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TÖREBODA KOMMUN 

Kommunledningskontoret 
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2018-09-07 

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i Aulan, 
Gjutaren, Töreboda (OBS Platsen!), måndagen den 24 september 2018 kl. 18:00 för 
behandling av nedanstående ärenden. 

1. Upprop

2. Val av protokollsjusterare, Allan Jakobsson och Magnus Dimberg
Dnr 3068

3. Ändring av stadgar för Kooperativa hyresrättsföreningen Töreboda äldrebostäder, Ks
§ 260
Dnr 2018-00066

4. Vatten- och avloppstaxa 2019, Ks § 250
Dnr 2018-00186 206

5. Avfallstaxa 2019, Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), Ks § 304
Dnr 2017-00213

6. Familjerådgivningens avgiftshöjning, Ks § 291
Dnr 2018-00259 701

7. Ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning för direktionen i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Ks § 265
Dnr 2018-00196

8. Ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning för direktionen i Kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst, Ks § 267
Dnr 2017-00337

9. Besvarande av motion om kultur, Ks § 308
Dnr 2016-00290

10. Besvarande av motion om byggnation av enkla och värdiga bostäder för ungdomar och
äldre med begränsade resurser, Ks § 261
Dnr 2017-00351

11. Besvarande av motion om att ge utrymme för lokala föreningar och dess medlemmar i
Gjutaren, Ks § 295
Dnr 2018-00032

12. Besvarande av motion om extra belysning runt Gjutaren 4, Ks § 296
Dnr 2018-00043



13. Besvarande av motion om sommarkoloni för barn, Ks § 290
Dnr 2018-00203

14. Besvarande av medborgarförslag om att göra Gjutarens lokaler tillgängliga för
Törebodas ideella föreningars organisationer och dess medlemmar, Ks § 297
Dnr 2018-00030

15. Besvarande av medborgarförslag om snöröjningen, Ks § 298
Dnr 2018-00081

16. Besvarande av medborgarförslag om hyllning av Allan Mann, Ks § 299
Dnr 2018-00082

17. Besvarande av medborgarförslag om Huskurage, Ks § 266
Dnr 2018-00175

18. Pensionspolicy, Ks § 271
Dnr 2018-00215

19. Kanalparken- Interimsstyrelse i kooperativ hyresrätt under byggtiden, Ks § 292
Dnr 2018-00271 107

20. Eventuella motioner
Dnr 3533

21. Eventuella medborgarförslag
Dnr 3070

22. Eventuella interpellationer
Dnr 3532

23. Eventuella frågor
Dnr 3075

24. Meddelanden
Dnr 3534

25. Valärenden
a) Ansökan att behålla förtroendeuppdrag efter flytt från kommunen
b) Fyllnadsval av andre vice ordförande i kommunstyrelsen tillika oppositionsråd
c) Val av ledamot och suppleant till Kanalparkens interimsstyrelse för kooperativ
hyresrätt
d) Ev. nyinkomna valärenden
Dnr 2014-00154 113

Göran Johansson 
ordförande 

Mariana Frankén 
kommunsekreterare 

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

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

mailto:kommunen@toreboda.se
http://www.toreboda.se/
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Ks § 260 Dnr KS 2018/0066 

Ändring av stadgar för Kooperativa hyresrättsföreningen 
Töreboda äldrebostäder 

Sida 

431 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner nya stadgar för Kooperativa 
hyresrättsföreningen Töreboda äldrebostäder. Stadgarna baseras på 
Riksbyggens normalstadgar från 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av lagändringar har årsstämman för Kooperativa hyres
rättsföreningen Töreboda äldrebostäder beslutat att anta nya stadgar för 
föreningen. För att stadgarna ska kunna godkännas måste kommunfull
mäktige godkänna föreningens stadgar. 

De nya stadgarna innehåller en rad förbättringar och har uppdaterats med 
gällande lagstiftning. Som förklaring till förändringarna vid bytet finns det 
en översikt över de viktigaste ändringarna av kooperativa hyresrättsför
eningars normalstadgar, från äldre normalstadgar till version 2017: 1. Det 
finns även en redovisning för skillnader mellan föregående version av nor
malstadgar och de nya normalstadgarna, version 2017:1. 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 29 maj 2018 
Kallelse till stämma med dagordning samt verksamhets beskrivning 2017 
Registrerade stadgar 2016 
Stadgar kooperativa hyresrättsföreningar för äldre (version 2017:1) -
jämförelse med version 2014:1 
Översikt över de viktigaste ändringarna av stadgarna vid byte från äldre 
normalstadgar 
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2018, § 117 

I 
Utdragsbestyrkande 
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På grund av jäv deltog inte Bengt Sjöberg (M), Lars-Åke Bergman (S), Berit 
Bergman (S) och Pernilla Johansson (C) i handläggningen av detta ärende. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

I 
Utdragsbestyrkande 



TÖREBODA KOMMUN 
Per-Ola Hedberg, Kommunchef 
0506-18152 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 1 

Datum 
2018-05-29 

Referens 
KS 2018-00066 

Kommunfullmäktige 

Ändring av stadgar för Kooperativa hyresrättsföreningen 
Töreboda äldrebostäder 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner nya stadgar för Kooperativa 
hyresrättsföreningen Töreboda äldrebostäder. Stadgarna baseras på 
Riksbyggens normalstadgar från 2017.          

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Med anledning av lagändringar har årsstämman för Kooperativa 
hyresrättsföreningen Töreboda äldrebostäder beslutat att anta nya stadgar för 
föreningen. För att stadgarna ska kunna godkännas så måste 
kommunfullmäktige godkänna föreningens stadgar. 

De nya stadgarna innehåller en rad förbättringar och har uppdaterats med 
gällande lagstiftning. Som förklaring till förändringarna bifogas två dokument. 
Bilaga 1 innehåller en översikt över de viktigaste ändringarna av stadgarna vid 
byte från äldre normalstadgar till version 2017:1 av normalstadgar för 
kooperativa hyresrättsföreningar. Bilaga 2 redovisar skillnader mellan 
föregående version av normalstadgar för kooperativa hyresrättsföreningar och 
de nya normalstadgarna, version 2017:1.          

Töreboda 2018-05-29 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

Bilaga: 
1. Översikt över de viktigaste ändringarna av stadgarna vid byte från

äldre normalstadgar till version 2017:1 av normalstadgar för
kooperativa hyresrättsföreningar.

2. Stadgar kooperativa hyresrättsföreningar för äldre (version 2017:1) –
jämförelse med version 2014:1

3. Nya stadgar för Kooperativa hyresrättsföreningen Töreboda
äldrebostäder

4. Nuvarande stadgar för Riksbyggens Kooperativa hyresrättsförening
Töreboda äldrebostäder

Beslutet ska skickas till: 

Kooperativa  hyresrättsföreningen Töreboda äldrebostäder         
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Riksbyggen ekonomisk förening Post: 106 18 Stockholm Org nr: 702001-7781 

www.riksbyggen.se Besök: Kungsbron 21 Styrelsens säte: Stockholm 

Växel: 0771-860 860 

Stockholm 2017-02-08 

Översikt över de viktigaste ändringarna av stadgarna vid 
byte från äldre normalstadgar till version 2017:1 av 
normalstadgar för kooperativa hyresrättsföreningar 

Stadgarnas struktur 
Stadgarnas struktur har ny systematik så att de i mångt och mycket överensstämmer 

med Riksbyggens normalstadgar för bostadsrättsföreningar. Bestämmelser har flyttats 

och delats upp och bestämmelser som handlar om samma ämne, t.ex. hur lägenheten 

får användas, har samlats under gemensamma rubriker. Förhoppningsvis gör detta det 

lättare att hitta i stadgarna. Vidare har vissa språkliga ändringar gjorts.  

Föreningens firma (§ 1) 
”Riksbyggen” har tagits bort ur föreningens firma. Firman har alltså ändrats från 

Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening… till Kooperativa 

hyresrättsföreningen… 

Anledningen till att Riksbyggen har tagits bort är att det gav intryck av att 

Riksbyggen äger föreningen, vilket många kommuner haft invändningar mot. 

Föreningar som idag har Riksbyggen i firman får behålla det om de vill.  

Diskriminering (§ 5) 
Bestämmelsen om diskriminering i de nya stadgarna baseras på reglerna i 

diskrimineringslagen (2008:567), vilken trädde ikraft 1 januari 2009. Tidigare lydelse 

av diskrimineringsbestämmelsen i stadgarna baserades på 16 kap. 9 § brottsbalken om 

olaga diskriminering. Noteras ska att olaga diskriminering alltjämt är brottsligt. 

Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder. Lagen förbjuder diskriminering bland annat vid 

tillhandahållandet av bostäder. 

Ny lydelse. 

”Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder.” 

Tidigare lydelse. 

”Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, 

religion eller sexuell läggning.” 

Hyra (§ 12 tidigare § 9) 
Bestämmelsen har kompletterats med reglering om debitering efter förbrukning vid 

individuell mätning (IMD). Detta med anledning av att krav på debitering baserat på 

individuell mätning (IMD) införts i jordabalken 12 kap. 19 § fjärde stycket (vilket är 

tillämpligt vid fastställande av hyra för kooperativa hyresrätter). Enligt bestämmelsen 

gäller att om en kostnad för lägenhetens uppvärmning, nedkylning, varmvatten eller 

el kan påföras medlemmen efter individuell mätning ska beräkningen av ersättningen 
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för denna del av hyran, till den del den avser sådan kostnad, ske med utgångspunkt i 

uppmätt förbrukning. Den nya bestämmelsen innebär att alla kooperativa 

hyresrättsföreningar som har utrustning för individuell mätning har skyldighet att 

debitera utifrån verklig förbrukning. Ännu finns inget krav på att installera sådan 

utrustning i föreningar som saknar sådan.  

Vidare har bestämmelsen utökats med lagens formulering angående när hyran ska 

anses ha kommit föreningen tillhanda. 

Återbetalning av insats (§ 15 tidigare § 10) 

Bestämmelsen har förtydligats genom att utökats med lagens formulering angående 

vad som gäller vid återbetalning av upplåtelseinsatsen i fall där den kooperativa 

hyresrätten upphör att gälla före medlemmens avgång. Alltså ingen ändring i sak av 

bestämmelsen. 

Användning av lägenheten (§§ 16-17 tidigare § 29) 

Tidigare § 29 har delats upp, redaktionella förändringar. 

Upplåtelse av lägenheten i andra hand och inneboende (§§ 18-19) 

Bestämmelserna är nya men leder inte till någon ändring i sak utan förtydligar endast 

med lagens formulering. Alltså ingen ändring i sak av stadgarna. 

Hyresrättens förverkande (§§ 26-29 tidigare § 31) 
I stort sett helt ny lydelse men leder inte till någon ändring i sak utan förtydligar 

endast med lagens formulering. Alltså ingen ändring i sak av stadgarna. 

Styrelse och valberedning (§§ 30-40 tidigare § 13) 
Tidigare § 13 har delats upp i flera bestämmelser, redaktionella ändringar. 

I de nya stadgarna (§30) anges att styrelsen ska arbeta för utbildning av och 

information till medlemmarna. Tidigare angavs att styrelsen genom olika aktiviteter 

skulle öka medlemmarnas samhörighet. Därefter anges, nu liksom tidigare, att 

styrelsen ska lösa frågor i samband med skötseln av föreningens egendom så att 

medlemmarnas trivsel och aktiva deltagande i verksamheten främjas. 

Uppgiften att utse styrelseordförande har flyttats från styrelsen vid det konstituerande 

sammanträdet till att styrelsen utser ordföranden om inte föreningsstämman beslutar 

annat. Enligt de nya stadgarna ska brandskyddsansvarig utses. Därtill anges att 

miljöansvarig kan utses. Bestämmelsen om styrelsens funktionärer lyder enligt nedan. 

(§32)

”Om inte föreningsstämman beslutar annat, ska styrelsen inom sig utse ordförande 

vid det styrelsesammanträde som hålls i anslutning till den ordinarie före-

ningsstämman eller i anslutning till extra föreningsstämma i den mån styrelseval har 

förekommit på sådan stämma. Om stämman väljer att utse ordförande ska styrelsen 

inom sig utse en vice ordförande. Vid samma styrelsesammanträde ska även 

sekreterare, brandskyddsansvarig, och i förekommande fall, utbildningsansvarig samt 

miljöansvarig utses.” 
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Stadgarna har kompletterats med vilka uppgifter som är obligatoriska i 

styrelseprotokoll (§ 35), dessa uppgifter är tid för sammanträdet, vilka som närvarat 

samt vilka beslut som fattats. 

Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigad företrädare för föreningen ges rätt att träffa 

avtal om att ansluta lägenheterna till bredband, telefoni, betal-TV och liknande 

förmedlade tjänster, se nedan. (§ 36) 

”Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigad företrädare för föreningen får träffa 

avtal om att ansluta lägenheterna till bredband, telefoni, TV-betalkanaler eller 

liknande förmedlade tjänster.” 

Valberedningen (§ 40) 

Stadgarna har kompletterats med bestämmelse om antal ledamöter och uppgifter för 

valberedningen. Tidigare angavs endast i dagordningen till ordinarie föreningsstämma 

att valberedning ska väljas.  

”Vid ordinarie föreningsstämma utses årligen minst två (2) ledamöter till 

valberedningen. Deras uppdrag gäller för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma 

hållits. 

Valberedningens uppgift är att föreslå valbara och lämpliga kandidater till 

förtroendeposter som föreningsstämman ska välja.” 

När stämma ska hållas (§ 41 tidigare § 19) 

Ordinarie stämma benämns i bestämmelsen årsstämma vilket överensstämmer med 

nuvarande lagstiftning. Årsstämman ska precis som tidigare hållas inom sex månader 

efter utgången av varje räkenskapsår, dock har tiden mellan då revisorerna 

överlämnat sin berättelse och stämman utökats från två till tre veckor i enlighet med 

lagändringar. I övrigt endast redaktionella ändringar av bestämmelsen. 

Texten angående vem som öppnar stämman har strukits. 

Dagordning (§ 42 tidigare § 20) 

Ny beslutspunkt avseende om stämman ska utse styrelseordförande samt i 

förekommande fall val av sådan. 

Kallelse (§ 43 tidigare § 21) 
Kallelsetiden till ordinarie stämma har ändrats så att kallelse kan ske tidigast sex 

veckor (tidigare fyra) och senast två veckor (oförändrat) före stämman. Kallelsetiden 

för extra stämma har ändrats från tidigast fyra veckor och senast en vecka före 

stämman till tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Särskilda 

kallelsefrister gäller då stämman ska behandla ändring av stadgarna, fråga om 

likvidation eller fråga om fusion. Stadgarna har utformats i enlighet med detta. 

Skrivningen att styrelsens ledamöter och suppleanter för dessa, liksom revisorer och 

suppleanter för dessa, ska kallas personligen finns inte med i de nya stadgarna. 

Ombud vid föreningsstämma (§ 45 tidigare § 23) 

Vilka som får vara ombud har ändrats, föräldrar och syskon har tillkommit. 

