga
Mål 2018 Måluppfyllelse 
 
Nöjd medarbetarindex (NMI) 
ska vara minst 85. 

 
Senaste medarbetarundersökning 
genomfördes 2017 och resultatet 
uppgick till 58. Nästa undersök-
ning genomförs år 2020. 

0,5%

1,0%2,5%

Sjukfrånvaro i olika åldersintervall 
av den totala frånvaron 4 %

<29 år 30-49 år >50 år

Studiebesök 

Under våren fick de som inte besökt behand-
lingsanläggningarna för matavfall och restavfall 
tillfälle att göra det. Ett femtontal personer be-
sökte Falköpings biogasanläggning och Skövde 
värmeverk. Besöken var mycket uppskattade och 
lärorika. 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron under första halvåret 
2018 uppgår till 4,0 procent vilket är en minsk-
ning jämfört med samma period föregående år 
(4,6 %). Det är främst korttidsfrånvaron som 
minskat. Sjukfrånvaro i 60 dagar eller mer uppgår 
till 1,7 procent vilket också är en minskning mot 
samma period 2017 (2,4 %). 

Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 
7,2 procent (8,2 %) och män 2,7 procent (3,4 %).  

Medarbetare 

Antal tillsvidareanställda uppgår till 55 st. vid 
halvårsskiftet och andelen kvinnor uppgår till 33 
procent. Det är en ökning med två procent 
jämfört med årsskiftet. 

Medelåldern för AÖS medarbetare är 44 år. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Ekonomi i balans.

Nyckelfråga
Mål 2017 Måluppfyllelse 
 
Soliditeten understiger inte  
35 %. 
 

 
Målet är uppfyllt.  
Soliditeten är 64,1 %. 
 

Resultat delår 2018 

Resultatet för första halvåret är negativt -4,7 
mnkr vilket är bättre än det budgeterade 
resultatet om -8,1 mnkr. Soliditeten uppgår till 
64,1 % vilket innebär att det finansiella målet är 
uppfyllt.  

Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med 
ett eget kapital om 50 mnkr. Det egna kapitalet 
minskar dock i stadig takt allteftersom kostna-
derna ökar och därmed det negativa resultatet. 
Taxehöjningar är därför nödvändiga för att få 
ekonomin i balans och kunna upprätthålla en god 
finansiell ställning. 

 
Prognos 

Prognosen för helåret visar ett underskott med 
ungefär -11 mnkr. Det är bättre än det 
budgeterade resultatet på -16 mnkr.  

Intäkterna kommer att öka under andra halvåret 
när abonnemang för sommarhämtning 
faktureras.  

På kostnadssidan kommer arbetet med Grönt 
kort att ge en del ökade kostnader under 
hösten. Konvertering av fakturering från 
Falköping kommer också innebära en del ökade 
kostnader. 

 

Ägarsamråd AÖS 

I januari hade AÖS ägarsamråd för första gången 
i förbundets historia. Orsaken till beslutet att 
kalla samman medlemskommunerna kom av att 
avfallstaxan inte godkänts i alla medlemskommu-
ner. 

Ägarsamrådet blev lyckat med stort deltagande 
och engagemang. Ett av resultaten från ägarsam-
rådet var att bereda kommande taxeförslag 
(2019) med kommuncheferna i respektive kom-
mun för att säkerställa den solidariska finansie-
ringen av förbundet.  

Ett nytt förslag till avfallstaxa att börja gälla den 
1 januari 2019 har skickats ut till medlemskom-
munerna för beslut. I den nya taxan finns förslag 
på höjningar motsvarande ca 8 mnkr. Då det 
egna kapitalet stadigt minskar är detta en nöd-
vändig åtgärd för att inom ett par år nå balans-
kravet. 
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Intäkter/ 
verksamhet 

Utfall 
jan-jun 

Budget 
jan-jun 

Avvikelse 
budget 

Insamling 45 800 47 500 - 1 700 

ÅVC 3 300 2 900 400 

Sluttäckning 1 000 1 000 0 

Övrigt 1 200 1 100 100 

Summa 51 300 52 500 -1 200 

Kostnader/ 
verksamhet 

Utfall 
jan-jun 

Budget  
jan-jun 

Avvikelse 
budget 

Insamling 30 100 32 200 2 100 

ÅVC 16 400 17 000 600 

Sluttäckning 900 1 000 100 

Övrigt 8 600 10 400 1 800 

Summa 56 000 60 600 4 600 

Intäkter 

Intäkterna för första halvåret uppgår till 51,3 
mnkr vilket är 1,2 mnkr mindre än budgeterat.  

Den negativa avvikelsen beror till största delen 
på att avgifter för sommarabonnemang 
faktureras i efterskott vilket kommer att ge 
ökade intäkter under andra halvåret.  

ÅVC:erna ligger något bättre än budget bland 
annat beroende på ökade intäkter för årskort.  

89%

6% 2%
2%

Fördelning intäkter 

Insamling

ÅVC

Sluttäckning

Övrigt

Kostnader 

Kostnaderna för första halvåret 2018 uppgår till 
56 mnkr vilket är 4,6 mnkr mindre än 
budgeterat. Verksamheten insamling avviker 
från budget och det beror främst på att färre 
flerbostadshus har startat insamling av matavfall 
än beräknat. Kostnaderna kommer sannolikt att 
öka i slutet av året och under 2019. På ÅVC har 
arbetet med Grönt kort inte kunnat genomföras 
som planerat vilket innebär lägre kostnader i 
verksamheten. 

Inom administration ligger kostnaderna ca 1,8 
mnkr lägre än budget. Det beror bland annat på 
vakanser som ännu inte tillsatts och kostnader 
för konvertering av kundregister som kommer 
att innebära ökade kostnader under hösten.  

 

Investeringar 

Under första halvåret har inga nya investeringar 
genomfört. En ny sopbil till Skövde har 
upphandlats och kommer levereras under 
hösten 2018.  

 

 

54%
29%

2%
15%

Fördelning kostnader

Insamling

ÅVC

Sluttäckning

Övrigt
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Resultaträkning 

 

 
 

 
 Not 2018-06-30 Budget 

2018 
Prognos 

2018 
2017-06-30 

  
    

Intäkter 
 

    
Grund- och hämtningsavgifter 

 
45 670 94 820  46 261 

Övriga intäkter 1 5 629 10 235  11 299 
Summa intäkter 

 
51 299 105 055 105 000 57 560   

    
Kostnader 

 
    

Övriga externa kostnader  2 -37 716 -82 070  -45 608 
Personalkostnader 3 -15 431  -33 070  -16 021 
Avskrivningar 4 -2 823 -6 100  -2 453 
Summa kostnader 

 
-55 970 -121 240 -116 000 -64 082   

    
Summa verksamhetens nettokostnader 

 
-4 671 -16 185  -11 000 -4 468,5   

      
    

Finansnetto 
 

    
Ränteintäkter 

 
-    

Räntekostnader 
 

-   -1   
    

DELÅRETS RESULTAT 
 

-4 671 -16 185 -11 000 -6 523 
      

Foto Thomas Harrysson 
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Balansräkning 
 

Not 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 
  

   
TILLGÅNGAR 

 
     
   

Anläggningstillgångar 
 

   
Fastigheter 5 5 107 5 425 5 748 
Maskiner 6 2 579 3 118 3 503 
Inventarier 7 1 217 1 352 1 161 
Bilar och andra transportmedel 8 9 092 10 925 10 757 
Summa anläggningstillgångar 

 
17 995 20 820 21 169   

   
Omsättningstillgångar 

 
   

Kundfordringar   23 155 32 738 29 449 
Övriga fordringar 

 
124 226 227 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

7 803 1 394 1 597 
Kassa och bank   29 278 32 215 33 885 
Summa omsättningstillgångar 

 
60 360 66 573 65 158   

   
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
78 355 87 393 86 327   

     
   

SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 

     
   

Eget kapital 
 

   
Eget kapital 

 
54 911 63 738 63 738 

Årets resultat 
 

-4 671 -8 827 -6 523 
Summa eget kapital 

 
50 240 54 911  57 215   

   
Kortfristiga skulder 

 
   

Leverantörsskulder 
 

11 726 14 424 13 754 
Övriga skulder 9 4 039 5 547 4 867 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 12 350 8 451 10 491 
Summa kortfristiga skulder 

 
28 115 28 422 29 112   

   
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

 
78 355 87 393 86 327 
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Kassaflödesanalys 

  
2018-01-01 
2018-06-30 

2017-01-01 
2017-12-31 

2017-01-01 
2017-06-30 

 
   

Den löpande verksamheten     
   

Årets/delårets resultat -4 671 -8 827 -6 523 
Justering för av- och nedskrivningar 2 823 5 275 2 453 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster    
Kapitaltillskott från nya medlemskommuner    
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 848 -3552 -4 070  

   
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 3276 -3 389 -305 
Ökning/minskning kortfristiga skulder -4 366 3 550 182 
Medel från den löpande verksamheten -2 938 -3 391 -4 193  

    
   

Investeringsverksamheten     
   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -4 762 -2 290 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar    
Medel från investeringsverksamheten 0 -4 762 -2 290  

    
   

Finansieringsverksamheten     
   

Amortering av skuld    
Medel från finansieringsverksamheten 0 0 0  

    
   

DELÅRETS KASSAFLÖDE -2 938 -8 153 -6 483  
   

Likvida medel vid årets början 32 216 40 368 40 368 
Likvida medel vid delårets slut 29 278 32 215 33 885 
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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 2018-06-30 2017-06-30   

 
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC 3 867 3 255 
Intäkter kommersiell verksamhet (fastighetsnära insamling av förpack-
ningar FNI, verksamhetsavfall, sluttäckning) 

1 578 7 576 

Övriga intäkter 184 468 
Summa 5 629 11 299 

 

 

Not 2 Övriga externa kostnader 2018-06-30 2017-06-30   
 

Inköp av förbrukningsinventarier och material 2 961 4 842 
Entreprenader 22 425 27 435 
Konsulttjänster 669 865 
Lokal- och markhyror 742 973 
Hyror/leasing av anläggningstillgångar 471 394 
Bränsle, energi och vatten 1 761 1 735 
Transporter 1 499 1 603 
Övriga lokal- och fastighetskostnader 518 244 
Administrationskostnader 3 415 3 447 
Övriga verksamhetskostnader 3 254 4 070 
Summa 37 715 45 608 