Bestämmelsen lyder numera 
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Ombud får endast vara: 

 annan medlem (innehar flera medlemmar hyresrätt gemensamt får endast en av

dem företräda annan medlem som ombud)

 medlemmens make/registrerad partner

 sambo

 föräldrar

 syskon

 barn.

Ändring av stadgarna (§ 49 tidigare § 26) 

Stadgande angående beslutsmajoritet (3/4-delar av de röstande) på stämma två vid 

stadgeändring avseende de grunder enligt vilka hyran ska beräknas har skrivits in i 

stadgarna. 

Kravet på Riksbyggens och Kommunens godkännande av stadgeändringar har flyttats 

från § 33, ingen ändring i sak. 

Förtydligande angående att beslut om stadgeändring inte får verkställas innan 

registrering har skrivits in i stadgandet. 

Styrelsens överlämnande av årsredovisning etc. (§ 51 tidigare § 15) 
Tiden för styrelsens överlämnande av årsredovisning till revisorerna har ändrats från 

inom fyra (4) månader från varje räkenskapsårs utgång till senast sju (7) veckor innan 

årsstämman. 

Revisorernas granskning (§ 53 tidigare § 17) 
Tiden för revisorernas revision och överlämning till styrelsen har ändrats från en (1) 

månad efter det styrelsen avlämnat årsredovisningen till revisorerna till inom fyra (4) 

veckor från dess. 

Årsredovisningen och revisorernas berättelse (§ 54 tidigare § 18) 
Tiden för när styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen samt i förekommande 

fall styrelsens yttrande över revisionsberättelsen har ändrats från en till två veckor 

före årsstämman. 

Medlemskap i Riksbyggen intresseförening (§ 55 tidigare § 32) 
Eftersom medlemskap i Riksbyggen intresseförening är en förutsättning för 

medlemskap i Riksbyggen ekonomisk förening har den part hos vilken utträde ska 

begäras ändrats från Riksbyggen ekonomisk förening till intresseföreningen. 

Meddelanden till medlemmarna (§ 56 tidigare § 35) 

Utöver brevinkast och brevlådor har bestämmelsen kompletterats med stadgande om 

att utdelning av meddelanden även kan ske i medlemmarnas fastighetsboxar. 

Fördelning av tillgångar om föreningen upplöses (§ 57 tidigare § 36) 
Riksbyggen äger inte längre rätt att tillsammans med Kommunen dela på eventuellt 

överskott om föreningen upplöses. Överskottet tillfaller nu Kommunen. 
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Stadgar kooperativa hyresrättsföreningar för äldre (version 2017:1) 
– jämförelse med version 2014:1

Jämförelsen nedan avser skillnader mellan föregående version av normalstadgar för kooperativa 

hyresrättsföreningar och de nya normalstadgarna, version 2017:1. 

Tidigare lydelse 

Borttagen/ändrad text är markerad. 

Ny lydelse 

Tillagd/ändrad text är markerad. 

§ 1 Firma, ändamål och säte

Föreningens firma är Riksbyggens 

kooperativa hyresrättsförening [•] 

äldrebostäder. 

Föreningen har till ändamål att främja 

medlemmarnas ekonomiska intresse genom att 

till sina medlemmar upplåta bostadslägenheter 

med hyresrätt i [•] kommun, vilka bostäder 

skall vara avsedda för vård-, omsorgs- och 

trygghetsboende. Vidare kan föreningen hyra 

ut därmed sammanhängande 

verksamhetslokaler och andra lokaler i mindre 

omfattning. 

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i [•] 

kommun. 

§ 1 Firma, ändamål och säte

Föreningens firma är Kooperativa 

hyresrättsföreningen [Text] äldrebostäder. 

Föreningen har till ändamål att främja 

medlemmarnas ekonomiska intresse genom att 

till sina medlemmar upplåta bostadslägenheter 

med hyresrätt i [•] kommun, vilka bostäder 

ska vara avsedda för vård-, omsorgs- och 

trygghetsboende. Vidare kan föreningen hyra 

ut därmed sammanhängande 

verksamhetslokaler och andra lokaler i mindre 

omfattning. 

Föreningens styrelse ska ha sitt säte i [Text] 

kommun. 

§ 2 Upplåtelsens omfattning m m

Upplåtelse och utövande av kooperativ 

hyresrätt sker på de villkor som anges i 

föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar, 

lagen om kooperativ hyresrätt och allmän lag. 

En upplåtelse av kooperativ hyresrätt får 

endast avse bostadslägenhet i ett hus eller del 

av hus jämte tillhörande utrymmen. En upp-

låtelse får dock även omfatta mark som ligger 

i anslutning till föreningens hus, om marken 

skall användas som komplement till nyttjandet 

av huset eller del av huset. 

Kooperativ hyresrätt kan endast upplåtas till 

medlem i föreningen. 

§ 2 Upplåtelsens omfattning m m

Upplåtelse och utövande av kooperativ 

hyresrätt sker på de villkor som anges i 

upplåtelseavtalet, föreningens ekonomiska 

plan, dessa stadgar och lagen (2002:93) om 

kooperativ hyresrätt. 

En upplåtelse av kooperativ hyresrätt får 

endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse 

får dock även omfatta mark som ligger i 

anslutning till föreningens hus, om marken 

ska användas som komplement till nyttjandet 

av huset eller del av huset. 

Kooperativ hyresrätt kan endast upplåtas till 

medlem i föreningen. 

§ 3 Definition av grundläggande begrepp § 3 Definitioner
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Kooperativ hyresrätt 

Med kooperativ hyresrätt avses den rätt 

föreningen upplåter enligt lagen om 

kooperativ hyresrätt (2002:93). Nedan avses 

kooperativ hyresrätt såväl när det anges 

kooperativ hyresrätt som när det anges 

hyresrätt såvida det inte av sammanhanget 

framgår att med hyresrätt avses annan 

hyresrätt än kooperativ hyresrätt.  

Bostadslägenhet 

Med bostadslägenhet avses en lägenhet som är 

avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del 

användas som bostad jämte därtill hörande 

utrymmen och i förekommande fall mark. 

Kooperativ hyresgäst 

Med kooperativ hyresgäst avses medlem som 

innehar en kooperativ hyresrätt. 

Medlemsinsats 

Med medlemsinsats avses den insats som varje 

medlem skall betala till föreningen.  

Med kooperativ hyresrätt avses den rätt 

föreningen upplåter enligt lagen om 

kooperativ hyresrätt. Nedan avses kooperativ 

hyresrätt såväl när det anges kooperativ 

hyresrätt som när det anges hyresrätt såvida 

det inte av sammanhanget framgår att med 

hyresrätt avses annan hyresrätt än kooperativ 

hyresrätt.  

Endast bostadslägenhet kan upplåtas med 

kooperativ hyresrätt. Med bostadslägenhet 

avses en lägenhet som helt eller till en inte 

oväsentlig del användas som bostad jämte 

därtill hörande utrymmen och i förekommande 

fall mark. 

Med kooperativ hyresgäst avses medlem som 

innehar en kooperativ hyresrätt. 

Med medlemsinsats avses den insats som varje 

medlem ska betala till föreningen.  

Medlemskap och upplåtelse av kooperativ 

hyresrätt 

§ 6 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan beviljas 

a) Riksbyggen ekonomisk förening, i

fortsättningen betecknat Riksbyggen,

b) [•] kommun, i fortsättningen

betecknad Kommunen,

c) fysisk person som efter särskild

prövning av Kommunen erhållit

biståndsbeslut enligt 5 kap. 5 § andra

stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket

socialtjänstlagen (2001:453) eller 9 §

punkten 8 eller 9 lagen (1993:387) om

stöd och service till vissa

funktionshindrade,

d) fysisk person som uppfyller

Kommunens villkor för att erhålla en

trygghetsbostad och som anvisats och

tackat ja till sådan bostadslägenhet

med kooperativ hyresrätt i föreningen,

§ 4 Föreningens medlemmar

Medlemskap i föreningen kan beviljas 

a) Riksbyggen ekonomisk förening, i

fortsättningen betecknat Riksbyggen,

b) [•] kommun, i fortsättningen

betecknad Kommunen,

c) fysisk person som efter särskild

prövning av Kommunen erhållit

biståndsbeslut enligt 5 kap 5 § andra

stycket eller 5 kap 7 § tredje stycket

socialtjänstlagen (2001:453) eller 9 §

punkten 8 eller 9 lagen (1993:387) om

stöd och service till vissa

funktionshindrade,

d) fysisk person som uppfyller

Kommunens villkor för att erhålla en

trygghetsbostad och som anvisats och

tackat ja till sådan bostadslägenhet

med kooperativ hyresrätt i föreningen,
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samt 

e) fysisk person som uppfyller

Kommunens villkor för att erhålla en

trygghetsbostad och som är intresserad

av att bebo sådan bostadslägenhet med

kooperativ hyresrätt i föreningen.

samt 

e) fysisk person som uppfyller

Kommunens villkor för att erhålla en

trygghetsbostad och som är intresserad

av att bebo sådan bostadslägenhet med

kooperativ hyresrätt i föreningen.

§ 5 Allmänna bestämmelser om medlemskap

Medlemskap får inte vägras på grund av ras, 

hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, 

religion eller sexuell läggning. (Flyttat till 

stycke 3) 

Fråga om att anta medlem i föreningen avgörs 

av styrelsen med iakttagande av bestämmel-

serna i dessa stadgar, lagen om kooperativ 

hyresrätt och lagen om ekonomiska 

föreningar. (Flyttat till stycke 1) 

Ansökan om medlemskap i föreningen skall 

göras skriftligen till föreningens styrelse i 

enlighet med föreningens anvisningar.  

Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål, dock 

senast inom en (1) månad från det att skriftlig 

ansökan om medlemskap kom in till 

§ 5 Allmänna bestämmelser om medlemskap

m.m.

Fråga om att anta medlem i föreningen avgörs 

av styrelsen med iakttagande av 

bestämmelserna i dessa stadgar, lagen om 

kooperativ hyresrätt och lagen om ekonomiska 

föreningar. (Flyttat från stycke 2) 

Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål, dock 

senast inom en (1) månad från det att skriftlig 

ansökan om medlemskap kom in till 

föreningen, avgöra frågan om medlemskap. 

(Flyttat från stycke 4) 

Medlemskap får inte vägras på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder. (Flyttat från 

stycke 1) 

Fördelning av lägenheter sker genom 

Kommunen. 
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föreningen, avgöra frågan om medlemskap. 

(Flyttat till stycke 2) 

Fördelning av lägenheter sker genom 

Kommunen. 

§ 8 Medlemskap vid övergång av hyresrätt

Den som enligt 12 kap 32, 33, 34, 35, 36 eller 

37 § eller 47 § andra stycket jordabalken har 

förvärvat en kooperativ hyresrätt får inte 

vägras inträde i föreningen. 

§ 6 Rätt till medlemskap vid övergång av

hyresrätt

Den som enligt 12 kap 32, 33, 34, 35, 36 eller 

37 § eller 47 § andra stycket jordabalken har 

förvärvat en kooperativ hyresrätt får inte 

vägras inträde i föreningen.  

§ 4 Upplåtelseavtalets innehåll m m

Upplåtelse av en lägenhet med kooperativ 

hyresrätt skall ske skriftligen. 

I handlingen skall parternas namn anges 

liksom den lägenhet upplåtelsen avser samt de 

belopp som skall betalas i medlemsinsats och 

hyra. 

(Ny styckeindelning) 

§ 7 Upplåtelseavtal

Upplåtelse av en lägenhet med kooperativ 

hyresrätt ska ske skriftligen. I 

upplåtelsehandlingen ska parternas namn 

anges liksom den lägenhet upplåtelsen avser 

samt de belopp som ska betalas i 

medlemsinsats och hyra. 

(Ny styckeindelning) 

Utträde ur föreningen 

§ 7 Utträde ur föreningen

Uppsägning  

En medlem har rätt att säga upp sitt 

medlemskap i föreningen. En kooperativ 

hyresgäst som säger upp sitt medlemskap i 

föreningen anses även ha sagt upp sitt 

hyresavtal. 

Avgång ur föreningen sker vid utgången av 

det räkenskapsår som slutar näst efter en (1) 

månad sedan medlemmen har sagt upp sig till 

utträde. Begäran om utträde skall göras till 

föreningens styrelse.  

Uteslutning (Flyttad till § 9) 

Bryter medlemmen mot stadgarna, skadar 

föreningen eller motverkar dess intresse eller 

inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen 

kan han eller hon uteslutas ur föreningen. 

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.  

En medlem som uteslutits ur föreningen 

förlorar genast sin rätt att delta i 

§ 8 Uppsägning

En medlem har rätt att säga upp sitt 

medlemskap i föreningen. En kooperativ 

hyresgäst som säger upp sitt medlemskap i 

föreningen anses även ha sagt upp sitt 

hyresavtal. 

Avgång ur föreningen sker vid utgången av 

det räkenskapsår som slutar näst efter en (1) 

månad sedan medlemmen har sagt upp sig till 

utträde. Begäran om utträde ska göras till 

föreningens styrelse.  
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överläggningar och beslut om föreningens 

angelägenheter.  

Förverkande (Flyttad till § 10) 

När en kooperativ hyresrätt är förverkad enligt 

bestämmelserna i 12 kap 42 § jordabalken 

eller § 31 i dessa stadgar, skall den 

kooperativa hyresgästen anses ha utträtt ur 

föreningen, om inte styrelsen har gått med på 

att hyresgästen står kvar som medlem. 

Detsamma gäller om hyresavtalet har upphört 

på grund av bestämmelserna i 12 kap 46 § 

jordabalken.  

§ 9 Uteslutning (Flyttad från tidigare § 7)

Medlem som bryter mot stadgarna, skadar 

föreningen eller motverkar dess intresse eller 

inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen 

kan uteslutas ur föreningen. Beslut om 

uteslutning fattas av styrelsen.  

En medlem som uteslutits ur föreningen 

förlorar genast sin rätt att delta i 

överläggningar och beslut om föreningens 

angelägenheter.  

§ 10 Förverkande (Flyttad från tidigare § 7)

När en kooperativ hyresrätt är förverkad enligt 

bestämmelserna i 12 kap 42 § jordabalken 

eller § 31 i dessa stadgar, ska den kooperativa 

hyresgästen anses ha utträtt ur föreningen, om 

inte styrelsen har gått med på att hyresgästen 

står kvar som medlem. Detsamma gäller om 

hyresavtalet har upphört på grund av 

bestämmelserna i 12 kap 46 § jordabalken.  

Avgifter till föreningen 

§ 9 Insatser, avgifter m m

Medlemsinsats 

Varje medlem deltar i föreningen genom att 

betala en medlemsinsats. Medlemsinsatsen 

skall uppgå till 100 kronor. 

Hyra (Flyttad till § 12) 

För nyttjande av lägenhet skall kooperativ 

hyresgäst betala hyra.  

§ 11 Medlemsinsats

Varje medlem deltar i föreningen genom att 

betala en medlemsinsats. 

Medlemsinsatsen ska uppgå till 100 kronor. 
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Styrelsen ska fastställa hyran. Hyran ska 

fastställas så att föreningens ekonomi är 

långsiktigt hållbar. 

Hyran skall fördelas på föreningens 

kooperativa hyresrätter i förhållande till 

lägenheternas relativa nyttjanderättsvärde 

såvida inte annat följer av nedan. 

Om genom mätning eller på annat sätt viss 

kostnad direkt kan fördelas på samtliga eller 

vissa lägenheter, har styrelsen rätt att fördela 

sådan kostnad på de eller den lägenhet 

kostnaden belöper istället för i förhållande 

till lägenhetens relativa 

nyttjanderättsvärde. 

Om det för någon kostnad är uppenbart att viss 

annan fördelningsgrund än det relativa 

nyttjanderättsvärdet bör tillämpas har styrelsen 

rätt att beslut om sådan fördelningsgrund. 

Om inte styrelsen bestämt annat skall 

medlemmarna betala hyra månadsvis i 

förskott. 

Ränta och inkassoavgift vid försenad hyres- 

och avgiftsbetalning (Flyttad till § 13) 

Om inte hyra och avgifter betalas i rätt tid 

utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 

(1975:635) på den obetalda avgiften från 

förfallodagen till dess att full betalning sker.  

Vid försenad betalning av avgift eller övrig 

förpliktelse mot föreningen skall medlem även 

betala påminnelseavgift samt i förekommande 

fall inkassoavgift enligt lagen (1981:739) om 

ersättning för inkassokostnader m m.  

Övriga avgifter (Flyttad till § 14) 

För tillkommande nyttigheter som utnyttjas 

endast av vissa medlemmar såsom upplåtelse 

av parkeringsplats, extra förrådsutrymme och 

dylikt utgår särskild ersättning som bestäms 

av styrelsen. 

§ 12 Hyra (Flyttad från tidigare § 9)

För nyttjande av lägenhet ska kooperativ 

hyresgäst betala hyra.  
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Styrelsen ska fastställa hyran. Hyran ska 

fastställas så att föreningens ekonomi är 

långsiktigt hållbar. 

Fastställande av hyran 

Hyran ska fördelas på föreningens kooperativa 

hyresrätter i förhållande till lägenheternas 

relativa nyttjanderättsvärde.  

Vidare, om en kostnad som hänför sig till 

uppvärmning eller nedkylning av 

lägenheterna eller dess förseende med 

varmvatten eller elektrisk ström kan 

påföras en lägenhet efter individuell 

mätning, ska beräkningen av hyran till den 

del hyran avser ersättning för sådan 

kostnad, ta sin utgångspunkt i den 

uppmätta förbrukningen. För andra 

kostnader kan styrelsen besluta om särskild 

debitering enligt följande stycke. 

Hyra enligt särskild debitering 

Om genom mätning eller på annat sätt viss 

kostnad direkt kan fördelas på samtliga eller 

vissa lägenheter, har styrelsen rätt att fördela 

berörda kostnader genom särskild 

debitering. 

Om det för någon kostnad är uppenbart att viss 

annan fördelningsgrund än det relativa 

nyttjanderättsvärdet bör tillämpas har styrelsen 

rätt att besluta om sådan fördelningsgrund. 

Betalning av hyran 

Om inte styrelsen bestämt annat ska 

medlemmarna betala hyra månadsvis i 

förskott. Betalning ska erläggas senast sista 

vardagen före varje kalendermånads 

början. 

Om hyresgästen betalar hyran på post eller 

bankkontor, anses beloppet ha kommit 

föreningen tillhanda omedelbart vid 

betalningen. Lämnar hyresgästen ett 

betalningsuppdrag på hyran till bank-, 

post- eller girokontor eller via internet, 

anses beloppet ha kommit föreningen 

tillhanda när betalningsuppdraget togs 

emot av det förmedlande kontoret. 

§ 13 Ränta och inkassoavgift vid försenad
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betalning (Flyttad från tidigare § 9) 

Om inte hyra och avgifter till föreningen 

betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt 

räntelagen (1975:635) på obetalt belopp från 

förfallodagen till dess att full betalning sker.  

Vid försenad betalning av avgift eller övrig 

förpliktelse mot föreningen ska medlem även 

betala påminnelseavgift samt i förekommande 

fall inkassoavgift enligt lagen (1981:739) om 

ersättning för inkassokostnader m m.  

§ 14 Övriga avgifter (Flyttad från tidigare §

9)

För tillkommande nyttigheter som utnyttjas 

endast av vissa medlemmar såsom upplåtelse 

av parkeringsplats, extra förrådsutrymme o dyl 

utgår särskild ersättning som bestäms av 

styrelsen med iakttagande av jordabalken 

och annan lagstiftning. 

§ 10 Återbetalning av insats

När en medlem har avgått ur föreningen har 

han eller hon rätt enligt lagen (1987:667) om 

ekonomiska föreningar att sex (6) månader 

efter avgången få ut sin inbetalda 

medlemsinsats. Beloppet får dock inte 

överstiga vad som belöper på honom eller 

henne i förhållande till övriga medlemmar av 

föreningens egna kapital enligt den 

balansräkning som hänför sig till tiden för 

avgången.  

Det belopp som återbetalas enligt ovan är 

samma medlemsinsats avflyttande 

medlemmen betalat med eventuellt avdrag för 

kvittning enligt nedan. Dock gäller att 

återbetalning inte kan ske med större belopp 

än det som erläggs av nytillträdande medlem 

då den aktuella lägenheten upplåts med 

kooperativ hyresrätt.  

Avgår eller utesluts medlem till följd av 

hyresförhållandets upphörande får föreningen 

ta i anspråk medlemmens insats för kvittning. 

§ 15 Återbetalning av insats

När en medlem har avgått ur föreningen har 

han eller hon rätt enligt lagen (1987:667) om 

ekonomiska föreningar att sex månader efter 

avgången få ut inbetald medlemsinsats. 

Beloppet får dock inte överstiga vad som 

belöper på honom eller henne i förhållande till 

övriga medlemmar av föreningens egna 

kapital enligt den balansräkning som hänför 

sig till tiden för avgången.  

Det belopp som återbetalas enligt ovan är 

samma medlemsinsats avflyttande 

medlemmen betalat med eventuellt avdrag för 

kvittning enligt nedan. Dock gäller att 

återbetalning inte kan ske med större belopp 

än det som erläggs av nytillträdande medlem 

då den aktuella lägenheten upplåts med 

kooperativ hyresrätt.  

Avgår eller utesluts medlem till följd av 

hyresförhållandets upphörande får föreningen 

ta i anspråk medlemmens insats för kvittning. 

Om den kooperativa hyresrätten upphör att 

gälla före medlemmens avgång gäller 
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Om den kooperativa hyresrätten upphör att 

gälla enligt 12 kap 10 § jordabalken eller 

enligt 3 kap 13 § eller 15 § lagen (2002:93) 

om kooperativ hyresrätt, gäller dock vad som 

anges i sistnämnda lag.  

följande i fråga om återbetalning av 

upplåtelseinsats. Om den kooperativa 

hyresrätten upphör att gälla enligt 12 kap 10 § 

jordabalken eller enligt 3 kap 13 § eller 15 § 

lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt har 

medlemmen rätt att få tillbaka 

upplåtelseinsatsen inom sex månader från 

det att hyresrätten upphörde att gälla. Om 

den kooperativa hyresrätten i annat fall 

upphört att gälla före medlemmens avgång 

ska upplåtelseinsatsen betalats tillbaka sex 

månader efter utgången av det 

räkenskapsår som slutar näst efter en 

månad från det att hyresrätten sades upp.  

En avgående medlem har inte rätt att få 

tillbaka ett högre belopp än han eller hon 

har betalt in till föreningen som insatser. 

Användning av lägenheten 

§ 29 Lägenhetens användning (Ny

styckeindelning)

Lägenheten får endast användas för det 

avsedda ändamålet 

Hyresgästen får inte använda lägenheten för 

något annat ändamål än det avsedda. 

Föreningen får dock endast åberopa avvikelse 

som är av avsevärd betydelse för föreningen 

eller någon annan medlem i föreningen. Det 

avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i 

föreningen är att den skall vara en 

permanentbostad för hyresgästen såvida inte 

annat särskilt anges i hyresavtalet. 

Sundhet, ordning och skick (Flyttad till § 

17) 

När hyresgästen använder lägenheten skall 

han se till att de som bor i omgivningen inte 

utsätts för störningar som i sådan grad kan 

vara skadliga för hälsan eller annars försämra 

deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör 

tålas (störningar i boendet). Hyresgästen 

skall vid sin användning av lägenheten 

också i övrigt iaktta allt som fordras för att 

bevara sundhet, ordning och gott skick inom 

fastigheten. Hyresgästen skall hålla 

noggrann tillsyn över att detta också iakttas 

av dem för vilka han svarar enligt 12 kap 

§ 16 Avsett ändamål (Ny styckeindelning)

Hyresgästen får inte använda lägenheten för 

något annat ändamål än det avsedda. 

Föreningen får dock endast åberopa avvikelse 

som är av avsevärd betydelse för föreningen 

eller någon annan medlem i föreningen.  

Det avsedda ändamålet med en 

bostadslägenhet i föreningen är 

permanentbostad för hyresgästen såvida inte 

annat särskilt anges i hyresavtalet. 
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24 § första stycket jordabalken. 

Om det förekommer störningar i boendet, 

skall föreningen ge hyresgästen tillsägelse att 

se till att störningarna omedelbart upphör 

samt, om denne är en bostadshyresgäst, 

underrätta socialnämnden i den kommun där 

lägenheten är belägen om störningarna. 

Andra stycket gäller inte om hyresvärden 

säger upp hyresavtalet med anledning av 

att störningarna är särskilt allvarliga med 

hänsyn till deras art eller omfattning 

(särskilt allvarliga störningar i boendet). 

Om hyresgästen vet eller har anledning att 

misstänka att ett föremål är behäftat med 

ohyra får detta inte tas in i lägenheten.  

§ 17 Sundhet, ordning och skick (Flyttad

från tidigare § 29)

När hyresgästen använder lägenheten ska han 

eller hon se till att de som bor i omgivningen 

inte utsätts för störningar som i sådan grad kan 

vara skadliga för hälsan eller annars försämra 

deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör 

tålas. Hyresgästen ska även i övrigt vid sin 

användning av lägenheten iaktta allt som 

fordras för att bevara sundhet, ordning och 

gott skick inom eller utanför huset. Om 

föreningen antagit ordningsregler är 

hyresgästen skyldig att rätta sig efter dessa.  

Hyresgästen ska hålla noggrann tillsyn över 

att ovan angivna åligganden fullgörs också 

av dem som han eller hon svarar för enligt 

jordabalken. 

Om det förekommer störningar i boendet ska 

föreningen ge hyresgästen tillsägelse att se till 

att störningarna omedelbart upphör samt 

underrätta socialnämnden i den kommun där 

lägenheten är belägen om störningarna. 

Vid störningar som är särskilt allvarliga 

med hänsyn till deras art eller omfattning 

har föreningen rätt att säga upp 

hyresgästen utan tillsägelse. 

Om hyresgästen vet eller har anledning att 
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misstänka att ett föremål är behäftat med 

ohyra får detta inte tas in i lägenheten. 

§ 18 Upplåtelse av lägenheten i andra hand

En hyresgäst får hyra ut eller på annat sätt 

upplåta lägenheten i andra hand till annan 

för självständigt brukande endast om 

styrelsen ger sitt samtycke.  

§ 19 Inneboende

Hyresgästen får inte inrymma utomstående 

personer i lägenheten om det kan medföra 

men för föreningen eller någon annan 

medlem i föreningen.  

Underhåll av lägenheten 

§ 28 Hyresgästens rättigheter och

skyldigheter

Underhållsansvar 

Föreningen har underhållsansvaret för 

bostadslägenheterna och fastigheten i övrigt. 

Hyresgästen svarar dock för reparationer och 

underhåll i lägenheten som beror på skador i 

lägenheten eller onormalt slitage. 

Hyresgästens skyldighet att anmäla brister 

(Flyttad till § 22) 

Hyresgästen är skyldig att utan dröjsmål till 

föreningen anmäla fel och brister i lägenheten. 

Reparationer p g a brand- eller 

vattenledningsskada (Flyttad till § 21) 

För reparationer på grund av brand- eller 

vattenledningsskada svarar hyresgästen endast 

om skadan uppkommit genom; 

1.egen vårdslöshet eller försummelse, eller

2.vårdslöshet eller försummelse av

a) någon som hör till hushållet eller som

besöker detsamma som gäst,

b) någon annan som är inrymd i lägenheten,

eller

c) någon som utför arbete i lägenheten för

hyresgästens räkning.

För reparation på grund av brandskada som 

uppkommit genom vårdslöshet eller 

försummelse av någon annan än hyresgästen 

§ 20 Underhållsansvar

Föreningen har underhållsansvaret för 

bostadslägenheterna och fastigheten i övrigt. 

Hyresgästen svarar dock för reparationer och 

underhåll av lägenheten som beror på skador i 

lägenheten eller onormalt slitage. 
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själv är dock hyresgästen ansvarig endast om 

han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. 

§ 21 Reparationer p g a brand- eller

vattenledningsskada (Flyttad från tidigare §

28)

För reparationer på grund av brand- eller 

vattenledningsskada svarar hyresgästen endast 

om skadan uppkommit genom 

1. egen vårdslöshet eller försummelse, eller

2. vårdslöshet eller försummelse av

a) någon som hör till hushållet eller som

besöker detsamma som gäst,

b) någon annan som är inrymd i lägenheten,

eller

c) någon som utför arbete i lägenheten för

hyresgästens räkning.

För reparation på grund av brandskada som 

uppkommit genom vårdslöshet eller 

försummelse av någon annan än hyresgästen 

själv är dock hyresgästen ansvarig endast om 

han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. 

§ 22 Hyresgästens skyldighet att anmäla

brister (Flyttad från tidigare § 28)

Hyresgästen är skyldig att utan dröjsmål till 

föreningen anmäla fel och brister i lägenheten. 

§ 30 Föreningens rätt till tillträde i lägenhet

Företrädare för föreningen har rätt att komma 

in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller 

för att utföra arbete som föreningen svarar för. 

När lägenheten är ledig till uthyrning, är den 

kooperativa hyresgästen skyldig att låta den 

visas på lämplig tid. Föreningen skall se till att 

den kooperativa hyresgästen inte drabbas av 

större olägenhet än nödvändigt.  

Om hyresgästen inte lämnar tillträde till 

lägenheten när föreningen har rätt till det får 

kronofogdemyndigheten besluta om särskild 

handräckning. 

§ 23 Föreningens rätt till tillträde till lägenhet

Företrädare för föreningen har rätt att komma 

in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller 

för att utföra arbete som föreningen svarar för. 

När lägenheten är ledig till uthyrning är 

hyresgästen skyldig att låta den visas på 

lämplig tid. Föreningen ska se till att 

hyresgästen inte drabbas av större olägenhet 

än nödvändigt.  

Om hyresgästen inte lämnar tillträde till 

lägenheten när föreningen har rätt till det får 

Kronofogdemyndigheten besluta om särskild 

handräckning. 