 

 

*Gemensamma kostnader för administration, direktion etc. har fördelats ut på respektive verksamhet enligt en fördelningsnyckel 
baserad på andel av de totala kostnaderna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 3 Personalkostnader 2018-06-30 2017-06-30   
 

Arvoden 143 152 
Löner 10 902 11 327 
Kostnadsersättningar 40 60 
Sociala avgifter 3 410 3 471 
Pensionskostnader 732 671 
Personalsociala kostnader 204 340 
Summa 15 431 16 022 

 

96%

4%
Redovisning av intäkter per verksamhetstyp

Kommunalt
insamlingsansvar

97%

3%
Redovisning av kostnader per verksamhetstyp*

Kommunalt
insamlingsansvar

Kommersiell
verksamhet
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Not 4 Avskrivningar  2018-06-30 2017-06-30   
 

Fastigheter 318 318 
Maskiner 539 520 
Inventarier 134 85 
Bilar och andra transportmedel 1 832 1 530 
Summa 2 823 2 453 

 

 

 

Not 5 Fastigheter 2018-06-30 2017-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 6 584 6 584 
Årets investering -  
Summa utgående anskaffningsvärden 6 584 6 584 
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 159 -518 
Årets avskrivningar -318 -318 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -1 477 -836 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 5 107 5 748 

 
 

 

Not 6 Maskiner 2018-06-30 2017-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 10 025 9 745 
Årets investering - 129 
Summa utgående anskaffningsvärden 10 025 9 874 
Ingående ackumulerade avskrivningar -6 907 -5 852 
Årets avskrivningar -539 -520 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -7 446 -6 372 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 2 579 3 502 

 
 

 

Not 7 Inventarier 2018-06-30 2017-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 3 148 2 726 
Årets investering - 131 
Summa utgående anskaffningsvärden 3 148 2 857 
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 796 -1 610 
Årets avskrivningar -134 -85 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -1 930 -1 695 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 1 218 1 162 
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Not 8 Bilar och andra transportmedel 2018-06-30 2017-06-30   
 

Ingående anskaffningsvärden 27 894 23 834 
Årets investering - 2 030 
Summa utgående anskaffningsvärden 27 894 25 864 
Ingående ackumulerade avskrivningar -16 969 -13 577 
Årets avskrivningar -1 832 -1 530 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -18 801 -15 107 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 9 093 10 757 

 

 

 
Not 9 Övriga skulder 2018-06-30 2017-06-30   

 
Momsskuld 2 929 3 681 
Sociala avgifter 600 615 
Personalens källskatt  509 527 
Övriga skulder 1 45 
Summa 4 039 4 868 

 
 

 

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018-06-30 2017-06-30  
 

Förutbetald intäkt   
Upplupna löner 39 477 
Upplupna semesterlöner 3 009 3 203 
Revision 47 47 
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 514 481 
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt 126 4 
Övriga upplupna kostnader 8 614 6 280 
Summa 12 349 10 492 
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 Kommunfullmäktige 

Komplettering till annonsering av kommunfullmäktiges 
sammanträden 2019-2022 

Förslag till beslut 

Annons om kommunfullmäktiges sammanträden införs i Mariestads-
Tidningen. I annonsen omnämns de viktigaste ärendena samt att fullständig 
ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på 
kommunledningskontoret och på kommunens hemsida. Ärendeförteckningen 
(kungörelsen) kungörs enligt bestämmelserna i 5 kap. 13 § Kommunallagen, på 
kommunens anslagstavla.                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Utvecklingsutskottet beslutade 2018-11-07 att överlämna följande förslag till 
kommunstyrelsen för att slutligt behandlas av kommunfullmäktige: 

Annons om kommunfullmäktiges sammanträden införs i Mariestads-Tidningen. I 
annonsen omnämns de viktigaste ärendena samt att fullständig 
ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på 
kommunledningskontoret och kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen 
(kungörelsen) kungörs enligt bestämmelserna i 5 kap. 13 § Kommunallagen, på 
kommunens anslagstavla på kommunens webbplats, www.toreboda.se. 

Inför mandatperioden 2015-2018 beslutades att kommunfullmäktige enbart 
skulle distribuera handlingarna digitalt. Med anledning av detta har det inte 
distribuerats några pappershandlingar de senaste åren till biblioteket. 

 Biblioteket kan dock vara behjälplig med att visa fullmäktiges 
sammanträdeshandlingar digitalt då dessa är upplagda på hemsidan. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kanslichefen att utvecklingsutskottets 
förslag revideras enligt följande: 

Annons om kommunfullmäktiges sammanträden införs i Mariestads-
Tidningen. I annonsen omnämns de viktigaste ärendena samt att fullständig 
ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på 
kommunledningskontoret och på kommunens hemsida. Ärendeförteckningen 
(kungörelsen) kungörs enligt bestämmelserna i 5 kap. 13 § Kommunallagen, på 
kommunens anslagstavla. 
                      

Töreboda 2018-11-20 

Ola Blomberg  
Kanslichef 

Per-Ola Hedberg  
Kommunchef 
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 Kommunfullmäktige 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2019-
2022 

Förslag till beslut 

Annons om kommunfullmäktiges sammanträden införs i Mariestads-
Tidningen. I annonsen omnämns de viktigaste ärendena samt att fullständig 
ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskon-
toret och kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) kungörs 
enligt bestämmelserna i 5 kap. 13 § Kommunallagen, på kommunens anslags-
tavla på kommunens webbplats, www.toreboda.se.  

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 att annons om kom-
munfullmäktiges sammanträden 2015-2018 införs i Mariestads-Tidningen. I 
annonsen omnämns de viktigaste ärendena samt att fullständig ärendeför-
teckning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och 
kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) läggs ut på kom-
munens hemsida, www.toreboda.se. 

Enligt den kommunallag som gällde när beslutet fattades skulle uppgift om tid 
och plats för sammanträde med kommunfullmäktige införas i den eller de orts-
tidningar som fullmäktige beslutar. Denna bestämmelse finns inte med i 2017 
års kommunallag, vilken trädde i kraft den 1 januari 2018. 

Nu gällande bestämmelse finns i 5 kap. 13 § KL; ”Ordföranden ska tillkännage 
tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de 
ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på 
kommunens eller landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträd-
esdagen.” 

Enligt 8 kap. 9 § ska varje kommun och landsting på sin webbplats ha en an-
slagstavla. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt 
innehåll på webbplatsen. Kommuner och landsting ska i sina lokaler eller på 
annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan. 

Det innebär att det numera är obligatoriskt att informera om kommunfullmäk-
tiges sammanträden på anslagstavlan på webben och frivilligt att annonsera i 
ortstidningar. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2018 att annons om kommunfull-
mäktiges sammanträden 2018 införs i Mariestads-Tidningen. I annonsen om-
nämns de viktigaste ärendena samt att fullständig ärendeförteckning och 
handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och kommunens 
bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) kungörs enligt bestämmelserna 
i 5 kap. 13 § Kommunallagen, på kommunens anslagstavla på kommunens 
webbplats, www.toreboda.se. 



Töreboda kommun 
Datum 
2018-10-17 
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Vi vill nu lyfta frågan om kommunfullmäktige vill fortsätta med annonseringen 
av kommunfullmäktiges sammanträden i Mariestads-Tidningen nästa mandat-
period 2019-2022. Om så är fallet vill vi föreslå att beslutet inte begränsas till 
nästa mandatperiod utan gäller tills vidare.  

Mariana Frankén 
kommunsekreterare 

Per-Ola Hedberg 
kommunchef 

 

Beslutet ska skickas till: 

Kommunsekreterarna 

Kommunchefen 

Förvaltningssekreteraren 

Personalsekreteraren 

Informatör E. Hermansson   
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 Kommunfullmäktige 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reglemente för 
kommunstyrelsen.                   

Bakgrund  

Kommunkansliet har upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen. 
Det upprättade förslaget är baserat på befintligt reglemente för 
kommunstyrelsen. Det innebär att den text som återfinns i befintligt 
reglemente även återfinns i det upprättade förslaget, såvida befintlig text inte 
är felaktig (t.ex. hänvisningar till kommunallagen). 
 
Utöver rent redaktionella förändringar har följande kompletteringar och 
revideringar genomförts i det upprättade förslaget: 
 

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

- Dokumentet har kompletterats med de beslut om delegering som 
kommunfullmäktige har fattat sedan senaste revideringen av reglementet. 
 

- I enlighet med förslag från SKL har dokumentet kompletterats med ett 
flertal paragrafer som, utifrån gällande lagstiftning, styr 
kommunstyrelsens uppdrag och arbetsformer.  
 

- Dokumentet har kompletterats utifrån befintlig utskotts- och 
beredningsstruktur. 
 

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

En viktig utgångspunkt vid upprättandet av förslaget till nytt reglemente för 
kommunstyrelsen har varit att dokumentet ska vara tydligt och lättillgängligt, 
därav den förändrade strukturen och kompletteringarna avseende 
kommunstyrelsens uppdrag och arbetsformer.           

Beslutsunderlag 

Befintligt reglemente för kommunstyrelsen, senast reviderat av kommunfullmäktige 
2015-11-30. 

 
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen. 
 
Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg 2018-11-15, Reglemente för 
kommunstyrelsen. 
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Töreboda 2018-11-15 

Ola Blomberg  
Kanslichef 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Kommunchef Per-Ola Hedberg 
Barn- och utbildningschef Marita Friborg 
Socialchef Sandra Säljö 
Äldreomsorgschef Ann-Sofi Eklund Karlsson 
IT-chef Christofer Olsson 
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Reglemente för kommunstyrelsen  
 

Kommunfullmäktiges beslut § XX/18 
 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. Styrelsens befogenheter vad gäller ekonomi- och personalärenden 
regleras även i ett styrdokument som för varje år antas av kommunfullmäktige. 
 
 
ALLMÄNT OM STYRELSENS UPPGIFTER  
 
1 §  
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunen och de 
kommunala bolagen i vilka kommunen direkt eller indirekt utövar bestämmande 
inflytande, nedan benämnda koncernen, ska i kommunstyrelsens lednings- och 
styrningsperspektiv utgöra en ekonomisk beslutsenhet. Styrelsen har ett övergripande 
ansvar för hela kommunens och koncernens utveckling och kommunens ekonomiska 
ställning. 
 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter samt ansvarar för samordningen inom koncernen. Styrelsen 
ska ha uppsikt över gemensamma nämnders verksamhet samt verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund. 
 