Underhåll av fastigheten och 

underhållsfonder 

§ 11 Underhållsplan § 24 Underhållsplan för föreningens fastighet
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Styrelsen skall upprätta och årligen följa upp 

underhållsplan för genomförande av under-

hållet av föreningens fastighet/er med 

tillhörande byggnader. 

med byggnader 

Styrelsen ska upprätta och årligen följa upp 

underhållsplan för genomförande av 

underhållet av föreningens fastighet/er med 

tillhörande byggnader. 

§ 12 Fond för planerat underhåll

Inom föreningen skall bildas en fond för det 

planerade underhållet av föreningens fastig-

het/er med tillhörande byggnader.  

Avsättning till föreningens underhållsfond 

sker årligen med belopp som för första året an-

ges i ekonomisk plan och därefter i 

underhållsplan enligt § 11 ovan. 

§ 25 Fond för underhåll

Inom föreningen ska bildas en fond för det 

planerade underhållet av föreningens 

fastighet/er med tillhörande byggnader. 

Avsättning till föreningens underhållsfond 

sker årligen med belopp som för första året 

anges i ekonomisk plan och därefter i 

underhållsplan enligt 24 § ovan. 

Hyresrättens förverkande 

§ 31 Förverkande av nyttjanderätten (I stort

sett helt ny lydelse)

Regler om förverkande av hyresrätt finns i 

12 kap 42 § jordabalken. I stället för vad 

som sägs i 12 kap. 42 § första stycket 4 och 

7 jordabalken gäller att en kooperativ 

hyresrätt är förverkad, om  

1. lägenheten används i strid med § 29 dessa

stagar eller 12 kap. 41 § jordabalken och

hyresgästen inte efter tillsägelse vidtar

rättelse utan dröjsmål, eller

2. tillträde till lägenheten vägras i strid med

§ 30 dessa stadgar eller 12 kap. 26 § fjärde

stycket jordabalken och hyresgästen inte

kan visa någon giltig ursäkt.

En kooperativ hyresrätt är också förverkad 

och föreningen berättigad att säga upp 

hyresavtalet att upphöra i förtid, om  

1. hyresgästen åsidosätter en i föreningens

stadgar föreskriven skyldighet som går

utöver hans eller hennes skyldigheter enligt

lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och

det måste anses vara av synnerlig vikt för

föreningen att skyldigheten fullgörs, eller

2. hyresgästen har förvärvat hyresrätten på sätt

§ 26 Förverkandegrunder (I stort sett helt ny

lydelse)

Hyresrätten är förverkad och föreningen 

har rätt att säga upp hyresgästen till 

avflyttning 

1. Dröjsmål med betalning av hyran

om hyresgästen dröjer med att betala hyran

mer än en vecka efter förfallodagen,

2. Olovlig överlåtelse eller olovlig

andrahandsupplåtelse

om hyresgästen utan behövligt samtycke

eller tillstånd överlåter hyresrätten eller

annars sätter någon annan i sitt ställe eller

upplåter lägenheten i andra hand och inte

efter tillsägelse utan dröjsmål antingen

vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd

och får ansökan beviljad,

3. Annat ändamål eller inneboende till men

för föreningen

om lägenheten används i strid med avsett

ändamål eller hyresgästen har inneboende

till men för föreningen,

4. Ohyra

om hyresgästen eller någon annan, till

vilken hyresrätten överlåtits eller

lägenheten upplåtits, genom vårdslöshet är
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som anges i 12 kap. 32, 33, 34, 35, 36 eller 37 

§ eller 47 § andra stycket jordabalken och

hyresgästen inte efter tillsägelse utan dröjsmål

ansöker om medlemskap i föreningen.

Om hyresrätten är förverkad på grund av 

förhållande som avses i första stycket, 

gäller vad som sägs i 12 kap 43 § första 

stycket första meningen jordabalken. Är 

hyresrätten förverkad på grund av 

förhållande som avses i andra stycket 1, 

gäller vad som sägs i 12 kap 43 § första 

stycket tredje meningen jordabalken. 

vållande till att ohyra förekommer i 

lägenheten eller genom att inte underrätta 

föreningen om detta bidrar till att ohyran 

sprids i fastigheten, 

5. Vanvård, störningar, brott mot sundhet

ordning och gott skick

om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller

hyresgästen eller någon annan, till vilken

hyresrätten överlåtits eller lägenheten

upplåtits, åsidosätter något av det som ska

iakttas enligt 17 § vid användning av

lägenheten eller inte håller den tillsyn som

krävs enligt nämnda bestämmelse och

rättelse inte utan dröjsmål sker efter

tillsägelse,

6. Vägrat tillträde

om hyresgästen inte lämnar tillträde till

lägenheten enligt 23 § eller för utrotning av

ohyra och hyresgästen inte kan visa giltig

ursäkt för detta

7. Skyldighet av synnerlig vikt

om hyresgästen åsidosätter en avtalsenlig

skyldighet som går utöver hyresgästens

skyldigheter enligt hyreslagen och det

måste anses vara av synnerlig vikt för

föreningen att skyldigheten fullgörs, eller

om hyresgästen åsidosätter skyldighet enligt 

dessa stadgar som går utöver hyresgästens 

skyldigheter enligt lagen (2002:93) om 

kooperativ hyresrätt och det måste anses vara 

av synnerlig vikt för föreningen att 

skyldigheten fullgörs, 

8. Ej ansökan medlemskap

om hyresgästen har förvärvat hyresrätten på

sätt som anges i 12 kap. 32, 33, 34, 35, 36 eller

37 § eller 47 § andra stycket jordabalken och

hyresgästen inte efter tillsägelse utan dröjsmål

ansöker om medlemskap i föreningen, eller

9. Brottsligt förfarande m m

om lägenheten helt eller till väsentlig del

används för sådan näringsverksamhet eller

liknande verksamhet som är brottslig eller

där brottsligt förfarande ingår till en inte

oväsentlig del eller används för tillfälliga

sexuella förbindelser mot ersättning.
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§ 27 Hinder för förverkande

Hyresrätten är inte förverkad om det som 

ligger hyresgästen till last är av ringa 

betydelse. Vid bedömningen ska särskilt 

beaktas om det som ligger hyresgästen till 

last har sin grund i att en närstående eller 

tidigare närstående har utsatt hyresgästen 

eller någon i hyresgästens hushåll för brott. 

§ 28 Möjlighet att vidta rättelse m m

Uppsägning på grund av förhållanden som 

avses 26 § punkterna 1-3, 5 eller 6 får ske 

endast om hyresgästen låter blir att efter 

tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. 

Detta gäller dock inte om hyresrätten är 

förverkad på grund av särskilt allvarliga 

störningar i boendet.  

Uppsägning på grund av störningar i 

boendet enligt 26 §, punkten 5, får inte ske 

förrän socialnämnden har underrättats. 

Vid uppsägning på grund av särskilt 

allvarliga störningar får uppsägning ske 

utan föregående underrättelse till 

socialnämnden. En kopia av uppsägningen 

ska dock skickas till socialnämnden. Vid 

giltig andrahandsupplåtelse av lägenheten 

krävs dock underrättelse till socialnämnden 

även vid särskilt allvarliga störningar om 

det är den till vilken lägenheten är upplåten 

i andra hand som orsakar dessa eller om 

denne inte håller den tillsyn som krävs 

enligt 17 §. 

Vid förverkande enligt 26 §, punkten 4 eller 

7, måste uppsägning ske inom två månader 

från det att föreningen fick kännedom om 

förhållandena som avses för att hyresgästen 

ska få skiljas från lägenheten och vid 

förverkande enligt punkten 2 måste 

föreningen inom två månader från det att 

föreningen fick vetskap om förhållande som 

avses i nämnda punkt sagt till hyresgästen 

att vidta rättelse för att hyresgästen ska få 

skiljas från lägenheten.  

En hyresgäst kan skiljas från lägenheten på 

grund av förhållande som avses 26 § 
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punkten 9 endast om föreningen har sagt 

upp avtalet inom två månader från det att 

föreningen fick kännedom om förhållandet. 

Om den brottsliga verksamheten har 

angetts till åtal eller förundersökning har 

inletts inom samma tid, har föreningen 

dock kvar sin rätt att säga upp avtalet intill 

dess att två månader har gått från det att 

domen i brottmålet vann laga kraft eller det 

rättsliga förfarandet avslutades på annat 

sätt.  

§ 29 Återvinning vid försenad betalning av

hyran

Är hyresrätten förverkad på grund av 

dröjsmål med betalning av hyran och har 

föreningen med anledning därav sagt upp 

avtalet, får hyresgästen inte på grund av 

dröjsmålet skiljas från lägenheten, om 

hyran betalas inom tre (3) veckor från det 

att hyresgästen har delgetts underrättelse 

om att han eller hon genom att betala hyran 

på angivet sätt får tillbaka hyresrätten samt 

meddelande om uppsägningen och 

anledningen till denna lämnats till 

socialnämnden i den kommun där 

lägenheten är belägen.  

I avvaktan på att hyresgästen visar sig ha 

gjort vad som fordras enligt första stycket 

för att få tillbaka hyresrätten får beslut om 

avhysning inte meddelas förrän det efter 

utgången av den tid som anges i det stycket 

har gått ytterligare två (2) vardagar. 

En hyresgäst får inte heller skiljas från 

lägenheten om 

1. socialnämnden inom den tid som anges i

första stycket skriftligen har meddelat

föreningen att nämnden åtar sig

betalningsansvaret för hyran, eller

2. hyresgästen har varit förhindrad att

betala hyran inom den tid som anges i

första stycket på grund av sjukdom eller

liknande oförutsedd omständighet och

hyran har betalats så snart det var möjligt,

dock senast när tvisten om avhysning

avgörs i första instans.
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Ovan gäller inte, om hyresgästen ändå är 

skyldig att flytta inom kortare tid än en (1) 

månad efter det att hyresrätten förverkats. 

Styrelse och valberedning 

§ 13 Styrelse

Föreningens angelägenheter skall handhas av 

en styrelse vars uppgift är att företräda 

föreningen och ansvara för att föreningens 

organisation, ekonomi och andra 

angelägenheter sköts på ett tillfredsställande 

sätt. 

Styrelsen skall lösa frågor i samband med 

skötseln av föreningens egendom så att 

medlemmarnas trivsel och aktiva deltagande i 

verksamheten främjas. 

Styrelsen skall genom olika aktiviteter öka 

medlemmarnas samhörighet och med 

hänsyn till hyresgästernas olika förutsättningar 

skapa likvärdiga möjligheter för alla att nyttja 

hyresrätten. 

Styrelseledamöterna och suppleanterna utses 

på ordinarie föreningsstämma för en period 

av två (2) år. Uppdraget som ledamot och 

suppleant gäller till slutet av den ordinarie 

föreningsstämma som hålls det år 

mandatperioden löper ut. Om en helt ny sty-

relse utses skall mandattiden för hälften, eller 

vid udda tal närmast högre antal, vara ett år. 

(Flyttad till § 31) 

Föreningsvalda suppleanter inträder i den 

ordning de är valda såvida inte stämman har 

valt personliga suppleanter. Suppleanter som 

utsetts av annan än stämman inträder för 

styrelseledamot utsedd av densamma som 

utsåg suppleanterna och i den ordning som den 

som utsåg dem bestämmer. (Flyttad till § 31) 

För det fall vakanser uppkommer efter 

styrelseledamöter eller suppleanter under 

mandatperioden skall dessa ersättas senast vid 

närmast därpå följande ordinarie förenings-

stämma. Vid val efter vakanser gäller att ny 

§ 30 Allmänt

Föreningens angelägenheter ska handhas av 

en styrelse vars uppgift är att företräda 

föreningen och ansvara för att föreningens 

organisation, ekonomi och andra 

angelägenheter sköts på ett tillfredsställande 

sätt. 

Styrelsen ska arbeta för utbildning av och 

information till medlemmarna samt lösa 

frågor i samband med skötseln av föreningens 

egendom så att medlemmarnas trivsel och 

aktiva deltagande i verksamheten främjas. 

Styrelsen ska med hänsyn till hyresgästernas 

olika förutsättningar skapa likvärdiga 

möjligheter för alla att nyttja hyresrätten. 
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styrelseledamot eller suppleant utses av den 

som utsåg den styrelseledamot eller suppleant 

som skall ersättas. (Flyttad till § 31) 

Antalet styrelseledamöter och suppleanter 

samt vem som utser dessa. (Flyttad till § 31) 

Styrelsen skall bestå av 5-7 

styrelseledamöter och 5-7 styrelse som utses 

enligt följande. (Bytt plats på p. 1 och 3.) 

1. Riksbyggen utser en (1) ledamot och

en (1) suppleant.

2. Kommunen utser två (2) till tre (3)

ledamöter och två (2) till tre (3)

suppleanter.

3. Föreningsstämman utser två (2) till tre

(3) ledamöter samt två (2) till tre (3)

suppleanter.

Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller 

suppleant är myndig person som är medlem, 

eller tillhör hyresgästens familjehushåll, och 

som är bosatt i föreningens hus samt person 

som utsetts att företräda Riksbyggen 

respektive Kommunen i föreningens verk-

samhet. Den som är underårig eller i konkurs 

eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § 

föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot 

eller suppleant. (Flyttad till § 31) 

Ordförande och sekreterare 

Styrelsen utser inom sig ordförande vid det 

styrelsesammanträde som hålls i anslutning 

till varje avhållen ordinarie före-

ningsstämma eller i anslutning till extra 

föreningsstämma i den mån styrelseval har 

förekommit på sådan stämma. Vid samma 

styrelsesammanträde skall även sekreterare 

utses. (Flyttad till § 32) 

Styrelsens beslutsförhet 

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av 

antalet ledamöter är närvarande vid samman-

trädet. Som styrelsens beslut gäller den 

mening för vilken mer än hälften av de 

närvarande röstat, eller vid lika röstetal den 

mening som biträds av ordföranden. I det fall 

styrelsen inte är fulltalig när ett beslut skall 

fattas gäller för beslutsförheten att mer än 1/3 

av hela antalet ledamöter har röstat för 
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beslutet. (Flyttad till § 34) 

Styrelsen eller en ställföreträdare får inte följa 

sådana föreskrifter av föreningsstämman som 

står i strid med lagen om kooperativ hyresrätt, 

lagen om ekonomiska föreningar eller dessa 

stadgar. (Flyttad till § 34) 

Firmateckning 

Föreningens firma tecknas, förutom av 

styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter 

två i förening. (Flyttad till § 37) 

Sammanträde 

Ordföranden skall se till att sammanträde hålls 

när så behövs. (Flyttad till § 33) 

Styrelseledamot har rätt att begära att 

styrelsen skall sammankallas. Sådan begäran 

skall framställas skriftligen med angivande av 

vilket ärende ledamoten vill att styrelsen skall 

behandla. Ordföranden är om sådan 

framställan görs, skyldig att sammankalla 

styrelsen. (Flyttad till § 33) 

Protokoll 

Vid styrelsens sammanträden skall föras 

protokoll. Protokollet skall justeras, förutom 

av ordföranden, av ytterligare en ledamot 

som styrelsen utser. (Flyttad till § 35) 

Styrelseledamöterna har rätt att få avvikande 

mening antecknad till protokollet. (Flyttad till 

§ 35)

Protokoll från styrelsens sammanträden 

skall föras i nummerföljd och förvaras på 

betryggande sätt. (Flyttad till § 35) 

Beslut om inteckning m m 

Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigad 

företrädare för föreningen får besluta om in-

teckning eller annan inskrivning i föreningens 

fasta egendom eller tomträtt. (Flyttad till § 36) 

Beslut om avyttring av föreningens 

fastighet/tomträtt m m 

Styrelsen eller annan ställföreträdare för 

föreningen får inte utan föreningsstämmans 

beslut samt Riksbyggens och Kommunens 

skriftliga godkännande avhända föreningen 



Stockholm 2017-02-07 

20 (32) 

dess fasta egendom eller tomträtt. För beslut 

om överlåtelse av hus som tillhör föreningen 

och i vilket det finns en eller flera lägenheter 

som är upplåtna med kooperativ hyresrätt 

gäller vad som anges i § 25 nedan. (Flyttad till 

§ 36)

Styrelsen får inte heller besluta om rivning, 

om väsentliga förändringar (till- och/eller 

ombyggnad) av föreningens egendom utan 

föreningsstämmans beslut samt Riksbyggens 

och Kommunens skriftliga godkännande. 