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.   
 
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning och fortlöpande följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.  
 
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som 
inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av 
kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.  
 

 
LEDNINGSFUNKTIONEN  
 
2 § 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bland annat: 
 

1. Utvecklingen av den kommunala demokratin. 

2. Personalpolitiken. 

3. Den översiktliga fysiska planeringen av användningen av mark och vatten.  

4. Det övergripande miljöarbetet, som inte avser myndighetsutövning. 
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5. Kommunens förberedelser för extraordinära händelser. 

6. Mark- och bostadspolitiken, se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls, samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. 

7. Energiplaneringen, samt främja energihushållningen. 

8. Trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning. 

9. Informationsverksamheten. 

10. Kommunens flyktingmottagning 

11. Arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet. 

12. Arbetet med att effektivisera administrationen. 

13. Utvecklingen av IT och kommunikation. 

14. Utveckla brukarinflytandet och medborgardialogen. 

 
Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa: 
 
1. Den kommunaltekniska verksamheten och tillhörande servicefunktioner. 

2. Miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen. 

 

Styrfunktionen 
 
3 § 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 
 

1. Leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och 
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra 
framställningar i målfrågor, som inte i lag är förbehållna annan nämnd. 

 

2. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 
ekonomin följs och att kommunens löpande förvaltning sköts rationellt och 
ekonomiskt. 

 

3. Se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder och företag i 
koncernen om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret. 

 

4. Ansvara för samordningsträffar med nämndspresidierna och förvaltningscheferna. 
 

5. Utöva kommunens ägar- och huvudmannafunktion och ha fortlöpande uppsikt över 
verksamheten i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i. Vid bolags- eller föreningsstämmor eller vid andra motsvarande 
sammanträden i sådant företag tillvarata kommunens intressen inkluderande rätten 
att utfärda bindande ägardirektiv. 

 
Kommunfullmäktige är, oberoende av det föregående, förbehållet ärenden avseende: 

a) 10 kap 2-4 §§ Kommunallagen 

b) mål och riktlinjer för verksamheten i företagen 
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c) kapitaltillskott till företagen 

d) grunderna för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, revisorer och suppleanter 
i företagen 

e) ansvarsfrihet för styrelseledamot och verkställande direktör om revisorerna inte 
tillstyrkt sådan 

f) förvärv eller bildande av dotterföretag eller annat företagsengagemang 

g) frivillig likvidation av företaget 

h) fusion av företaget 

i) försäljning av företag, del av företag eller företags rörelse. 
 
 

FÖRETAG OCH STIFTELSER  
 
4 §  
Kommunstyrelsen ska: 
 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen 

helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 

och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avseende på övriga förhållanden av 

betydelse för kommunen,  
 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls 

uppdaterade,  
 

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och bolagsledningarna/ 

stiftelseledningarna,  
 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 

2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser kommunen äger eller har 

intresse i,  
 

5. årligen, i samband med behandlingen av kommunens årsredovisning, i beslut pröva 

om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis 

äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska 

delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt 

lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,  
 

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 

andra likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller 

annars har intresse i.  
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KOMMUNALFÖRBUND  

5 §  
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.  
 
 

EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING  
 
6 §  
Kommunstyrelsen ska: 
 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning i den del den omfattar placering och 

upplåning av medel vari ingår att verka för finansiell koncernsamordning. 

Kommunstyrelsen ska då följa av fullmäktige meddelade föreskrifter för detta. 

 

I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att 

betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 

fordringar,  
 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att: 

-  underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,  

-  se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  

-  handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd  

    placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

-  vara ansvarig för mark- och fastighetsaffärer. 
 

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,  
 

4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning,  
 

5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning,  
 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser.  
 

7. Årligen upprätta en internkontrollplan 

 

DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

7 §  
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med 

särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit. 
 

2. styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt. 
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3. i sådana mål och ärenden, där det åligger kommunstyrelsen att föra kommunens talan 

för kommunens räkning träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 

ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 
 

4. lämna yttrande som åligger kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell 

betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i 

sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på 

ordinarie sammanträde med fullmäktige. 
 

5. framtagande av förslag till detaljplaneprogram och detaljplan för ny eller ändrad detaljplan. 
 

6. anta, ändra eller upphäva detaljplan och detaljplaneprogram när enkelt 

planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) kan tillämpas. 
 

7. planbesked enligt plan- och bygglagen (PBL). 
 

8. tecknandet av kommunens förlustansvar för statliga bostadslån i samband med 

fastighetsöverlåtelser.  
 

9. utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen och inte 

faller under tekniska nämndens reglemente, enligt fastställd lista. 
 

10. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 

plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel, samt upplåta tomträtt inom av 

kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp 

och villkor i övrigt. 
 

11. Antagande av beredskapsplaner. 
 

12. Omfördelning av den s.k. LSS-potten. 
 

13. Generellt eldningsförbud enligt förordningen om skydd mot olyckor 7 § (SFS 2013:789) 
 

14. Verka för en god folkhälsa i kommunen 

 
PERSONALPOLITIKEN  
 

8 §  
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att  

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 
gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområden,  

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
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4. besluta om stridsåtgärd,  

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  

6. Anställa och entlediga förvaltningschefer. Vad gäller IT-chefen ska detta ske efter 
samråd med IT-nämnden. 
 
 

UTVECKLINGSFRÅGOR 
 
9 §  
Kommunstyrelsen ska: 
 

1. Följa utvecklingen i de frågor som gäller barn och ungdom och vuxen, samt ta de 
initiativ och framlägga de förslag som styrelsen finner påkallade. 

2. Genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och organisationer 
inom styrelsens verksamhetsområde stimulera det arbete som dessa bedriver. 

3. Besluta om upplåtelse av kommunens anläggningar och samlingslokaler inom 
styrelsens verksamhetsområde. 

4. Följa aktuella plan- och byggfrågor och om styrelsen finner det påkallat till vederbörande 
myndighet framföra synpunkter, samt lämna yttrande över översiktsplaner. 

5. Avlämna yttrande i övriga ärenden som remitterats till styrelsen. 

6. Handlägga ansökningar om anslag från föreningar, institutioner¸ organisationer eller 
enskilda för ändamål inom styrelsens verksamhetsområde och framlägga därav 
föranledda förslag, samt inom ramen för beviljande anslag fördela bidrag för 
föreliggande ändamål, 

7. Främja och verka för en god fritids- och kulturpolitik i kommunen. 
 

 

ÖVRIG FÖRVALTNING 
 

10 § 
Uppgifter enligt speciallagstiftning 
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom den fysiska planeringen av 
användningen av mark och vatten. 
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn, ungdom och vuxna. Kommunstyrelsens uppgifter omfattar förskole- och 
fritidshemsverksamhet, grundskolan, särskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
kommunal vuxenutbildning. Kommunstyrelsen ansvarar även för svenskundervisning för 
invandrare. 
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1596). 
 
Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens hälso- och sjukvård. 
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Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag sägs om 
socialnämnd och omsorger om de äldre och handikappade. Ansvarsområdet omfattar 
bland annat individ- och familjeomsorg, hemtjänst och särskilt boende, korttidsboende, 
samt anhörigvård enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), Lag om assistansersättning (LASS), Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 
 
Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens myndighetsutövning enligt alkohollagen 
(1994:1738). 
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt Lag om färdtjänst och Lag om 
riksfärdtjänst. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förpliktelser enligt lagen (1998:1656) 
om patientnämndsverksamhet. Förpliktelserna får överlåtas till Västra Götalands-
regionen för tidsperiod varom särskild överenskommelse träffas mellan Töreboda 
kommun och dess kommunstyrelse och regionen. 
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt Lotterilagen.    
 

 
11 § 
Övrig verksamhet 

Kommunstyrelsen har vidare hand om: 

1. Sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja 
sysselsättningen, turismen och näringslivet i övrigt i kommunen. 

2. Ingående av förbindelser i anledning av fullmäktiges beslut om lån, borgen eller 
annan ansvarighet. 

3. Beställning av de lokaler som krävs för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

4. Lämnande av yttranden enligt lagen om Tv-övervakning. 

5. Ärenden angående tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen. 

6. Framställning av statistik. 

7. Representation i vattenförbund. 

8. Kommunal kulturskola, fritidsgårdar, idrottsanläggningar och badanläggningar. 

9. Stöd till ideella föreningar i kommunen. 

10. Stöd till kulturverksamhet i kommunen samt kulturarrangemang i egen regi. 

11. Kommunens samlingar och konstverk. 

12. Frågor rörande kulturmiljövård. 

13. Färjeförbindelse över Göta kanal. 

14. Deponeringsplatsen för avfall. 

15. Samordning av kommunens upphandlingsverksamhet. 

16. Kommunens kostverksamhet. 
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17. Kommunens förberedelser för extraordinära händelser. 

18. Mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. 

19. De förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan 
nämnd. 

 

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET  

12 §  
 

Kommunstyrelsen ska tillse att kommunens verksamheter bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, de föreskrifter som kan finnas i lag 

eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
Kommunstyrelsen har ansvar för att följa upp verksamhetens uppdrag och resurs-
användning under året. 
 
 

SÄRSKILDA UPPGIFTER  - PROCESSBEHÖRIGHET  
 

13 §  
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller 
beslut av fullmäktige. Detta gäller även mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.  
 
 

KRIG, KRIGSFARA, KRISLEDNING OCH HÖJD BEREDSKAP  
 
14 §  
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 

(krisledningsnämnd).  

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.  

Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).  

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen 

(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 

under krig eller krigsfara m.m.  
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ARKIVMYNDIGHET  
 
15 §  
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige 
antaget arkivreglemente. 
 
 

ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS  

16 §  
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet 
i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.  
 
 
FÖRFATTNINGSSAMLING  
 

17 §  
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att 
denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.  
 
 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET  
 

18 §  
Kommunstyrelsen ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i 
lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige, i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för 
att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  
 
 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET  
 

19 §  
Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar 
för verksamheten.  
 
 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  
 

20 §  
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. Styrelsen är även personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är 
även personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.  
 
Kommunstyrelsen ska utse dataskyddsombud.  
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MEDBORGARFÖRSLAG  
 

21 §  
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till kommunstyrelsen att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
fullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i 
anledning av ett medborgarförslag.  
 

Kommunstyrelsen ska en gång per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt 
för beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige 
ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas 
fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i maj. 
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren 
underrättas. Kommunstyrelsen får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom 
medborgarförslag får närvara när styrelsen behandlar ärendet, men inte närvara när 
beslut fattas.  
 
 

ARBETSFORMER - TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN  
 

22 §  
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.  
Sammanträde ska även hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.  
 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde 
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena.  
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet.  
 
 

KALLELSE  
 
23 §  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 
ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen skickas 
elektroniskt om det inte är olämpligt.  
 
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  
 
 

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN  
 
24 §  
Kommunstyrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får 
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter 
som omfattas av sekretess.  
 
 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS  
 

25 §  
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till kommunkansliet. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
 

NÄRVARORÄTT  
 
26 §  
Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid utskottens sammanträden och 
delta i överläggningarna. Utskott får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. 
Den förtroendevalde har i den utsträckning utskottet beslutar rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet.  
 
Härutöver får kommunstyrelsen medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare 
i styrelsen att närvara vid sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen beslutar 
det, får den som kallats delta i överläggningarna.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER 

SAMMANSÄTTNING  

27 §  
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.  
 
 
ORDFÖRANDEN  
 

28 §  
Det åligger ordföranden att: 
 

1. leda kommunstyrelsens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är 
beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen,  

6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.  

 

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att:  
 

1. närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela verksamhet,  
 

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor,  
 

3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens beredning och nämnder, 
inklusive gemensamma nämnder, samt utskott. 
 

4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.  

 

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara och delta i överläggningar men inte i 
besluten vid sammanträden i utskott och nämnder även om han/hon inte är ledamot eller 
ersättare i utskottet/nämnden. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild. 
 
 

PRESIDIUM  
 

29 § 
kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre 
vice ordförande.  
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs.  
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ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN  
 
30 §  
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills 
valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen 
längst tid.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden 
när frånvaron överstiger en månad. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
 
KOMMUNALRÅD  
 

31 §  
Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige kommunstyrelsens 
ordförande, tillika kommunalråd, på heltid bland styrelsens ledamöter. I uppdraget ingår 
även att vara ordförande i utvecklingsutskottet. 
 
Kommunalrådet på heltid skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 
 
 
OPPOSITIONSFÖRETRÄDARE 
 

32 § 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är även oppositionsföreträdare på halvtid. 
 
 
FÖRHINDER  

33 §  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare alternativt 
någon annan anställd vid kommunkansliet. Kansliet underrättar därefter den ersättare 
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.  
 
 
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING  
 

34 §  
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett 
pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens 
ställe.  
 
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt.  
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av tur-
ordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som 
inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en som kommer längre ner 
i ordningen, eller utanför ordningen. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning 
mot någon enskild. 
 
 
JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING  
 

35 §  
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna.  
 
 

YRKANDEN  
 
36 §  
När kommunstyrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går ordföranden, 
alternativt sekreteraren, igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 
och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med 
ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte styrelsen 
enhälligt beslutar att medge det.  
 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt.  
 
 

DELTAGANDE I BESLUT  

37 §  
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan 
anses ha deltagit i beslutet om styrelsen fattar det med acklamation.  
 
 
RESERVATION  
 
38 §  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering.  
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JUSTERING AV PROTOKOLL  
 
39 §  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
 
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en 
ledamot.  
 
 
KUNGÖRELSER.  
 

40 §  
Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter kungörs enligt gällande 
bestämmelser.  
 
 

DELGIVNING  
 
41 §  
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen, eller annan 
anställd som styrelsen beslutar.  
 
 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR  
 
42 §  
Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på kommunstyrelsens vägnar 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som handlagt ärendet.  
 
Kommunstyrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar. Beslut som 
fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas 
med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, 
kontrasigneras av den som utses därtill.  
 
 

UTSKOTT, BEREDNING, OCH RÅD 
 

43 §  
Inom kommunstyrelsen ska finnas fyra utskott. Utvecklingsutskottet, utbildnings- och 

kulturutskottet samt vård- och omsorgsutskottet som vardera ska bestå av fem ledamöter 

och fem ersättare samt personalutskottet som ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. 
Inom ett utskott väljer kommunstyrelsen för den tid styrelsen beslutar bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  
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Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter när frånvaron överstiger en månad.  
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare i utvecklingsutskottet, utbildnings- och kulturutskottet samt 
personalutskottet kan närvara vid utskottssammanträden utan att tjänstgöra. Ersättare i  
vård- och omsorgsutskottet samt ekonomiberedningen får endast närvara om ledamot är 
förhindrad att deltaga. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet 
bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.  

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när minst tre av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vad som föreskrivs för kommunstyrelsen beträffande justering av protokoll samt justering 
av protokoll gäller även utskotten. 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av utskott, om 
beredning behövs. När ärendet har beretts ska utskottet lämna förslag till beslut. 

Utskottens uppgift är primärt av beredande karaktär. Deras verksamhetsområden är i 

huvudsak följande: 

1. Utvecklingsutskott: Ekonomisk och fysisk planering, personalfrågor, när-
ingslivsfrågor, kommunens uppgifter enligt Lag om färdtjänst, Lag om riksfärdtjänst 
och Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, arbetsmarknadsfrågor, 
idrottsanläggningar utom sim- och idrottshallen, kostproduktion, samt alla övriga 
frågor, som inte hör till något annat utskott eller till någon av övriga nämnder. 
 

2. Utbildnings- och kulturutskott: Förskole- och fritidshemsverksamhet, grundskola, 

gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, särskola, gymnasiesärskola, kulturskola, 

arbetsmarknadsenheten, fritidsgårdar, sim- och idrottshallen, allmänkulturell 

verksamhet, biblioteket samt svenskundervisning för invandrare, föreningar, särvux. 

3. Vård- och omsorgsutskott: Kommunens hälso- och sjukvård, kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten och vad i lag sägs om socialnämnd och omsorger om de äldre och personer 
med funktionsvariationer, bland annat individ- och familjeomsorg, hemtjänst och särskilt 
boende, korttidsboende, samt anhörigvård enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag om assistansersättning (LASS), Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM,) kommunens myndighetsutövning enligt alkohollagen (1994:1738), samt 
Föräldrabalken och flyktingmottagande. Inom utskottets verksamhetsområde ingår även  
Familjecentralen. 

 
4. Personalutskott: Utskottet sammanträder fyra till fem gånger årligen samt vid behov. 

Utskottet är kommunens ledande personalorgan i policyfrågor som berör anställda och 
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förtroendevalda i Töreboda kommun. Utskottet fastställer kommunens personalpolitik 
samt samverkar med de fackliga representanterna i den årliga löneöversynen. 

 
Kommunstyrelsen beslutar i detalj om arbetsfördelningen mellan utskotten i organisations-

plan med delegationsordning. 
 
Kommunstyrelsens ekonomiberedning: 
Inom kommunstyrelsen ska finnas en ekonomiberedning som ska bestå av sju ledamöter 

och sju ersättare. Inom beredningen väljer kommunstyrelsen för den tid styrelsen 
beslutar bland beredningens ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
 
Ekonomiberedning är beredningsorgan i det årliga budgetarbetet. Ekonomiberedningen 
överlämnar förslag till Kommunstyrelsen. 
 
Folkhälsoråd 
I kommunen ska det finnas ett folkhälsoråd som ska bestå av representanter för 
kommunen och Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Kommunen representeras av 
kommunstyrelsens presidium och HSN representeras av två ledamöter. Ordförande utses 
av kommunen och vice ordförande av HSN. 
 
Vidare deltar kommunchefen och dennes ersättare samt folkhälsostrategen. Utöver dessa 
bör även primärvård och tandvård ingå. Även andra aktörer kan adjungeras. Det är dock 
de lokala behoven och förutsättningarna som är styrande för sammansättningen. 
Folkhälsoarbetet ska ses som ett strategiskt utvecklingsområde. 
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REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 
 

 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestäm-

melserna i detta reglemente. Styrelsens befogenheter vad gäller ekonomi- och per-

sonalärenden regleras även i ett styrdokument som för varje år antas av kommun-

fullmäktige. 

 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

 

Ledningsfunktionen 
 

1 § 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommu-

nen och de kommunala företagen i vilka kommunen direkt eller indirekt utövar 

bestämmande inflytande, nedan benämnda koncernen, skall i kommunstyrelsens 

lednings- och styrningsperspektiv utgöra en ekonomisk beslutsenhet. Styrelsen 

har ett övergripande ansvar för hela kommunens och koncernens utveckling och 

kommunens ekonomiska ställning. 

 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kom-

munens ekonomi och verksamheter, samt ansvarar för samordningen inom 

koncernen. 

 

2 § 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat: 

 

1. Utvecklingen av den kommunala demokratin. 

 

2. Personalpolitiken. 

 

3. Den översiktliga fysiska planeringen av användningen av mark och vatten.  

 

4. Det övergripande miljö- och Agenda 21-arbetet, som inte avser myndighets-

utövning. 

 

5. Kommunens förberedelser för extraordinära händelser. 

 

6. Mark- och bostadspolitiken, se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls, samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. 

 

7. Energiplaneringen, samt främja energihushållningen. 

 

8. Trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning. 

 

9. Informationsverksamheten. 

  

10. Kommunens flyktingmottagning 

 

11. Arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet. 
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12. Arbetet med att effektivisera administrationen. 

 

13. Utvecklingen av IT och kommunikation. 

 

14. Utveckla brukarinflytandet och medborgardialogen. 

 

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa: 

 

1. Den kommunaltekniska verksamheten och tillhörande servicefunktioner. 

 

2. Miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen. 

 

Styrfunktionen 
 

3 § 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 

 

1. Leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra 

framställningar i målfrågor, som inte i lag är förbehållna annan nämnd. 

 

2. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamhe-

ten och ekonomin följs och att kommunens löpande förvaltning sköts 

rationellt och ekonomiskt. 

 

3. Se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder och företag i 

koncernen om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställ-

ningen är under budgetåret. 