(Flyttad till § 36) 

Besiktningar 

Styrelsen skall fortlöpande företa erforderliga 

besiktningar av föreningens egendom som 

föreningen har underhållsansvaret för och i 

årsredovisningens förvaltningsberättelse avge 

redogörelse för kommande underhållsbehov 

och under året vidtagna underhållsåtgärder av 

större omfattning. (Flyttad till § 38) 

Likhetsprincipen 

Styrelsen eller annan ställföreträdare för 

föreningen får inte företa en handling eller 

annan åtgärd som är ägnad att bereda en 

otillbörlig fördel åt en medlem eller någon 

annan till nackdel för föreningen eller annan 

medlem. (Flyttad till § 39) 

§ 31 Ledamöter och suppleanter (Flyttad

från tidigare § 13)

Mandatperiod 

Ledamöterna och suppleanterna väljs för en 

period av högst två (2) år. Ledamot och 

suppleant kan omväljas. Om en helt ny 

styrelse väljs på föreningsstämma ska 

mandattiden för hälften, eller vid udda tal 

närmast högre antal, vara ett (1) år. 

För det fall vakanser uppkommer efter 

ledamöter eller suppleanter under 

mandatperioden ska dessa ersättas senast vid 

närmast därpå följande ordinarie 

föreningsstämma. Vid val efter vakanser gäller 

att ny ledamot eller suppleant utses av den 

som utsåg den ledamot eller suppleant som 

ska ersättas. 

Antalet ledamöter och suppleanter samt 
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utseende därav 

Styrelsen ska bestå av 5-7 ledamöter och 5-7 

suppleanter som utses enligt följande. (Bytt 

plats på p. 1 och 3.) 

1. Föreningsstämman utser två (2) till tre

(3) ledamöter samt två (2) till tre (3)

suppleanter.

2. Kommunen utser två (2) till tre (3)

ledamöter och två (2) till tre (3)

suppleanter.

3. Riksbyggen utser en (1) ledamot och

en (1) suppleant.

Valbar till uppdrag som ledamot eller 

suppleant är myndig person som är medlem, 

eller bosatt i föreningens hus och tillhör 

hyresgästs familjehushåll. Vidare är person 

som utsetts av Kommunen respektive 

Riksbyggen behörig att vara ledamot eller 

suppleant.  

Föreningsvalda suppleanter inträder i den 

ordning de är valda såvida inte stämman har 

valt personliga suppleanter. Suppleanter som 

utsetts av annan än stämman inträder för 

ledamot utsedd av densamma som utsåg 

suppleanterna och i den ordning som den som 

utsåg dem bestämmer. 

Den som är underårig eller i konkurs eller har 

förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken kan 

inte vara ledamot eller suppleant. 

§ 32 Ordförande, sekreterare m fl (Flyttad

från tidigare § 13)

Om inte föreningsstämman beslutar annat, 

ska styrelsen inom sig utse ordförande vid 

det styrelsesammanträde som hålls i 

anslutning till den ordinarie 

föreningsstämman eller i anslutning till 

extra föreningsstämma i den mån 

styrelseval har förekommit på sådan 

stämma. Om stämman väljer att utse 

ordförande ska styrelsen inom sig utse en 

vice ordförande. Vid samma 

styrelsesammanträde ska även sekreterare, 

brandskyddsansvarig, och i förekommande 

fall, utbildningsansvarig samt miljöansvarig 
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utses. 

§ 33 Sammanträden (Flyttad från tidigare §

13)

Ordföranden ska se till att sammanträde hålls 

när så behövs. 

Ledamot har rätt att begära att styrelsen ska 

sammankallas. Sådan begäran ska framställas 

skriftligen med angivande av vilket ärende 

ledamoten vill att styrelsen ska behandla. 

Ordföranden är om sådan framställan görs 

skyldig att sammankalla styrelsen.  

§ 34 Styrelsens beslutsförhet (Flyttad från

tidigare § 13)

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av 

antalet ledamöter är närvarande vid 

sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller 

den mening för vilken mer än hälften av de 

närvarande röstat, eller vid lika röstetal den 

mening som biträds av ordföranden. I det fall 

styrelsen inte är fulltalig när ett beslut ska 

fattas gäller för beslutsförheten att mer än 1/3 

av hela antalet ledamöter har röstat för 

beslutet. 

Styrelsen eller annan ställföreträdare för 

föreningen får inte följa sådana föreskrifter av 

föreningsstämman som står i strid med lagen 

om kooperativ hyresrätt, lagen om ekonomiska 

föreningar eller dessa stadgar. 

§ 35 Protokoll (Flyttad från tidigare § 13)

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll 

föras. Protokollet ska undertecknas eller 

justeras av ordföranden och ytterligare en 

ledamot som styrelsen utser. 

Tid för sammanträdet, vilka som närvarat 

samt vilka beslut som fattats ska anges i 

protokollet. Styrelseledamöterna har rätt att få 

avvikande mening antecknad i protokollet. 

Protokollen ska föras i nummerföljd och 

förvaras på betryggande sätt. 

§ 36 Vissa beslut (Flyttad från tidigare § 13)

Beslut om inteckning m m 
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Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigad 

företrädare för föreningen får besluta om 

inteckning eller annan inskrivning i 

föreningens fasta egendom eller tomträtt. 

Beslut om avyttring av föreningens 

fastighet/tomträtt m m 

Styrelsen eller annan ställföreträdare för 

föreningen får inte utan föreningsstämmans 

beslut samt Riksbyggens och Kommunens 

skriftliga godkännande avhända föreningen 

dess fasta egendom eller tomträtt. För beslut 

om överlåtelse av hus som tillhör föreningen 

och i vilket det finns en eller flera lägenheter 

som är upplåtna med kooperativ hyresrätt 

gäller vad som anges i 48 § nedan. 

Styrelsen får inte heller besluta om rivning, 

om väsentliga förändringar (till- och/eller 

ombyggnad) av föreningens egendom utan 

föreningsstämmans beslut samt Riksbyggens 

och Kommunens skriftliga godkännande. 

Kollektivanslutning bredband, telefoni, TV 

m m  

Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigad 

företrädare för föreningen får träffa avtal 

om att ansluta lägenheterna till bredband, 

telefoni, TV-betalkanaler eller liknande 

förmedlade tjänster. 

§ 37 Firmateckning (Flyttad från tidigare §

13)

Föreningens firma tecknas, förutom av 

styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter 

två i förening. 

§ 38 Besiktningar (Flyttad från tidigare § 13)

Styrelsen ska fortlöpande företa erforderliga 

besiktningar av föreningens egendom som 

föreningen har underhållsansvaret för och i 

årsredovisningens förvaltningsberättelse avge 

redogörelse för kommande underhållsbehov 

och under året vidtagna underhållsåtgärder av 

större omfattning. 

§ 39 Likhetsprincipen (Flyttad från tidigare

§ 13)

Styrelsen eller annan ställföreträdare för 
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föreningen får inte företa en handling eller 

annan åtgärd som är ägnad att bereda en 

otillbörlig fördel åt en medlem eller någon 

annan till nackdel för föreningen eller annan 

medlem. 

§ 40 Valberedning

Vid ordinarie föreningsstämma 

(årsstämma) utses årligen minst två (2) 

ledamöter till valberedningen. Deras 

uppdrag gäller för tiden fram till dess nästa 

ordinarie stämma (årsstämma) hållits. 

Valberedningens uppgift är att föreslå 

valbara och lämpliga kandidater till 

förtroendeposter som föreningsstämman 

ska välja. 

Föreningsstämma 

§ 19 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom 

sex (6) månader efter utgången av varje rä-

kenskapsår, dock tidigast två (2) veckor efter 

det att revisorerna överlämnat sin berättelse. 

Extra stämma skall hållas när styrelsen finner 

skäl till det. Sådan stämma skall även hållas 

när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs 

av en revisor eller av minst en tiondel av 

samtliga röstberättigade medlemmar. Kallelse 

skall utfärdas inom två (2) veckor från den 

dag då sådan begäran kom in till föreningen. 

Föreningsstämman öppnas av styrelsens 

ordförande eller, vid förfall för denne, an-

nan person som styrelsen därtill utser. 

§ 41 När stämma ska hållas

Ordinarie föreningsstämma (årsstämma) ska 

hållas inom sex (6) månader efter utgången av 

varje räkenskapsår, dock tidigast tre (3) 

veckor efter det att revisorerna överlämnat sin 

berättelse. 

Extra stämma ska hållas om styrelsen finner 

skäl att hålla föreningsstämma före nästa 

ordinarie stämma. Sådan stämma ska även 

hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen 

begärs av en revisor eller av minst en tiondel 

av samtliga röstberättigade medlemmar. 

Kallelse ska utfärdas inom två (2) veckor från 

den dag då sådan begäran kom in till 

föreningen. 

§ 20 Dagordning vid ordinarie stämma

Vid ordinarie stämma skall till behandling 

förekomma: (Efter n skiljer sig punktbokstav 

åt) 

a) Stämmans öppnande.

b) Fastställande av röstlängd.

c) Val av stämmoordförande.

d) Anmälan av stämmoordförandens val

§ 42 Dagordning

Vid ordinarie stämma (årsstämma) ska 

förekomma: (Efter n skiljer sig punktbokstav 

åt) 

a) Stämmans öppnande

b) Fastställande av röstlängd

c) Val av stämmoordförande

d) Anmälan av stämmoordförandens val
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av protokollförare. 

e) Val av en person som har att jämte

ordföranden justera protokollet.

f) Val av rösträknare.

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig

ordning utlyst.

h) Framläggande av styrelsens

årsredovisning.

i) Framläggande av revisorernas

berättelse.

j) Beslut om fastställande av resultat-

och balansräkning.

k) Beslut om resultatdisposition.

l) Fråga om ansvarsfrihet för

styrelseledamöterna.

m) Beslut angående antalet

styrelseledamöter och suppleanter.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter

och suppleanter, revisorer och

valberedning.

o) Val av styrelseledamöter och

suppleanter.

p) Val av revisorer och

revisorssuppleanter.

q) Val av valberedning.

r) Av styrelsen till stämman hänskjutna

frågor samt av föreningsmedlem till

föreningsstämman i stadgeenlig

ordning inkomna ärenden.

s) Stämmans avslutande.

Vid extra föreningsstämma skall förutom 

ärenden enligt a-g samt t ovan förekomma 

endast de ärenden för vilka stämman utlysts 

och vilka angivits i kallelsen. 

av protokollförare 

e) Val av en person som jämte

stämmoordföranden ska justera

protokollet

f) Val av rösträknare

g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig

ordning utlyst

h) Framläggande av styrelsens

årsredovisning

i) Framläggande av revisorernas

berättelse

j) Beslut om fastställande av resultat-

och balansräkning

k) Beslut om resultatdisposition

l) Fråga om ansvarsfrihet för

styrelseledamöterna

m) Beslut angående antalet

styrelseledamöter och suppleanter

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter

och suppleanter, revisorer och

valberedning

o) Beslut om stämman ska utse

styrelseordförande samt i

förekommande fall val av

styrelseordförande

p) Val av styrelseledamöter och

suppleanter

q) Val av revisorer och

revisorssuppleanter

r) Val av valberedning

s) Av styrelsen till stämman hänskjutna

frågor samt av medlemmar anmälda

ärenden (motioner) som angetts i

kallelsen

t) Stämmans avslutande

Vid extra föreningsstämma ska förutom 

ärenden enligt a-g samt t ovan förekomma 

endast de ärenden för vilka stämman utlysts 

och vilka angivits i kallelsen. 

§ 21 Kallelse till föreningsstämma

Ordinarie stämma 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall 

tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) 

veckor före stämman anslås på väl synlig plats 

inom föreningens hus eller lämnas genom 

skriftligt meddelande i medlemmarnas 

brevinkast/brevlådor. Därvid skall genom 

hänvisning till § 20 i stadgarna eller på annat 

sätt anges vilka ärenden som skall förekomma 

§ 43 Kallelse

Ordinarie stämma (årsstämma) 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 

(årsstämma) ska tidigast sex (6) veckor och 

senast två (2) veckor före stämman anslås på 

väl synlig plats inom föreningens fastighet 

eller lämnas genom skriftligt meddelande i 

medlemmarnas 

brevinkast/brevlådor/fastighetsboxar. Därvid 

ska genom hänvisning till 42 § i stadgarna 
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till behandling vid stämman. Om förslag till 

ändring av stadgarna skall behandlas, skall det 

huvudsakliga innehållet av ändringen anges i 

kallelsen. 

Styrelsens ledamöter och suppleanter för 

dessa, liksom revisorer och suppleanter för 

dessa skall kallas personligen. 

Om det krävs för att föreningsstämmobeslut 

skall bli giltigt att det fattas på två stämmor 

får kallelse till den senare stämman inte 

utfärdas innan den första stämman har hållits. I 

en sådan kallelse skall det anges vilket beslut 

den första stämman har fattat. 

Extra stämma 

Kallelse till extra föreningsstämma skall på 

motsvarande sätt ske tidigast fyra (4) veckor 

och senast en (1) vecka före stämman, varvid 

det eller de ärenden för vilka stämman utlyses 

skall anges. 

eller på annat sätt anges vilka ärenden som ska 

förekomma till behandling vid stämman. Om 

förslag till ändring av stadgarna ska 

behandlas, ska det huvudsakliga innehållet av 

ändringen anges i kallelsen 

Om det krävs för att föreningsstämmobeslut 

ska bli giltigt att det fattas på två stämmor får 

kallelse till den senare stämman inte utfärdas 

innan den första stämman har hållits. I en 

sådan kallelse ska det anges vilket beslut den 

första stämman har fattat. 

Extra stämma 

Kallelse till extra föreningsstämma ska på 

motsvarande sätt ske tidigast sex (6) veckor 

och senast två (2) veckor före stämman, 

varvid det eller de ärenden för vilka stämman 

utlyses ska anges. Dessa kallelsefrister gäller 

även om föreningsstämman ska behandla 

1. en fråga om ändring av stadgarna

2. en fråga om likvidation, eller

3. en fråga om att föreningen ska gå

upp i en annan juridisk person

genom fusion.