 

4. Ansvara för samordningsträffar med nämndspresidierna och förvaltningsche-

ferna. 

 

5. Utöva kommunens ägar- och huvudmannafunktion och ha fortlöpande 

uppsikt över verksamheten i de bolag som kommunen helt eller delvis äger 

eller annars har intresse i. Vid bolags- eller föreningsstämmor eller vid andra 

motsvarande sammanträden i sådant företag tillvarata kommunens intressen 

inkluderande rätten att utfärda bindande ägardirektiv. 

 

(Fullmäktige är, oberoende av det föregående, förbehållet ärenden avseende: 

 

a. 3 kap 16-18 §§ Kommunallagen 

b. mål och riktlinjer för verksamheten i företagen 

c. kapitaltillskott till företagen 

d. grunderna för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, revisorer och 

suppleanter i företagen 

e. ansvarsfrihet för styrelseledamot och verkställande direktör om revisorerna 

inte tillstyrkt sådan 

f. förvärv eller bildande av dotterföretag eller annat företagsengagemang 

g. frivillig likvidation av företaget 
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h. fusion av företaget 

i. försäljning av företag, del av företag eller företags rörelse.) 

 

 

Företag och stiftelser 
 

4a §  

Styrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 

ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i 

avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuer-ligt 

hålls uppdaterade, 

 

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningar-

na/stiftelseledningarna, 

 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 

kap. 17–18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser 

kommunen äger eller har intresse i, 

 

5. årligen, i samband med behandlingen av kommunens årsredovisning i beslut 

pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt 

eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att 

brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om 

nödvändiga åtgärder, 

 

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och förenings-

stämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i. 

 

 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER 

 

Ekonomisk förvaltning 
 

4 § 

Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning i den del den 

omfattar placering och upplåning av medel vari ingår att verka för finansiell kon-

cernsamordning. Kommunstyrelsen skall då följa av fullmäktige meddelade 

föreskrifter för detta. 

 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 

också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid, 

samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 
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Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna upp-

gift ingår bl.a. att: 

 

1. Se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

 

2. Förvalta egen donationsförvaltning, samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden. 

 

3. Underhålla och förvalta kommunens lösa egendom. 

 

4. Vara ansvarig för mark- och fastighetsaffärer. 

 

Kommunstyrelsen beslutar årligen om en internkontrollplan. 

 

 

Personalpolitiken 
 

5 § 

Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommun-

en som arbetsgivare och dess arbetstagare och har då bl.a. att: 

 

1. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetsta-

gare. 

 

2. Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlings-

rätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet, 

inom andra nämnders verksamhetsområden. 

 

3. Besluta om stridsåtgärd. 

 

4. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmel-

ser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbets-

tagare. 

 

5. Lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130). 

 

6. Anställa och entlediga förvaltningschefer efter samråd med berörd nämnd. 

 

 

Utvecklingsfrågor 

 

Kommunstyrelsen skall också: 

 

1.   Följa utvecklingen i de frågor som gäller barn- och ungdom och vuxen,  

      samt ta de initiativ och framlägga de förslag som styrelsen finner påkallade. 

 

2.  Genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och  

     organisationer inom styrelsens verksamhetsområde stimulera det arbete  

     som dessa bedriver. 



Reviderat efter kommunfullmäktiges beslut 2011-06-20 och 2015-11-30 

 

3.  Besluta om upplåtelse av kommunens anläggningar och samlingslokaler inom 

    styrelsens verksamhetsområde. 

 

4. Följa aktuella plan- och byggfrågor och då om styrelsen finner det  

 påkallat till vederbörande myndighet framföra synpunkter, samt lämna 

 yttrande över översiktsplaner. 

 

5.  Avlämna yttrande i övriga ärenden som remitterats till styrelsen. 

 

6 .Handlägga ansökningar om anslag från föreningar, institutioner¸ rganisationer 

 eller enskilda för ändamål inom styrelsens verksamhetsområde och framlägga 

 därav föranledda förslag, samt inom ramen för beviljande anslag fördela bidrag 

 för för eliggande ändamål, 

 

7.  Främja och verka för en god fritids- och kulturpolitik i kommunen. 

 

Övrig förvaltning 
 
6 § 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott utgör krisledningsnämnd enligt lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. Särskilda bestämmelser om ut-

vecklingsutskottet som krisledningsnämnd finns i §§ 30-34 i detta reglemente. 

 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom den fysiska planeringen av 

användningen av mark och vatten. 

 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet 

för barn, ungdom och vuxna. Kommunstyrelsens uppgifter omfattar förskole- och 

fritidshemsverksamhet, grundskolan, särskolan, gymnasieskolan, gymnasiesär-

skolan och kommunal vuxenutbildning. Kommunstyrelsen ansvarar också för 

svenskundervisning för invandrare. 

 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt Bibliotekslagen (SFS 

1996:1596). 

 

Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens hälso- och sjukvård. 

 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag 

sägs om socialnämnd och omsorger om de äldre och handikappade. Ansvarsom-

rådet omfattar bland annat individ- och familjeomsorg, hemtjänst och särskilt 

boende, korttidsboende, samt anhörigvård enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag om assistansersättning 

(LASS), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 
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Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens myndighetsutövning enligt alko-

hollagen (1994:1738). 

 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt Lag om färdtjänst och Lag 

om riksfärdtjänst. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förpliktelser enligt lagen (1998:1656) 

om patientnämndsverksamhet. Förpliktelserna får överlåtas till Västra Götalands-

regionen för tidsperiod varom särskild överenskommelse träffas mellan Töreboda 

kommun och dess kommunstyrelse och regionen. 

 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 

arkivreglementet. 

 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt Lotterilagen.    

 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för sitt 

verksamhetsområde. 

 

Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 

 

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt Lag om arbetslöshetsnämnd.  

 

7 § 

Övrig verksamhet 

 

Kommunstyrelsen har vidare hand om; 

 

1. Sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt 

främja sysselsättningen, turismen och näringslivet i övrigt i kommunen. 

 

2. Ansvarar för flyktingmottagningen. 

 

3. Ingående av förbindelser i anledning av fullmäktiges beslut om lån, borgen eller 

annan ansvarighet. 

 

4. Beställning av de lokaler som krävs för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

 

5. Lämnande av yttranden enligt lagen om TV-övervakning. 

 

6. Kommunens centrala informationsverksamhet. 

 

7. Personalfrågor i egenskap av anställningsmyndighet för all personal i  

      kommunen. 

 

8. Ärenden angående tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen. 

 

9. Framställning av statistik. 

 

10. Representation i vattenförbund. 
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11. Kommunal musikskola, fritidsgårdar, idrottsanläggningar och badanläggningar. 

 

12. Stöd till ideella föreningar i kommunen. 

 

13. Kulturarrangemang i egen regi. 

 

14. Kommunens samlingar och konstverk. 

 

15. Stöd till kulturverksamhet i övrigt i kommunen. 

 

16. Frågor rörande kulturmiljövård. 

 

 

17. Färjeförbindelse över Göta kanal. 

 

18. Deponeringsplatsen för avfall. 

 

19. Samordning av kommunens upphandlingsverksamhet. 

 

20. Kommunens kostverksamhet. 
 

21. Kommunens förberedelser för extraordinära händelser. 

 

22. Mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. 

 

23. Energiplaneringen samt att främja energihushållningen. 

 

24. Trafikpolitiken och att verka för en tillfredsställande trafikförsörjning. 

 

25. Reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av 

fullmäktiges handlingar. 

 

26. Arbetet med att effektivisera administrationen 

 

27. Utvecklingen av IT och kommunikation samt 

 

28. De förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan 

nämnd. 

 

Delegering från kommunfullmäktige 
 
8 § 

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden: 

 

1. Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som 

fullmäktige angivit. 
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2. Styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt. 

 

3. I sådana mål och ärenden, där det åligger kommunstyrelsen att föra kommunens 

talan för kommunens räkning träffa överenskommelse om betalning av fordran, 

anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

 

4. Lämna yttrande som åligger kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 

principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får 

också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att 

yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

 

5. Framtagande av förslag till detaljplaneprogram och detaljplan för ny eller ändrad 

detaljplan. 

 

6. Anta, ändra eller upphäva detaljplan och detaljplaneprogram när enkelt 

planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) kan tillämpas. 

 

7. Planbesked enligt plan- och bygglagen (PBL). 

 

8. Tecknandet av kommunens förlustansvar för statliga bostadslån i samband med 

fastighetsöverlåtelser.  

 

9. Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen och inte 

faller under tekniska nämndens reglemente, enligt fastställd lista. 

 

10. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 

plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel, samt upplåta tomträtt inom av 

kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp 

och villkor i övrigt. 

 

11. Antagande av beredskapsplaner. 

 

 

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

 

Mål och riktlinjer 

 

9 § 

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 

förordning, samt bestämmelser i detta reglemente. 

 

Kommunstyrelsen skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten 

utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Kommunstyrelsen har ansvar för att följa upp verksamhetens uppdrag och resurs-

användning under året. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER 

 

Sammansättning 
 

10 §  

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

 

 

Ersättarnas tjänstgöring 
 

11 § 

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

delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En leda-

mot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 

om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 

fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.  

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av tur-

ordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en er- 

sättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en som 

kommer längre ner i ordningen, eller utanför ordningen. 

 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna och att få sin me-

ning antecknad till protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndig-

hetsutövning mot någon enskild. 

 

 

Jäv 
 

12 § 

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

ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 

grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påver-

kat styrkebalansen mellan partierna. 

 

Inkallande av ersättare 
 

13 § 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sam-

manträde, skall snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon 

annan anställd vid kommunstyrelsens kansli, som kallar ersättare. Den ersättare 

kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 
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Ersättare för ordföranden 
 

14 § 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 

eller i en del av ett sammanträde väljer styrelsen en tillfällig ordförande för mötet. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 

för ordföranden när frånvaron överstiger en månad. Ersättaren fullgör ordföran-

dens samtliga uppgifter. 

 

Sammanträden 
 

Tidpunkt 

 

15 § 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 

 

Kallelse 

 

16 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för samman-

trädet. 

 

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare, samt 

annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast 5 dagar före 

sammanträdesdagen. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken ut-

sträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 

kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall 

den ledamot som har längst tjänstgöringstid i styrelsen göra detta. 

 

Ordföranden 
 

17 § 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 

 

1. Närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela verksam-

het. 

 

2. Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen, samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 

dessa frågor. 
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3. Främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens beredningar och 

nämnder, inklusive gemensamma nämnder. 

 

4. Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden, om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett 

särskilt fall. 

 

5. Kalla till möten med nämndernas ordförande. Schema för sådana möten skall 

göras årsvis. Ett möte per kvartal skall planeras in. 

 

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara och delta i överläggningar men 

inte i besluten vid sammanträden i beredningar och nämnder även om han/hon 

inte är ledamot eller ersättare i beredningen/nämnden. Närvarorätten gäller inte 

ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

 

Kommunalråd på heltid 
 

18 § 

Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige ett kommunalråd på 

heltid bland styrelsens ledamöter. I uppdraget ingår att vara ordförande i kom-

munstyrelsen och utvecklingsutskottet. 

 

Kommunalrådet på heltid skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 

 

Oppositionsföreträdare på halvtid 

 
19 § 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är också oppositionsföreträdare på halvtid. 

 

Justering av protokoll 

 
20 § 

 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedel-

bart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

 

Reservation 
 

21 § 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera re-

servationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den 

tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

Delgivning 
 

22 § 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller 

annan anställd som styrelsen bestämmer. 
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Undertecknande av handlingar 

 
23 § 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen skall 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 

kontrasigneras av anställd som handlagt respektive ärende. 
 

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar. 

 

Utskott 
 

24§ 

Inom kommunstyrelsen ska finnas tre utskott. De ska vardera bestå av fem 

ledamöter och fem ersättare. Utskottens uppgift är primärt av beredande karaktär. 

Deras verksamhetsområden är i huvudsak följande: 

 

1. Utvecklingsutskott: Ekonomisk och fysisk planering, personalfrågor, när-

ingslivsfrågor, kommunens uppgifter enligt Lag om färdtjänst, Lag om 

riksfärdtjänst och Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, arbets-

marknadsfrågor, idrottsanläggningar utom sim- och idrottshallen, kostproduktion, 

samt alla övriga frågor, som inte hör till något annat utskott eller till någon av 

övriga nämnder. 

 

2. Utbildnings- och kulturutskott: Förskole- och fritidshemsverksamhet, 

grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, särskola, gymna-

siesärskola, musikskola, arbetsmarknadsenheten, fritidsgårdar, sim- och 

idrottshallen, allmänkulturell verksamhet, biblioteket samt svenskundervisning för 

invandrare. 

 

3. Vård- och omsorgsutskott: Kommunens hälso- och sjukvård, kommunens 

uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag sägs om socialnämnd och omsorger 

om de äldre och handikappade, bland annat individ- och familjeomsorg, hemtjänst 

och särskilt boende, korttidsboende, samt anhörigvård enligt Socialtjänstlagen 

(SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag om 

assistansersättning (LASS), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM,) kommunens 

myndighetsutövning enligt alkohollagen (1994:1738) och flyktingmottagande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i detalj om arbetsfördelningen mellan utskotten i orga-

nisationsplan med delegationsordning. 

 

25 § 

Kommunstyrelsen väljer bland utskottens ledamöter en ordförande och en vice 

ordförande för den tid styrelsen bestämmer. 

 

Om ordförande i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som er-
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sättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter när frånvaron överstiger en 

månad. 

 

26 § 

Ersättare kan närvara vid utskottssammanträden utan att tjänstgöra. Detta gäller 

inte vård och omsorgsutskottet, där inga icke tjänstgörande ersättare får delta. 

 

Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet be-

stämda ordningen. 

 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt 

val, skall fyllnadsval snarast förrättas. 

 

27 § 

Utskott sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer i samråd med 

kommunstyrelsen. Sammanträden kan också hållas när ordföranden anser att det 

behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

 

Utskott får handlägga ärenden bara när minst tre ledamöter är närvarande. 

 

Vad som föreskrivs i § 16 om kallelse till kommunstyrelsen gäller också utskot-

ten. 

 

Vad som föreskrivs i §§ 20 och 21 för kommunstyrelsen beträffande justering av 

protokoll respektive reservation gäller även utskotten. 

 

28 § 

De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet skall beredas av 

utskott, om beredning behövs. 

 

När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut.  

 

Medborgarförslag 
 

29 §  

Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i över-

läggningarna i ärendet när beslut ska fattas i anledning av förslaget utom i de fall 

som anges i 6 kap. § 19a, tredje stycket kommunallagen. 

 

Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fat-

tats i anledning av medborgarförslag. 

 

Styrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de medborgarförslag som inte 

avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige.  

Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när 

beslut kan beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträde i maj.  

 

 

KRISLEDNINGSNÄMND 
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Krisledningsnämnden ansvarar för kommunens hantering av extraordinära 

händelser samt de övriga uppgifter som regleras i lagen om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap (2006:544). 

 

30 § 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott utgör krisledningsnämnd i Töreboda 

kommun.  

 

Ordförande för krisledningsnämnden är kommunstyrelsens utvecklingsutskotts 

ordförande. Vice ordförande för krisledningsnämnden är utvecklingsutskottets 

vice ordförande. 

 

31 § 

Uppkommer en situation i kommunen som avviker från det normala och innebär 

en svår påfrestning eller en överhängande risk för allvarliga störningar i viktiga 

samhällsfunktioner, vilka inte kan bemästras med kommunens normala rutiner ut-

an kräver snabba beslut av en samlad kommunal ledning, får ordföranden i kris-

ledningsnämnden, eller om han/hon har förhinder, vice ordförande bedöma när en 

extraordinär händelse inträffat som medför att nämnden skall träda i funktion. 

 

32 § 

Krisledningsnämnden träder i funktion först i samband med extraordinär händelse. 

Nämnden övertar då, i enlighet med av fullmäktige angivna ramar, hela eller delar 

av verksamhetsansvaret och beslutanderätten från kommunens andra nämnder i 

den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens 

art och omfattning i följande ärendegrupper: 

 

1. Kommunala verksamheter som skall prioriteras. 

 

2. Kommunala verksamheter som skall stängas. 

 

3. Ianspråktagande av reservsystem och fördelning av dessa (ex. reservkraft). 

 

4. Omfördelning av personal mellan kommunala verksamheter. 

 

5. Flyttning av verksamheter (ex. från en skola till en annan). 

 

6. Begäran om bistånd från annan kommun eller myndighet. 

 

7. Inriktningsdirektiv för kommunens åtgärder. 

 

8. Anvisningar och information till allmänheten. 

 

9. Övriga beslut och uppgifter som krävs för att fullgöra krisledningsnämndens 

skyldigheter enligt upprättad plan för hantering av extraordinära händelser.  
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Krisledningsnämnden skall till fullmäktige vid närmast följande fullmäktigesam-

manträde anmäla fattade beslut.  Innebörden av beslutet skall framgå av anmälan.  

 

33 § 

Ordföranden, eller om han/ hon har förhinder, vice ordförande får besluta på 

nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 

kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden. 

 

34 § 

För krisledningsnämnden gäller i övrigt vad som stadgas för kommunstyrelsen 

avseende ansvar och rapporteringsskyldighet, personuppgiftsansvar, processbehö-

righet, arkivhållning av handlingar, samt kommunstyrelsens arbetsformer. 
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Riskanalys för ny HR - MTG från 2019-01-01  
 
 
 
Riskanalys 
 
En händelse är en risk för att någonting kan inträffa. S = hur stor sannolikhet för 
denna händelse att inträffa på en skala mellan 1-6. K = Konsekvens som denna 
händelse innebär för organisationen på en skala mellan 1-6. R = Resultat av S x K. 
 
Händelse S K R Åtgärd Ansvarig 

Personal får flytta 
till Mariestad 

6 5 30 Information om ny 
organisation. 
Arbetsplatser finns 
tillgängliga i Töreboda. 

HR-chef och 
Kommunchef 

Medarbetare och 
chefer får sämre 
tillgänglighet till 
service 

2 6 12 
 

Personalresursen ökar för 
Töreboda. 
Överenskommelse om 
servicenivån framgår av 
bilaga 2. Avstämning av 
servicenivån sker årligen. 

HR - chef 
 

Närheten till 
personalenheten 
minskar 

3 6 18 I avtalet ingår att såväl HR-
chef som HR-konsulter ska 
vara fysiskt tillgängliga för 
deltagande i kommuners 
verksamheter när så krävs 
och i övrigt tillgängliga via 
telefon, epost eller Skype 
(eller motsvarande). 
Deltagande kommuner ska 
tillse att HR-enhetens 
medarbetare har de fysiska 
förutsättningarna att arbeta 
i respektive kommun. 
 

HR – chef 
och 
kommunchef 

 
 Töreboda som ovan 
 
 
 
Lars Millberg  
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Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs 
styrgrupp 
 
 
Tid:  2018-05-31 kl. 13.30–14.35 
Plats:  Konferensrummet Torsö, Stadshuset Mariestad 
 
Närvarande: 
Bengt Sjöberg (M), Töreboda kommun 
Björn Thodenius (M), Gullspångs kommun 
Bo Hagström (C), Gullspångs kommun 
Kenneth Carlsson (S), Töreboda kommun 
Pernilla Johansson (C), Töreboda kommun 
Rune Skogsberg (C), Mariestads kommun, ordförande 
 
Elisabeth Olsson, kommunchef, Gullspångs kommun 
Mariana Frankén, kommunsekreterare, Töreboda kommun 
Per-Ola Hedberg, kommunchef Töreboda kommun 
 
 

1. Inledning 
Ordförande Rune Skogsberg (C) hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 
 
 

2. Dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
 

3. Samverkan inom HR – gemensam HR-enhet för MTG, Dnr MTG 2017/6 
MTG styrgrupp beslutade den 19 december 2017 att uppdra till kommuncheferna 
att lämna förslag om samarbete inom HR vid nästa sammanträde den 31 januari 
2018. Styrgruppen beslutade den 31 januari 2018, att uppdra åt kommuncheferna 
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att arbeta vidare med frågan och den 6 april 2018, att underlag för samverkan 
inom HR-uppdraget redovisas på styrgruppens sammanträde den 31 maj 2018. 
 