§ 22 Motioner

Medlem som önskar få visst ärende behandlat 

vid ordinarie föreningsstämma skall skriftli-

gen anmäla ärendet till styrelsen senast en (1) 

månad efter räkenskapsårets utgång. 

§ 44 Motioner

Medlem som önskar få visst ärende behandlat 

vid ordinarie föreningsstämma ska skriftligen 

anmäla ärendet till styrelsen senast en (1) 

månad efter räkenskapsårets utgång. Ärendet 

ska tas med i kallelsen till stämman.  

§ 23 Rösträtt på föreningsstämma

På föreningsstämma har varje medlem en röst. 

Innehar flera medlemmar en kooperativ 

hyresrätt gemensamt har de dock endast en 

röst tillsammans. 

Rösträtt på föreningsstämman har endast den 

medlem som fullgjort sina förpliktelser mot 

föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag. 

Ombud  

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas 

av medlemmen personligen eller den som är 

§ 45 Rösträtt, ombud och biträde

På föreningsstämma har varje medlem en röst. 

Innehar flera medlemmar en hyresrätt 

gemensamt har de dock endast en röst 

tillsammans. 

Rösträtt på föreningsstämman har endast den 

medlem som fullgjort sina förpliktelser mot 

föreningen enligt dessa stadgar och lag. 

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas 

av medlemmen personligen eller den som är 
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medlemmens ställföreträdare enligt lag eller 

genom ombud med skriftlig dagtecknad full-

makt. Fullmakten gäller högst ett (1) år från 

utfärdandet. Ingen får som ombud företräda 

mer än en medlem. 

Ombud får endast vara: 

 annan medlem

 medlemmens make/registrerad partner

 sambo

 barn

Biträde 

En medlem kan vid föreningsstämma medföra 

högst ett biträde. 

Biträde får endast vara: 

 annan medlem

 medlemmens make/registrerad partner

 sambo

 föräldrar

 syskon

 barn

medlemmens ställföreträdare enligt lag eller 

genom ombud med skriftlig dagtecknad 

fullmakt. Fullmakten gäller högst ett (1) år 

från utfärdandet. Ingen får som ombud 

företräda mer än en medlem. 

Ombud får endast vara: 

 annan medlem (innehar flera

medlemmar hyresrätt gemensamt

får endast en av dem företräda

annan medlem som ombud)

 medlemmens make/registrerad partner

 sambo

 föräldrar

 syskon

 barn

En medlem får vid föreningsstämma medföra 

högst ett biträde. 

Biträde får endast vara: 

 annan medlem

 medlemmens make/registrerad partner

 sambo

 föräldrar

 syskon

 barn

§ 24 Beslut vid föreningsstämma

Föreningsstämmans mening är den som har 

fått mer än hälften av de avgivna rösterna, 

eller vid lika röstetal den mening som 

stämmoordföranden biträder. Vid val anses 

den vald som har fått de flesta rösterna. Vid 

lika röstetal avgörs valet genom lottning. 

Första stycket gäller inte för sådana beslut som 

för sin giltighet kräver särskild majoritet enligt 

dessa stadgar eller enligt lag. 

Alla omröstningar vid föreningsstämma sker 

öppet, om inte närvarande röstberättigad 

medlem vid personval begär sluten 

omröstning. 

§ 46 Beslut och omröstning

Föreningsstämmans mening är den som har 

fått mer än hälften av de avgivna rösterna, 

eller vid lika röstetal den mening som 

stämmoordföranden biträder. Vid val anses 

den vald som har fått de flesta rösterna. Vid 

lika röstetal avgörs valet genom lottning. 

Första stycket gäller inte för sådana beslut som 

för sin giltighet kräver särskild majoritet enligt 

dessa stadgar eller enligt lag. 

Alla omröstningar vid föreningsstämma sker 

öppet, om inte närvarande röstberättigad 

medlem vid personval begär sluten 

omröstning. 
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§ 33 Särskilda krav för beslut och ändring

av stadgar

För giltighet av följande beslut fordras 

skriftliga godkännanden av Riksbyggen och 

Kommunen. (Efter 3 skiljer sig punktsiffra åt)

1. Beslut att avhända föreningen fast

egendom, hus eller tomträtt.

2. Beslut att förvärva fastighet, hus eller

tomträtt.

3. Beslut angående ny ekonomisk plan.

4. Beslut om ändring av dessa stadgar.

5. Beslut att föreningen skall träda i

likvidation eller fusioneras med annan

juridisk person.

§ 47 Särskilda villkor för vissa beslut

För giltighet av följande beslut fordras 

skriftliga godkännanden av Riksbyggen och 

Kommunen. (Efter 3 skiljer sig punktsiffra åt) 

1. Beslut att avhända föreningen fast

egendom, hus eller tomträtt.

2. Beslut att förvärva fastighet, hus eller

tomträtt.

3. Beslut angående ny ekonomisk plan.

4. Beslut att föreningen ska träda i

likvidation eller fusioneras med annan

juridisk person.

§ 25 Beslut om överlåtelse av föreningens

hus

Ett beslut om överlåtelse av ett hus som tillhör 

föreningen och där det finns en eller flera 

lägenheter som är upplåtna med kooperativ 

hyresrätt är giltigt endast om 

1. det har fattats på det sätt som enligt 11

kap. 1 § andra stycket lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar

gäller för beslut om likvidation, och

2. hyresgästerna i minst två tredjedelar

av de lägenheter i huset som är

upplåtna med kooperativ hyresrätt har

gått med på beslutet.

Utöver vad som krävs enligt ovan gäller för att 

beslutet skall vara giltigt att Riksbyggen och 

Kommunen skall godkänna detsamma enligt § 

33 nedan. 

§ 48 Överlåtelse av hus med kooperativ

hyresrätt

Ett beslut om överlåtelse av ett hus som tillhör 

föreningen och där det finns en eller flera 

lägenheter som är upplåtna med kooperativ 

hyresrätt är giltigt endast om 

1. det har fattats på det sätt som enligt 11

kap. 1 § andra stycket lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar

gäller för beslut om likvidation, och

2. hyresgästerna i minst två tredjedelar

av de lägenheter i huset som är

upplåtna med kooperativ hyresrätt har

gått med på beslutet.

Utöver vad som krävs enligt ovan gäller för att 

beslutet ska vara giltigt att Riksbyggen och 

Kommunen ska godkänna detsamma. 

§ 26 Ändring av dessa stadgar

Ett beslut om ändring av föreningens stadgar 

är giltigt om samtliga röstberättigade är ense 

om det. Beslutet är även giltigt, om det har 

fattats av två på varandra följande 

föreningsstämmor och minst 2/3 av de 

röstande på den senare stämman gått med på 

beslutet. 

§ 49 Ändring av stadgarna

Majoritetskrav 

Ett beslut om ändring av föreningens stadgar 

är giltigt om samtliga röstberättigade är ense 

om det. Beslutet är även giltigt, om det har 

fattats av två på varandra följande 

föreningsstämmor och minst 2/3, eller det 

högre antal som anges nedan, av de röstande 

på den senare stämman gått med på beslutet. 
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Ett beslut om ändring av stadgarna som 

innebär att en medlems förpliktelser att 

erlägga insatser eller avgifter till föreningen 

ökas eller att hans rätt till årsvinst inskränks är 

giltigt, om beslutet på den senare stämman har 

biträtts av minst 3/4 av de röstande. 

Om beslutet innebär att en medlems rätt till 

föreningens behållna tillgångar vid dess 

upplösning inskränks, fordras att samtliga 

röstande på den senare stämman gått med på 

beslutet. 

Utöver vad som krävs enligt ovan gäller för att 

beslutet skall vara giltigt att Riksbyggen, och 

Kommunen skall godkänna detsamma enligt 

§ 33 nedan.

Ett beslut om ändring av stadgarna som 

innebär att en medlems förpliktelser att 

erlägga insatser eller avgifter till föreningen 

ökas eller att hans eller hennes rätt till årsvinst 

inskränks är giltigt, om beslutet på den senare 

stämman har biträtts av minst ¾ av de 

röstande. 

Om beslutet avser ändring av de grunder 

enligt vilka hyran ska beräknas fordras att 

minst ¾ av de röstande på den senare 

stämman gått med på beslutet. 

Om beslutet innebär att en medlems rätt till 

föreningens behållna tillgångar vid dess 

upplösning inskränks, fordras att samtliga 

röstande på den senare stämman gått med på 

beslutet. 

Godkännande av Riksbyggen och 

Kommunen samt registrering 

Utöver vad som krävs enligt ovan gäller för att 

beslutet ska vara giltigt att Riksbyggen och 

Kommunen godkänner detsamma. 

Ett beslut om ändring av stadgarna ska genast 

anmälas för registrering hos Bolagsverket. 

(Första meningen flyttad från § 27) Beslutet 

får inte verkställas förrän registrering har 

skett. 

§ 27 Registrering av stadgeändring

Ett beslut om ändring av stadgarna skall 

genast anmälas för registrering hos 

Bolagsverket. (Meningen flyttad till § 49) 

Årsredovisning, räkenskaper och revision 

§ 14 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden fr o 

m 1 januari t o m 31 december. 

§ 50 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden från 

och med [datum] till och med [datum]. 

§ 15 Årsredovisning (Ny styckeindelning)

Styrelsen skall senast inom fyra (4) månader 

från varje räkenskapsårs utgång till 

föreningens revisorer överlämna en 

§ 51 Årsredovisning och fördelning av

överskott (Ny styckeindelning)

Styrelsen ska senast sju (7) veckor innan 

årsstämman till föreningens revisorer 

överlämna en årsredovisning innehållande 
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årsredovisning innehållande förvaltningsberät-

telse, resultat- och balansräkning. Eventuellt 

överskott i föreningens verksamhet skall 

avsättas till fond för planerat underhåll eller 

balanseras i ny räkning.  

förvaltningsberättelse, resultat- och 

balansräkning.  

Eventuellt överskott i föreningens verksamhet 

ska avsättas till fond för planerat underhåll 

eller balanseras i ny räkning. 

§ 16 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och 

föreningens räkenskaper utses årligen vid 

ordinarie föreningsstämma för tiden fram till 

dess nästa ordinarie stämma hållits två 

revisorer och två suppleanter, av vilka en 

revisor och en suppleant bör vara auktoriserad 

eller godkänd revisor. Därutöver kan 

Kommunen utse en revisor med en suppleant. 

Samtliga suppleanter är personliga. 

Till revisor kan även utses ett registrerat 

revisionsbolag. För sådan revisor utses 

ingen suppleant. 

§ 52 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och 

föreningens räkenskaper utses årligen vid 

ordinarie föreningsstämma för tiden fram till 

dess nästa ordinarie stämma hållits två (2) 

revisorer och två (2) revisorssuppleanter, av 

vilka en revisor och en suppleant bör vara 

auktoriserad eller godkänd revisor. Därutöver 

kan Kommunen utse en revisor med en 

suppleant. Samtliga suppleanter är personliga. 

Om ett registrerat revisionsbolag utses till 

revisor ska ingen suppleant utses för den 

revisorn. 

§ 17 Revisorernas granskning

Revisorerna skall i den omfattning som följer 

av god revisionssed granska föreningens 

årsredovisning jämte räkenskaperna samt 

styrelsens förvaltning. Revisorerna skall följa 

de särskilda föreskrifter som beslutats på 

föreningsstämman, om de inte strider mot lag, 

dessa stadgar eller god revisionssed. 

Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge 

en i enlighet med lag om ekonomiska 

föreningar föreskriven revisionsberättelse till 

föreningsstämman. 

Revision skall vara verkställd och berättelse 

däröver inlämnad till styrelsen inom en (1) 

månad efter det styrelsen avlämnat 

årsredovisningen till revisorerna. 

För det fall revisorerna i sin revisionsberättelse 

har gjort anmärkningar mot styrelsens 

förvaltning skall styrelsen avge skriftlig 

förklaring till stämman. 

§ 53 Revisorernas granskning

Revisorerna ska i den omfattning som följer 

av god revisionssed granska föreningens 

årsredovisning jämte räkenskaperna samt 

styrelsens förvaltning. Revisorerna ska följa 

de särskilda föreskrifter som beslutats på 

föreningsstämman, om de inte strider mot lag, 

dessa stadgar eller god revisionssed. 

Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge 

en i enlighet med lag om ekonomiska 

föreningar föreskriven revisionsberättelse till 

föreningsstämman. 

Revision ska vara verkställd och berättelse 

däröver inlämnad till styrelsen inom fyra (4) 

veckor efter det styrelsen avlämnat 

årsredovisningen till revisorerna. 

För det fall revisorerna i sin revisionsberättelse 

har gjort anmärkningar mot styrelsens 

förvaltning ska styrelsen avge skriftlig 

förklaring till stämman. 

§ 18 Årsredovisning och revisionsberättelse

skall hållas tillgängliga för medlemmarna

§ 54 Årsredovisningen och revisorernas

berättelse



Stockholm 2017-02-07 

31 (32) 

Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen 

samt i förekommande fall styrelsens yttrande 

över revisionsberättelsen skall hållas 

tillgängliga för medlemmarna senast en (1) 

vecka före ordinarie föreningsstämma. 

Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen 

samt i förekommande fall styrelsens yttrande 

över revisionsberättelsen ska hållas 

tillgängliga för medlemmarna senast två (2) 

veckor före årsstämman. 

Övrigt 

§ 32 Särskilda bestämmelser

Föreningen skall vara medlem i Riksbyggen 

ekonomisk förening genom att föreningen 

är medlem i intresseföreningen där föreningen 

har sin verksamhet och via denna är 

andelsägare i Riksbyggen ekonomisk förening. 

Beslut som innebär att föreningen begär sitt 

utträde ur Riksbyggen ekonomisk förening 

blir giltigt om samtliga röstberättigade är ense 

om det. Beslutet är även giltigt, om det har 

fattats på två på varandra följande 

föreningsstämmor och minst 2/3 av de 

röstande på den senare stämman gått med på 

beslutet. 

§ 55 Medlemskap i Riksbyggen

intresseförening

För medlemskap i Riksbyggen ekonomisk

förening krävs att den kooperativa

hyresrättsföreningen är medlem i

intresseföreningen där föreningen har sin

verksamhet och via denna är andelsägare i

Riksbyggen ekonomisk förening.

Beslut som innebär att föreningen begär sitt 

utträde ur intresseföreningen blir giltigt om 

samtliga röstberättigade är ense om det. 

Beslutet är även giltigt, om det har fattats på 

två på varandra följande föreningsstämmor 

och minst 2/3 av de röstande på den senare 

stämman gått med på beslutet. 

§ 34 Meddelanden till medlemmarna

Om inte annat anges i dessa stadgar eller lag 

skall meddelanden till medlemmarna ske 

genom anslag på väl synlig plats i föreningens 

hus eller genom utdelning i medlemmarnas 

brevinkast/-lådor. 

§ 56 Meddelanden till medlemmarna

Om inte annat anges i dessa stadgar eller lag 

ska meddelanden till medlemmarna ske 

genom anslag på väl synlig plats i föreningens 

fastighet eller genom utdelning i 

medlemmarnas 

brevinkast/brevlådor/fastighetsboxar. 