Kommuncheferna har anlitat företaget Public Partner till stöd. I utredningsarbetet 
har bland annat sektors- och förvaltningschefer samt HR-konsulter i de tre kom-
munerna intervjuats. Relevanta styr- och policydokument har studerats. Utred-
ningens samlade bedömning är att det finns goda förutsättningar för att kunna 
skapa en lyckad sammanslagning av de tre kommunernas HR-funktioner. 
 
Organisationens uppdrag föreslås övergripande och inledningsvis omfatta det per-
sonaladministrativa arbetet, arbetsrätt och rehabilitering. Som utgångspunkt gäl-
ler att kommunernas befintliga resurser vad gäller tjänster och övriga resurser ska 
ingå i samarbetet. Bemanning och inriktning av arbetsuppgifter för medarbetarna 
kommer att utredas i särskild ordning. På sikt behöver även gemensamt samarbete 
kring rekrytering och bemanning utredas och tydliggöras. 
 
Beslut: 
1. Styrgruppen rekommenderar kommunfullmäktige i MTG-kommunerna besluta att 

ställa sig bakom förslaget att skapa en gemensam HR-organisation för de tre sam-
verkanskommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång. 

 
2. Mariestads kommun får i uppdrag att upprätta den nya gemensamma organisa-

tionen. Berörda medarbetare i Töreboda och Gullspång ska erbjudas ny anställ-
ning och ha sin organisatoriska hemvist i Mariestads kommun. Samverkan ska se-
dan ske med stöd av avtal mellan kommunerna i vilket finansieringsfrågorna ska 
klargöras. Det ska finnas möjlighet för fler kommuner att på sikt ansluta sig till 
den gemensamma organisationen. 

 
3. Kommuncheferna ges i uppdrag att, tillsammans med tillträdande HR-chefen i 

Mariestad, ta fram erforderligt beslutsunderlag inklusive samarbetsavtal för ställ-
ningstagande i kommunerna under hösten 2018 för att den nya organisationen 
ska kunna träda i kraft den 1 januari 2019. Utformning av arbetssätt, struktur, 
kultur och processer ska ske därefter och enligt särskild projektplan som ska tas 
fram under hösten 2018. 

 
 

4. Samverkan inom kansliorganisationerna och kommungemensam 
administration, Dnr MTG 2018/13 
MTG styrgrupp beslutade den 6 april 2018 uppdra till kommuncheferna att redo-
visa ett uppdaterat underlag över samverkan inom kansliorganisationerna och 
kommungemensam administration på MTG-styrgrupps sammanträde den 31 maj 
2018. 
 
Administrativ chef Ola Blomberg, Mariestads kommun har fått kommunchefernas 
uppdrag att utreda frågan och lämnar i tjänsteskrivelse den 13 maj 2018 följande 
alternativa förslag till beslut; 
 Upprätta ett förslag till samverkansavtal mellan administrativa enheten i 

Mariestad och kommunkansliet i Töreboda med de förutsättningar som lyfts 
fram i tjänsteskrivelsen och utredningen. 
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 Genomföra en särskild förstudie av förutsättningarna för en samverkan mellan 
de administrativa verksamheterna inom samtliga tre MTG-kommuner. 

 Notera informationen och tills vidare avsluta diskussionen om samverkan mel-
lan de administrativa verksamheterna i Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner. 

 
Beslut: 
1. Styrgruppen uppdrar åt kommuncheferna i Mariestads och Töreboda kommuner 

att upprätta ett förslag till samverkansavtal mellan administrativa enheten i 
Mariestad och kommunkansliet i Töreboda med de förutsättningar som lyfts fram 
i tjänsteskrivelsen och utredningen med den ändringen att första meningen under 
rubriken ”Avgränsningar och förutsättningar” i bilaga 2 i förslaget stryks 
(Samverkan ska ske via avtal där Mariestads kommun är säljande part.). 

 
2. Styrgruppen uppdrar åt kommuncheferna att till styrgruppens nästa samman-

träde utreda förutsättningarna för en förstudie om samverkan mellan de admi-
nistrativa verksamheterna inom samtliga tre MTG-kommunerna. 

 
3. Ärendet tas upp till behandling igen vid styrgruppens nästa sammanträde den 24 

augusti 2018. 
 
 

5. Dataskyddsombud och försäljning till kommunala bolag med flera, Dnr 
MTG 2018/14 
MTG styrgrupp beslutade den 6 april 2018 bland annat att rekommendera kom-
munstyrelser och nämnder i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att 
utse Per Ahlström till dataskyddsombud för kommunstyrelsens/nämndens verk-
samheter. Tidigare utsedda personuppgiftsombud entledigas från sina uppdrag. 
 
Kommunala bolag och kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har ställt frågan 
om det är möjligt att få köpa tjänsten som Dataskyddsombud från MTG. Styrgrup-
pen för införandet av GDPR i MTG (Per-Ola Hedberg, Christofer Olsson och Per 
Ahlström) och kommuncheferna är positiva till att kunna bistå och sälja den tjäns-
ten. 
 
De anser att ersättning för uppdraget kan beräknas enligt följande: 
 Årlig ersättning - hälften av tiden direkt stöd och hälften av tiden för omvärlds-

bevakning, kompetensutveckling, rutinbeskrivningar och liknande som kom-
mer kunden indirekt till del. Ersättning per timme direkt stöd (självkostnad) 
blir då 1 250 kronor. 

 Engångsavgift för att få tillgång till de rutiner, mallar, blanketter som tagits 
fram av projektet är 5 000 kronor. 

 Skulle omfattningen av det direkta uppdraget åt kunden visa sig bli större än 
avtalat antal timmar per år faktureras kunden för överskjutande timmar. Er-
sättning per överskjutande timma föreslås till 625 kronor. 

 
Beslut: 
1. Styrgruppen beslutar att tjänsten som dataskyddsombud kan säljas till kommu-

nala bolag, kommunalförbund och samordningsförbund. 
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2. Styrgruppen rekommenderar Gullspångs kommun att besluta att för tjänsten 

dataskyddsombud fastställa ersättning i enlighet med förslaget från styrgruppen 
för GDPR. 

 
 

6. Konsumentsvar Skaraborg och möjlig framtida konsumentvägledning, 
Dnr MTG 2018/12 
Konsumentvägledningen ger kommuninvånare hjälp att hitta information om va-
ror och tjänster. Konsumentvägledning är en förebyggande, frivillig verksamhet för 
att förhindra eller minska behovet av budget- och skuldrådgivning vilket är en 
lagstadgad skyldighet för kommunerna att tillhandahålla. 
 
Konsumentsvar Skaraborg startades 2005. Syftet var att ge en lättillgänglig ingång 
kring konsumentfrågor och allmän konsumentvägledning via ett gemensamt tele-
fonnummer. Det innebar att konsumentvägledarna i Tidaholms, Tibro och Skara 
kommuner enligt avtal bemannade denna telefonrådgivning. Övriga kommuner i 
Skaraborg erbjöds att mot ersättning få tillgång till denna service. 
 
2013 inrättades den nationella telefontjänsten ”Hallå Konsument!” Denna liknar 
Konsumentsvar Skaraborg. Syftet är att ge alla medborgare en allmän rådgivnings-
funktion och därmed ge kommunerna möjlighet att fokusera på dels mer förebyg-
gande konsumentvägledning och dels fördjupad och kvalificerad konsumentråd-
givning. ”Hallå Konsument!” har lett till färre samtal till Konsumentsvar Skaraborg. 
 
Med anledning av de ändrade förutsättningarna för Konsumentsvar Skaraborg har 
en mindre utredning gjorts av Tidaholms kommun, kring möjliga framtida lös-
ningar för berörda kommuners konsumentvägledning. I utredningen redovisas 
fyra tänkbara handlingsalternativ kring framtida konsumentvägledning i de be-
rörda kommunerna. 
 att fortsätta med Konsumentsvar Skaraborg i nuvarande form. 
 Ingen egen konsumentvägledning, enbart ”Hallå Konsument!” 
 Komplettera ”Hallå Konsument!” med en egen konsumentvägledningsfunktion 
 Samverkan kring gemensam kommunal konsumentvägledning 
Utredningens slutsats är att det inte längre är rimligt att fortsätta med 
Konsumentsvar Skaraborg. 
 
Konsumentvägledning kräver ett relativt stort befolkningsunderlag för att bli ef-
fektivt. Utredningens rekommendation är därför att utveckla konsumentrådgiv-
ningen gemensamma konsumentvägledartjänster mellan intresserade kommuner 
eller att undersöka möjligheten att ansluta sig till befintliga konsumentenheterna i 
Skövde alternativt Lidköping. 
 
Kommuncheferna föreslår att MTG styrgrupp rekommenderar sina kommuner att 
Konsumentsvar Skaraborg upphör och avslutas 2018-06-30 och att konsument-
svarsfrågorna framöver får hänvisas till Konsumentverkets tjänst ”Hallå 
Konsument”. Det är inte aktuellt att återinrätta någon traditionell konsumentväg-
ledning i MTG-kommunerna. 
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Beslut: 
Styrgruppen rekommenderar MTG-kommunerna besluta att upphöra med 
”Konsumentsvar Skaraborg” och avsluta verksamheten 2018-06-30. Konsument-
svarsfrågor hänvisas framöver till Konsumentverkets tjänst ”Hallå Konsument”. Det 
är inte aktuellt att återinrätta någon traditionell konsumentvägledning i MTG-kom-
munerna. 
 
 

7. Rapport om samverkan: MTG-samordnare/Digitaliseringsledare, Dnr 
MTG 2017/5 
MTG styrgrupp beslutade den 19 december 2017 att rekommendera kommunsty-
relserna i MTG-kommunerna besluta att tjänsten som MTG-samordnare (50 %) ut-
ökas med 50 % Digitaliseringsledare och att finansieringen av kostnaden för Digi-
taliseringsledaren sker genom att hälften delas lika mellan de tre kommunerna och 
hälften fördelas efter invånarantal. 
 
Kommuncheferna Per-Ola Hedberg och Elisabeth Olsson informerade vid styrgrup-
pens sammanträde den 6 april 2018 att det hade kommit in 15 ansökningar och att 
tre av dessa var uttagna till intervjuer. Intervjuerna med de sökande skedde under 
vecka 15 2018. 
 
Kommunchef Per-Ola Hedberg informerar att Maria Nilsson anställts som MTG-
samordnare/Digitaliseringsledare från och med den 20 augusti 2018. Hon kommer 
att behålla uppdraget om Innovationsslussen på 20 % av en heltidstjänst från sitt 
nuvarande arbete på Kommunalförbundet Skaraborg tills projektet avslutas och 
kommer därför till att börja med att arbeta 40 % som MTG-samordnare och 40 % 
som Digitaliseringsledare. MTG-samordnaren/Digitaliseringsledaren kommer att 
ha sin bas i Mariestad. Kommunchefen i Töreboda blir chef för delen som MTG-
samordnare och kommunchefen i Mariestad chef för delen som Digitaliseringsle-
dare. I MTG-samordnarens arbete kommer sekreterarskapet för MTG-styrgrupp 
att ingå. 
 
 

8. Digitalisering – information och diskussion, Dnr MTG 2017/8 
Styrgruppen beslutade den 28 oktober 2016 bland annat att frågan om digitali-
sering fortsättningsvis tas upp på föredragningslistorna till MTG Skaraborgs styr-
grupps sammanträden. 
 
Kommunchef Elisabeth Olsson informerar att ett antal tjänster håller på att läggas 
in i e-tjänsteplattformen. 
 

9. Framtida samarbeten inom MTG – information och diskussion, Dnr MTG 
2018/15 
Styrgruppen beslutade den 19 december 2017 att framtida samarbete inom MTG 
fortsättningsvis tas upp som en stående punkt på föredragningslistorna till MTG 
Skaraborgs styrgrupps sammanträden. 
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Kommuncheferna Per-Ola Hedberg och Elisabeth Olsson och Bengt Sjöberg (M) in-
formerar från gårdagens möte mellan representanter från små kommuner i Västra 
Götaland och landshövdingen. 
 
 

10. Sammanträdet avslutas 
Ordförande Rune Skogsberg (C) tackar alla och förklarar sammanträdet avslutat. 
Nästa sammanträde är den 24 augusti 2018 kl. 8.30 i Töreboda. 
 
 
 
Mariana Frankén 
sekreterare 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anteckningar från sammanträde med MTG Styrgrupp  
2018-11-01 
 
 
Tid:  2018-11-01 8:30 – 12:00 
Plats:  Nämndsalen i kommunhuset i Hova 
 
Närvarande: 
Anders Karlsson (C), Mariestads kommun 
Bengt Sjöberg (M), Töreboda kommun 
Björn Thodenius (M), Gullspångs kommun,  
Bo Hagström (C), Gullspångs kommun 
Carina Gullberg (S), Gullspångs kommun, ordförande 
Ida Ekeroth (S), Mariestads kommun 
Johan Abrahamsson, Mariestads kommun 
Lars-Åke Bergman (S), Töreboda kommun, från och med punk 6 
 
Anders Bernhall, ekonomichef, Töreboda kommun punkt 1 - 5 
Christina Olsson, ekonomichef, Mariestads kommun  
Elisabeth Olsson, kommunchef, Gullspångs kommun 
Malin Mellgren, säkerhetssamordnare, MTG punkt 3 
Maria Nilsson, MTG-samordnare/Digitaliseringsledare MTG 
Per Ahlström, säkerhetssamordnare, MTG punkt 3 
Per Johansson, HR-chef, Mariestads kommun punkt 6 
Per-Ola Hedberg, kommunchef, Töreboda kommun 
 

1. Inledning 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 

 

2. Dagordning 
Dagordningen godkänns. 

 
3. Nytt avtal för MTG-gemensamma säkerhetssamordnare fr o m  

2019-01-01 
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Säkerhetssamordnare Per Ahlström går igenom förslaget till nytt avtal för MTG-
gemensamma Säkerhetssamordnare. 
 
Beslut 
KC-gruppen får i uppdrag att förtydliga arbetsuppgift vid hot mot tjänsteman och 
politik i förslaget till avtal innan beslut i respektive kommunfullmäktige.    
 
MTG-styrgrupp beslutar att rekommenderar kommunfullmäktige i MTG-
kommunerna besluta att ställa sig bakom det nya förslaget till MTG-gemensam 
säkerhetssamordning fr o m 2019-01-01 med ovanstående tillägg. 

 
4. Gemensam budgetupptakt för MTG-kommunerna 

Ekonomicheferna Anders Bernhall och Christina Olsson går igenom förslag till 
upplägg av gemensamma Budgetupptaktsdag för MTG-kommunerna den 24 
januari kl 8:00 – 13:00  
 
Vidare beskriver ekonomicheferna det MTG-gemensamma årshjulet. 
 
Anders Bernhall beskriver arbetet med att likställa Målstyrningsprocessen i MTG-
kommunerna.  
 
Styrgruppen får en statusuppdatering av förstudiearbetet kring en gemensam 
upphandling av ekonomisystem för kommunerna i östra Skaraborg. 
 
Beslut 
MTG-styrgrupp ger ekonomicheferna i uppdrag att arbeta vidare med planering av 
den gemensamma Budgetupptaktsdagen utifrån presenterat förslag. 

 
5. Framtidsdagen 

MTG-samordnare Maria Nilsson föreslår datum och tema för Framtidsdagen.  
 
Mötet för dialog om temat. Tema för Framtidsdagen 2019 är ”Fördjupad 
samverkan för ökad utveckling. 
 
Beslut 
MTG-styrgrupp beslutar att Framtidsdagen arrangeras den 7 mars 2019.  
 
MTG-styrgrupp ger kommuncheferna och MTG-samordnare i uppdrag att arbeta 
vidare med planering av Framtidsdagen utifrån presenterat tema. 

 

6. Samverkan inom HR – gemensam HR-enhet för MTG, Dnr MTG 2017/6 
HR-chef Per Johansson lämnar en statusuppdatering för arbetet med en gemensam 
HR-enhet för MTG-kommunerna. Vidare för mötet en dialog om det tänkta avtalet 
för den gemensamma HR-funktionen. 
 

Beslut 
MTG-styrgrupp ger HR-chef Per Johanssons i uppdrag att: 

 tydliggöra tillgänglighetsaspekten i avtalet 
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 påbörja arbetet med att ta fram en gemensam rehabiliteringsplan för MTG-
kommunerna 
 

MTG-styrgrupp rekommenderar kommunfullmäktige i MTG-kommunerna besluta att 
ställa sig bakom HR-avtalet med ovanstående förtydligande. 
 
MTG-styrgrupp ger kommuncheferna i uppdrag att ta fram förslag på att fler möten i 
MTG sker digitalt istället för fysiskt i och mellan MTGs kommuner och övriga aktörer 
som MTG-kommunerna arbetar med. 
 

7. Kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet, 
MTG Dnr 2018/17 
Kommuncheferna Per-Ola Hedberg och Elisabeth Olsson beskriver skrivelsen och 
den fortsatt hantering av den samma.  Laxå och Karlsborgs kommuner är 
tillfrågade om de vill vara delaktiga i den fortsatta processen. Karlsborgs kommun 
meddelar att de är positiva till deltagande i den fortsatta processen. Laxå kommun 
vill föra ytterligare politisk dialog innan något beslut om deltagande fattas från 
deras sida. 
 
Beslut 
MTG-styrgrupp rekommenderar MTG-kommunerna att ställa sig bakom skrivelsen 
för att sedan göra en gemensam uppvaktning mot regeringen m h a Länsstyrelsen. 
 
MTG-styrgrupp ger kommuncheferna i uppdrag att fortsätta dialogen med 
Karlsborgs kommun samt att informera Laxå kommun att arbetet fortgår. 
 

8. Digitalisering – information och diskussion, Dnr MTG 2017/8  
Digitaliseringsledare Maria Nilsson beskriver pågående arbeten samt nytillkomna 
behov från verksamheten kopplat till Digitalisering.  
 
MTG-styrgrupp för en dialog om vikten av att arbeta med digitaliseringen som en 
lösning på välfärdsutmaningarna men också vikten av att välja rätt lösning. Här 
belyser man de problem som finns kring digitaliseringsarbetet på Miljö och bygg. 
Styrgruppen betonar också vikten av att arbeta med förändrade arbetssätt kopplat 
till digitaliseringsarbetet. 
 
Beslut 
MTG-styrgrupp beslutar att ge kommuncheferna i uppdrag att göra en utvärdering 
på det digitaliseringsarbete som gjorts och planeras på Miljö och Bygg. Vidare får 
kommuncheferna i uppdrag att åtgärda eventuella problem. 

 
9. Framtida samarbeten inom MTG, Dnr MTG 2018/15 – Nya idéer 

MTG-samordnare Maria Nilsson informerar om följande framtida samarbeten i 
MTG-kommunerna: 
 

 MTG-gemensam hantering av kommunens leasing- och hyrbilar. I detta 
arbete ryms upphandling, inköp och drift av MTGs leasing- och hyrbilar 
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Beslut 
Kommuncheferna får i uppdrag att undersöka behov, intresse och möjlighet till en 
MTG-gemensam hantering av kommunernas leasing- och hyrbilar.  
 

 Förstudie för att utveckla ett gemensamt Intranät för MTG-kommunerna 
 

10. Uppdrag under arbete  
  MTG-styrgrupp går igenom listan av ”Uppdrag under arbete”. 
 

11. Förslag på mötesdatum MTG-styrgrupp 2019 
  MTG-styrgrupp för dialog om mötesdatum för MTG-styrgrupp 2019. 

 
   Beslut 

MTG-styrgrupp beslutar följande mötesdatum, tid och plats för MTG-styrgrupp 
2019: 

 
 5 februari, Töreboda kl 13:00 – 16:30 
 26 mars, Hova kl 8:30 – 12:00 
 29 april, Mariestad kl 8:30 – 12:00 
 30 augusti, Töreboda kl 8:30 – 12:00 
 10 oktober, Hova kl 8:30 – 12:00 
 19 december, Mariestad kl 8:30 – 12:00  

 

12. Övriga frågor 
Mariestad kommun påminner om vikten av att MTG kommunerna svarar på 
remissen ang yttrande om strandskydd.  

 
13. Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackar alla och förklarar sammanträdet avslutat. Nästa sammanträde 
är den 18 december 2018 kl. 13.30 i Mariestad.  
 
 
 
Maria Nilsson 
sekreterare 


























































































