§ 35 Föreningens upplösning

Upplöses föreningen skall, sedan 

verksamheten lagligen avvecklats, 

uppkommet överskott delas lika mellan 

Riksbyggen och Kommunen. 

§ 57 Fördelning av tillgångar om föreningen

upplöses

Upplöses föreningen ska, sedan verksamheten 

lagligen avvecklats, överskottet tillfalla 

Kommunen. 

§ 36 Annan lagstiftning

I allt som rör föreningens verksamhet gäller 

utöver dessa stadgar, lagen om kooperativ 

hyresrätt, lagen om ekonomiska föreningar, 

liksom annan lag som berör föreningens 

verksamhet. Om bestämmelser i dessa stadgar 

framledes skulle komma att stå i strid med 

§ 58 Annan lagstiftning

I allt som rör föreningens verksamhet gäller 

utöver dessa stadgar, lagen om kooperativ 

hyresrätt, lagen om ekonomiska föreningar, 

liksom annan lag som berör föreningens 

verksamhet. Om bestämmelser i dessa stadgar 

framledes skulle komma att stå i strid med 
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tvingande lagstiftning skall lagens 

bestämmelser gälla. 

tvingande lagstiftning gäller lagens 

bestämmelser. 
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Föreningen 

§ 1 Firma, ändamål och säte 
Föreningens firma är Kooperativa hyresrättsföreningen Töreboda äldrebostäder. 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att 

till sina medlemmar upplåta bostadslägenheter med hyresrätt i Töreboda kommun, 
vilka bostäder ska vara avsedda för vård-, omsorgs- och trygghetsboende. Vidare kan 

föreningen hyra ut därmed sammanhängande verksamhetslokaler och andra lokaler i 
mindre omfattning. 

Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Töreboda kommun. 

§ 2 Upplåtelsens omfattning m m 
Upplåtelse och utövande av kooperativ hyresrätt sker på de villkor som anges i 
upplåtelseavtalet, föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och lagen (2002:93) 
om kooperativ hyresrätt. 

En upplåtelse av kooperativ hyresrätt får endast avse hus eller del av hus. En 
upplåtelse får dock även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, 
om marken ska användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. 

Kooperativ hyresrätt kan endast upplåtas till medlem i föreningen. 

§ 3 Definitioner 
Med kooperativ hyresrätt avses den rätt föreningen upplåter enligt lagen om 

kooperativ hyresrätt. Nedan avses kooperativ hyresrätt såväl när det anges kooperativ 
hyresrätt som när det anges hyresrätt såvida det inte av sammanhanget framgår att 
med hyresrätt avses annan hyresrätt än kooperativ hyresrätt. 

Endast bostadslägenhet kan upplåtas med kooperativ hyresrätt. Med bostadslägenhet 
avses en lägenhet som helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad jämte 
därtill hörande utrymmen och i förekommande fall mark. 

Med kooperativ hyresgäst avses medlem som innehar en kooperativ hyresrätt. 

Med medlemsinsats avses den insats som vaije medlem ska betala till föreningen. 

Medlemskap och upplåtelse av kooperativ hyresrätt 

§ 4 Föreningens medlemmar 
Medlemskap i föreningen kan beviljas 

a) Riksbyggen ekonomisk förening, i fo1tsättningen betecknat Riksbyggen,

b) Töreboda kommun, i fo1tsättningen betecknad Kommunen,

c) fysisk person som efter särskild prövning av Kommunen erhållit biståndsbeslut

enligt 5 kap 5 § andra stycket eller 5 kap 7 § tredje stycket socialtjänstlagen
(2001:453) eller 9 § punkten 8 eller 9 lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade,
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d) fysisk person som uppfyller Kommunens villkor för att erhålla en trygghets bostad
och som anvisats och tackat ja till sådan bostadslägenhet med kooperativ
hyresrätt i föreningen, samt

e) fysisk person som uppfyller Kommunens villkor för att erhålla en trygghetsbostad
och som är intresserad av att bebo sådan bostadslägenhet med kooperativ
hyresrätt i föreningen.

§ 5 Allmänna bestämmelser om medlemskap m.m. 
Fråga om att anta medlem i föreningen avgörs av styrelsen med iakttagande av 
bestämmelserna i dessa stadgar, lagen om kooperativ hyresrätt och lagen om 
ekonomiska föreningar. 

Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom en (1) månad från det att 
skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om 
medlemskap. 

Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 

Fördelning av lägenheter sker genom Kommunen. 

§ 6 Rätt till medlemskap vid övergång av hyresrätt 
Den som enligt 12 kap 32, 33, 34, 35, 36 eller 37 § eller 47 § andra stycket 
jordabalken har förvärvat en kooperativ hyresrätt får inte vägras inträde i föreningen. 

§ 7 Upplåtelseavtal 
Upplåtelse av en lägenhet med kooperativ hyresrätt ska ske skriftligen. I 
upplåtelsehandlingen ska parternas namn anges liksom den lägenhet upplåtelsen avser 
samt de belopp som ska betalas i medlemsinsats och hyra. 

Utträde ur föreningen 

§ 8 Uppsägning 
En medlem har rätt att säga upp sitt medlemskap i föreningen. En kooperativ 
hyresgäst som säger upp sitt medlemskap i föreningen anses även ha sagt upp sitt 
hyres avtal. 

Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en 
( 1) månad sedan medlenm1en har sagt upp sig till utträde. Begäran om utträde ska
göras till föreningens styrelse.

§ 9 Uteslutning 
Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller motverkar dess intresse 
eller inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen kan uteslutas ur föreningen. Beslut 
om uteslutning fattas av styrelsen. 

En medlem som uteslutits ur föreningen förlorar genast sin rätt att delta i 
överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. 

5 (19) 



§ 10 Förverkande

När en kooperativ hyresrätt är förverkad enligt bestämmelserna i 12 kap 42 §

jordabalken eller § 31 i dessa stadgar, ska den kooperativa hyresgästen anses ha
utträtt ur föreningen, om inte styrelsen har gått med på att hyresgästen står kvar som
medlem. Detsamma gäller om hyresavtalet har upphö11 på grund av bestämmelserna i
12 kap 46 § jordabalken.

Avgifter till föreningen 

§ 11 Medlemsinsats

Vaije medlem deltar i föreningen genom att betala en medlemsinsats.

Medlems insatsen ska uppgå till 100 kronor.

§ 12 Hyra

För nyttjande av lägenhet ska kooperativ hyresgäst betala hyra.

Styrelsen ska fastställa hyran. Hyran ska fastställas så att föreningens ekonomi är 
långsiktigt hållbar. 

Fastställande av hyran 

Hyran ska fördelas på föreningens kooperativa hyresrätter i förhållande till 
lägenheternas relativa nyttjanderättsvärde. Vidare, om en kostnad som hänför sig till 
uppvärmning eller nedkylning av lägenheterna eller dess förseende med varmvatten 

eller elektrisk ström kan påföras en lägenhet efter individuell mätning, ska 
beräkningen av hyran till den del hyran avser ersättning för sådan kostnad, ta sin 
utgångspunkt i den uppmätta förbrukningen. För andra kostnader kan styrelsen 
besluta om särskild debitering enligt följande stycke. 

Hyra enligt särskild debitering 

Om genom mätning eller på annat sätt viss kostnad direkt kan fördelas på samtliga 
eller vissa lägenheter, har styrelsen rätt att fördela berörda kostnader genom särskild 

debitering. 

Om det för någon kostnad är uppenbai1 att viss annan fördelningsgrund än det relativa 

nyttjanderättsvärdet bör tillämpas har styrelsen rätt att besluta om sådan 
fördelningsgrund. 

Betalning av hyran 

Om inte styrelsen bestämt annat ska medlemmarna betala hyra månadsvis i förskott. 

Betalning ska erläggas senast sista vardagen före vaije kalendermånads bö1jan. 

Om hyresgästen betalar hyran på post eller bankkontor, anses beloppet ha kommit 
föreningen tillhanda omedelba11 vid betalningen. Lämnar hyresgästen ett 
betalningsuppdrag på hyran till bank-, post- eller girokontor eller via internet, anses 
beloppet ha kommit föreningen tillhanda när betalningsuppdraget togs emot av det 
förmedlande kontoret. 

§ 13 Ränta och inkassoavgift vid försenad betalning

Om inte hyra och avgifter till föreningen betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635) på obetalt belopp från förfallodagen till dess att full betalning

sker.
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Vid försenad betalning av avgift eller övrig förpliktelse mot föreningen ska medlem 
även betala påminnelseavgift samt i förekommande fall inkassoavgift enligt lagen 

(1981 :739) om ersättning för inkassokostnader m 111. 

§ 14 Övriga avgifter 
För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom 
upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme o dyl utgår särskild ersättning 
som bestäms av styrelsen med iakttagande av jordabalken och annan lagstiftning. 

§ 15 Återbetalning av insats 
När en medlem har avgått ur föreningen har han eller hon rätt enligt lagen (1987:667) 
om ekonomiska föreningar att sex månader efter avgången få ut inbetald 
medlemsinsats. Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på honom eller 
henne i förhållande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den 

balansräkning som hänför sig till tiden för avgången. 

Det belopp som återbetalas enligt ovan är samma medlemsinsats avflyttande 
medlemmen betalat med eventuellt avdrag för kvittning enligt nedan. Dock gäller att 

återbetalning inte kan ske med större belopp än det som erläggs av nytillträdande 
medlem då den aktuella lägenheten upplåts med kooperativ hyresrätt. 

Avgår eller utesluts medlem till följd av hyresförhållandets upphörande får 

föreningen ta i anspråk medlemmens insats för kvittning. 

Om den kooperativa hyresrätten upphör att gälla före medlemmens avgång gäller 
följande i fråga om återbetalning av upplåtelseinsats. Om den kooperativa hyresrätten 
upphör att gälla enligt 12 kap 10 § jordabalken eller enligt 3 kap 13 § eller 15 § lagen 
(2002:93) om kooperativ hyresrätt har medlemmen rätt att få tillbaka 
upplåtelseinsatsen inom sex månader från det att hyresrätten upphörde att gälla. Om 

den kooperativa hyresrätten i annat fall upphört att gälla före medlemmens avgång 
ska upplåtelseinsatsen betalats tillbaka sex månader efter utgången av det 
räkenskapsår som slutar näst efter en månad från det att hyresrätten sades upp. 

En avgående medlem har inte rätt att få tillbaka ett högre belopp än han eller hon har 
betalt in till föreningen som insatser. 

Användning av lägenheten 

§ 16 Avsett ändamål 
Hyresgästen får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. 

Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för 

föreningen eller någon annan medlem i föreningen. 

Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är permanentbostad för 
hyresgästen såvida inte annat särskilt anges i hyresavtalet. 

§ 17 Sundhet, ordning och skick 
När hyresgästen använder lägenheten ska han eller hon se till att de som bor i 

omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan 
eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen 

ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att 
bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Om föreningen 

antagit ordningsregler är hyresgästen skyldig att rätta sig efter dessa. 
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Hyresgästen ska hålla noggrann tillsyn över att ovan angivna åligganden fullgörs 

också av dem som han eller hon svarar för enligt jordabalken. 

Om det förekommer störningar i boendet ska föreningen ge hyresgästen tillsägelse att 

se till att störningarna omedelbait upphör samt underrätta socialnämnden i den 

kommun där lägenheten är belägen om störningarna. 

Vid störningar som är särskilt allvarliga med hänsyn till deras ait eller omfattning har 

föreningen rätt att säga upp hyresgästen utan tillsägelse. 

Om hyresgästen vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med 

ohyra får detta inte tas in i lägenheten. 

§ 18 Upplåtelse av lägenheten i andra hand 

En hyresgäst får hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till annan 

för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. 

§ 19 Inneboende

Hyresgästen får inte inrymma utomstående personer i lägenheten om det kan medföra

men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

Underhåll av lägenheten 

§ 20 Underhållsansvar

Föreningen har underhållsansvaret för bostads lägenheterna och fastigheten i övrigt.

Hyresgästen svarar dock för reparationer och underhåll av lägenheten som beror på 
skador i lägenheten eller onormalt slitage. 

§ 21 Reparationer p g a brand- eller vattenledningsskada

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar hyresgästen
endast om skadan uppkommit genom

I. egen vårdslöshet eller försummelse, eller

2. vårdslöshet eller försummelse av

a) någon som hör till hushållet eller som besöker detsamma som gäst,

b) någon annan som är inrymd i lägenheten, eller

c) någon som utför arbete i lägenheten för hyresgästens räkning.

För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller 

försummelse av någon annan än hyresgästen själv är dock hyresgästen ansvarig 

endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. 

§ 22 Hyresgästens skyldighet att anmäla brister 

Hyresgästen är skyldig att utan dröjsmål till föreningen anmäla fel och brister i 

lägenheten. 

§ 23 Föreningens rätt till tillträde till lägenhet

Företrädare för föreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för
tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. När lägenheten är ledig till
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uthyrning är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid. Föreningen ska se 
till att hyresgästen inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt. 

Om hyresgästen inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det får 

Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning. 

Underhåll av fastigheten och underhållsfonder 

§ 24 Underhållsplan för föreningens fastighet med byggnader 

Styrelsen ska upprätta och årligen följa upp underhållsplan för genomförande av 

underhållet av föreningens fastighet/er med tillhörande byggnader. 

§ 25 Fond för underhåll

Inom föreningen ska bildas en fond för det planerade underhållet av föreningens

fastighet/er med tillhörande byggnader.

Avsättning till föreningens underhållsfond sker årligen med belopp som för första året 

anges i ekonomisk plan och därefter i underhållsplan enligt 24 § ovan. 

Hyresrättens förverkande 

§ 26 Förverkandegrunder

Hyresrätten är förverkad och föreningen har rätt att säga upp hyresgästen till

avflyttning

1. Dröjsmål med betalning av hyran

om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen,

2. Olovlig överlåtelse eller olovlig andrahandsupplåtelse

om hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåter hyresrätten eller

annars sätter någon annan i sitt ställe eller upplåter lägenheten i andra hand och inte

efter tillsägelse utan dröjsmål antingen vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd och

får ansökan beviljad,

3. Annat ändamål eller inneboende till men för föreningen

om lägenheten används i strid med avsett ändamål eller hyresgästen har inneboende

till men för föreningen,

4. Ohyra

om hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten

upplåtits, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i lägenheten eller

genom att inte underrätta föreningen om detta bidrar till att ohyran sprids i

fastigheten,

5. Vanvård, störningar, brott mot sundhet ordning och gott skick

om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller hyresgästen eller någon annan, till vilken

hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av det som ska
iakttas enligt 17 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs

enligt nämnda bestämmelse och rättelse inte utan dröjsmål sker efter tillsägelse,
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Taxa för Töreboda kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige <<datum>>  

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Töreboda 

kommun (Tekniska nämnden). 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Töreboda kommun. 

 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Töreboda kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 

anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt §§ 2 och 5 lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 

ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning 

och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 

uppfyllda. 

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med: 

Bostadsfastighet Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 
Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller 
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det 
viktigaste sett från användarsynpunkt. 

 

 

 

 

 

Kontor Förvaltning Stormarknad 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell Restauranger Hantverk 

Småindustri Utbildning Sjukvård 
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Annan fastighet Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än 
bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med 
bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts. 

Lägenhet Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i 
bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje 
påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard  
SS 02 10 53 som en lägenhet. 

Allmän platsmark Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av 
detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet 

Ja Nej 

 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df 

inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och 

informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 

inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda 

och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 

vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den 

tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df, 

om 78 065 kr om 97 581 kr 

b) en avgift per m2 tomtyta om 31,09 kr om 38,86 kr 

c) en avgift per lägenhet om 16 176 kr om 20 220 kr 

d) För fastighet inom Hajstorpsområdet 
skall avgifterna 5.1 a), 5.1 b) och 5.1 c) 
multipliceras med 1,9 enligt KF § 34/98. 

  

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, 

fördelas den del av avgiften enligt 5.1 a), som hänför sig till framdragande av 

servisledningen lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 

nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid 

tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för 

fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 b) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 

avgifterna enligt 5.1 a) och c). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 

b) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av 

vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 

beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 

5.1 a). 



Sida: 5 (16) 

 
 

 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 b) för 

tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall 

anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5. 7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts 

riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje 

tillkommande lägenhet. 

§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

om 78 065 kr om 97 581 kr 

b) en avgift per m2 tomtyta om 44,36 kr om 55,45 kr 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, 

fördelas den del av avgiften enligt 6.1 a), som hänför sig till framdragande av 

servisledningen lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 

nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd 

med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark 

som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att 

gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den 

dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgift enligt 

6.1 a). 
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6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 b) för 

tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall 

anses vara förut erlagd. 

§ 7  

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Avgift per uppsättning FP  5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 b) 100 % 6.1 b) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 b) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar avgiften enligt 5.1 

a), jfr 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt 

följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 b) * 6.1 b) 50 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 b) om föreskriften i 

5.3 andra stycket så medger. 

§ 8  

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, 

skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning  

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
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Avgifter i övrigt: 

  V S Df 

Avgift per uppsättning FP 5.1 a) 30 % 50 % 20 % 

Tomtyteavgift 5.1 b) 30 % 50 % 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30 % 50 % 20 % 

Avgift per FP 6.1 a) 30 % 50 % 20 % 

Tomtyteavgift 6.1 b) 30 % 50 % 20 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet 

inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 

avgifterna för servisledningar vid tillkommande förbindelsepunkter inte till högre 

belopp än 50 % av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika 

tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För förbindelsepunkt som på fastighetsägarens begäran upprättas 

senare än övriga förbindelsepunkter skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en 

etableringsavgift om 25 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka 

huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med 

framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

om 8,57 kr om 10,71 kr 

 

§ 10 

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet 313,42 (oktober 2011) i 

konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att 

reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten 

och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
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verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 

utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får 

huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som 

anges i räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall 

erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha 

skett. Utöver detta tillkommer påminnelse- och kravavgifter. 

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en 

anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, 

om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och 

godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av 

avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 

inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta 

skall erläggas enligt 12.2. 

12.4  Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov 

för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av 

tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 

fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 

förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 

dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 

avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 

huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar 

än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets 

utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i 

stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, 

är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del 

med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens 

ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 
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13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för 

och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta 

fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och 

dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 

servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år Om 3 527 kr om 4 409 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 20,05 kr om 25,06 kr 

c) en avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet  

om 765 kr om 956 kr 

d) en fast nyttoavgift per 
mätarinstallation/årsförbrukning och år för 
annan fastighet. Enligt tabell nedan 

  

 

14.1 d) 

Prisklass 
Max förbrukning 
m3/år 

Fast nyttoavgift kr/år (exkl. moms) 

7 80 000    379 606 

6 20 000   94 900  

5 10 000  46 817 53 145  

4 5 000  18 981 22 776  

3 2 000 7 316 8 225   

2 1 000 3 316 3 794   

1 300 859    

Mätarstorlek   qn 2,5 qn 6 qn 10 qn 60 

 

Prisklass 
Max förbrukning  
m3/år 

Fast nyttoavgift kr/år (inkl. moms) 

7 80 000    474 508 

6 20 000   118 625  

5 10 000  58 521 66 431  

4 5 000  23 726 28 470  

3 2 000 9 145 10 281   

2 1 000  4 145 4 743   

1 300 1 074    

Mätarstorlek   qn 2,5 qn 6 qn 10 qn 60 
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Prisklass fastställs årligen efter aktuell mätarstorlek och ett medelvärde av de tre 

senaste årens avlästa och rapporterade vattenförbrukning.  

14.1 e) En extra avgift per år och vattenmätare utöver 14.1a) beroende av 

vattenmätarens storlek: 

Mätare med genomloppsdiameter Utan moms Med moms 

20 mm (qn 2.5) om 0 kr om 0 kr 

25 mm (qn 6.0) om 2 301 kr om 2 876 kr 

40 mm (qn 10.0) om 3 830 kr om 4 788 kr 

50 mm (qn 15.0) om 16 085 kr om 20 106 kr 

80 mm (qn 40.0) om 31 822 kr om 39 778 kr 

100 mm (qn 60.0) om 37 536 kr om 46 920 kr 

 

14.1 f) En avgift, särskild reningsavgift, utgår per kg i spillvattenavlopp avledd 

extra föroreningsmängd enligt nedan för: 

Förorening Utan moms 

SSsed (sedimenterbar suspenderad substans) om 5,07 kr 

BOD7 (organiskt material mätt såsom 
biokemisk syreförbrukning) 

om 5,87 kr 

P (totalfosfor) om 31,45 kr 

Som extra föroreningsmängd räknas mängd SSsed, BOD7 och P utöver vad som 

motsvaras av följande gränsvärden för föroreningshalter: 

SSsed   0,26 kg/m3 

BOD7  0,30 kg/m3 

P         0,009kg/m3 

Extra föroreningsmängd utgör således: 

SSsedQ*(USSsed – 0,26) kg 

BOD7Q*(UBOD7 – 0,30) kg 

PQ *(UP – 0,009) kg 

Q = mängd m3 spillvatten med föroreningshalt överskridande angivet gränsvärde 

USSsed, UBOD7 och UP = uppmätta eller på annat sätt bestämda 

föroreningshalter I spillvatten, kg/m3 

USSsed, UBOD7 och UP bestäms på sätt, varom avtal eller annan 

överenskommelse träffas mellan huvudman och fastighetsägaren eller eljest efter 

huvudmannens uppskattning. 

Spillvatten från bostadsfastighet anses normalt inte innehålla extra 

föroreningsmängd. 
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Avledande av spillvatten med extraföroreningsmängd förutsätter att avtal eller 

annan överenskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren, eller 

eljest att huvudmannens medgivande föreligger. 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 

reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S 

Fast avgift 14.1 a) 70 % 70 % 

Avgift per m3 14.1 b) 40 % 60 % 

Avgift per lägenhet 14.1 c) 40 % 60 % 

Avgift efter fast nyttoavgift 14.1 d) 40 % 60 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras 

till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 

vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift 

enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år. 

14.4 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). 

Mätning sker normalt inte, därför antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 

40 m3 per lägenhet. 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas 

en årlig avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 

a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter 

huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller 

om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 

kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, 

STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 

huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 

undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära 

prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen.  
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14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och 

mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 

undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18. 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande 

avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 20 % av 

avgiften enligt 14.1 b). 

§ 15  

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls erlägger 

brukningsavgift enligt avtal. 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 

vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet 

skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds 

till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 

ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 

överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 

grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten 

och spillvatten är avsevärd. 

§ 17 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 

a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den 

fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S 

Fast avgift 14.1 a) 70 % 70 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
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§ 18 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund 

av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller 

reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande 

avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 488 kr 610 kr 

Uppsättning av vattenmätare 488 kr 610 kr 

Avstängning av vattentillförsel 488 kr 610 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 488 kr 610 kr 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

488 kr 610 kr 

Avläsning av vattenmätare 400 kr 500 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 488 kr 610 kr 

Förgäves besök vid avtalad tid 488 kr 610 kr 

Extra vattenprov i fastighet 488 kr 610 kr 

Undersökningskostnader för vattenmätare utgörs av SWEDAC:s kontrollavgift, 

frakt samt arbetskostnad enligt tabell ovan. 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 

debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 

§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten 

och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 

verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 

utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får 

huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
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§ 20 

Avgift enligt 14.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller 

halvår enligt beslut av VA-huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i 

efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund 

som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 

dröjsmålsränta och avgifter enligt rådande bestämmelser. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 

mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att 

mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt 

minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på 

fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta 

eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i 

övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får 

huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 

Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 323,38 (oktober 2017) i 

konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att 

reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 
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Taxans införande  

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2019-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 

14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid 

tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd 

som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 

tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark-och miljödomstolen. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 80                                                   Dnr 2018/00142  

Justering av avgifterna i VA-taxan i Töreboda för år 2019 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige för Töreboda kommun att utföra 
justeringar i kommunens VA-taxa i enlighet med dokumentet Taxa vatten och avlopp 
Töreboda kommun 2019 vilket innebär följande förändringar från nuvarande taxa från och 
med 2019-01-01: 

1. Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i kommunens VA-Taxa ökas med +20%. 
 

2. Brukningsavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa ökas med +7%.   

 

3. Justering av procentsatserna i §8.1 och 8.3. 

 

4. Höjning av avgift för posterna mätaravläsning och förgävesbesök vid avtalad tid.  

Bakgrund 

VA-taxans anläggningsavgifter 
 

Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det 
kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den allmänna VA-
anläggningen. Branchorganisationen Svenskt vatten jämför årligen Sveriges kommuners 
anläggningsavgifter för en villafastighet om 800 kvadratmeter, en så kallad Typ A-fastighet. 
Töreboda kommuns anläggningsavgift för en Typ A-fastighet är drygt 89 000 kr/fastighet 
jämfört med sverige-medel om ca 135 000 kr/fastighet. I Töreboda kommun är 
anläggningsavgiften alltså enbart två tredjedelar så hög som medelavgiften i Sverige. De 
kommuner som har låg anläggningsavgift anges vara kommuner med låg inflyttningsgrad 
där ny infrastruktur inte byggs varför en låg täckningsgrad av anläggningsavgiften inte 
märks på VA-kollektivets ekonomi.  

I MTG-kommunerna har anläggningsavgifterna historiskt sett varit låga och i antagen VA-
plan angavs att samtliga kommuner behövde höja sin taxa flera år i rad. Anledningen till att 
höja anläggningsavgifterna är för att få ökad täckningsgrad för anläggningskostnaderna för 
att inte stå med onödiga kapitalkostnader som genererar en höjd brukningstaxa. Genom att 
höja anläggningsavgifterna blir det fastighetsägaren som har nytta av den nya anläggningen 
som får betala för den och inte hela VA-kollektivet. Töreboda kommun har höjt taxan med 
+20% fr.o.m. 2017 och +40% fr.o.m. 2018.  

Anläggningsavgiften är enligt taxekonstruktionen bland annat beroende av storleken på 
fastighet. Nedan lyfts två exempel på aktuella projekt i Töreboda kommun samt 
täckningsgrad enligt dagens VA-taxa för de olika projekten.  
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I beräkningarna av täckningsgraden har hänsyn tagits till storleken på fastigheterna.  
 

 Ny bostadsgata kvarteret Hästen, kostnad ca 180 tkr per fastighet, anläggningsavgift 
dagens taxa ca 100 tkr, dvs. ca 55 % täckning.  

 Nytt bostadsområde Kanalparken, kostnad ca 110 tkr, intäkt enligt dagens taxa ca 83 
tkr per fastighet, dvs. ca 75 % täckning. 

Verksamhet teknik gör bedömningen att framtida projekt sannolikt inte kommer att kunna 
anläggas till en lägre kostnad än dessa projekt. Med bakgrund av detta föreslår verksamhet 
teknik en justering av anläggningsavgifterna fr.o.m. 2019-01-01 med +20%. 
 

VA-taxans brukningsavgifter 
 

Under några år har VA-kollektivet i Töreboda kommun haft en ekonomi i balans vilket 
innebär att intäkterna är anpassade efter de driftkostnader som verksamheten har. I den av 
fullmäktige antagna VA-planen beskrivs att ett årligt behov av reinvesteringstakt i befintliga 
anläggningar kräver 11 500 tkr i investeringsmedel och att detta skulle resultera i ett årligt 
behov av höjning av brukningsavgifterna med ca 3 %.  

Töreboda avloppsreningsverk genomgår en ombyggnation för förbättrad kvävereduktion. 
Den nya kvävereningsprocessen kommer att öka verksamhetens driftkostnader under 2019 
med 450 tkr till följd av högre energiförbrukning och kemikaliekostnader. Utöver detta 
kommer kapitalkostnaderna öka med anledning av de investeringar som nu är planerade 
med ca 340 tkr. De ökade driftkostnaderna och kapitalkostnaderna motsvarar tillsammans 
ett behov av en höjning av brukningsavgifterna med 4 %.  

Verksamhet teknik föreslår därför en justering av brukningsavgifterna med +7 % fr.o.m. 
2019-01-01. 

 

Övriga förändringar 

När en VA-servis anläggs är det oftast tre servisledningar som anläggs samtidigt; en för 
vatten, en för spillvatten och en för dagvatten. I vissa fall anläggs enbart en eller två 
servisledningar och vid sådana fall betalas en viss procent av den fulla avgiften. Dessa 
procentsatser regleras i §8.1 och 8.3 och har inte stämt in med den verkliga kostnadsbilden 
vid dessa arbeten varför procentsatserna bör regleras.  

Avgiften för mätaravläsning och förgävesavgift vid avtalat besök föreslås ändras från 131 
kr till 500 kr respektive från 104 kr till 610 kr för att bättre spegla de kostnader som är 
förknippade med att utföra arbetet.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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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 

Taxa vatten och avlopp Töreboda kommun 

Taxa vatten och avlopp Töreboda kommun 2019 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA verksamhetsutveckling och teknisk chef 
Michael Nordin ”Justering av avgifterna i VA-taxan i Töreboda för år 2019.  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda  
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 Kommunfullmäktige 

Avfallstaxa 2019 - Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Upprättat förslag till avfallstaxa för Kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) antas. 

2. Avfallstaxan träder i kraft 2019-01-01.                

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Direktionen för avfallshantering Östra Skaraborg föreslår kommunfullmäktige 
i ÄÖS medlemskommuner att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa att 
träda i kraft från 1 januari 2019 (bilaga 1). Avfallstaxan träder i kraft under 
förutsättning att alla medlemskommuner fattar beslut i enlighet med utformat 
förslag. 

Förslag till ny avfallstaxa med giltighet från 2019-01-01 bifogas i bilaga 2. 

Beskrivning av förändringar jämfört med nuvarande taxa framgår av bilaga 3,   
”Avfallstaxa, ikraftträdande 1 januari 2019 – beskrivning av förändringar”.                       
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1. Allmänna bestämmelser 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för avfall som enligt 
15 kap. 2 § miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall, hos annan verksamhet, som är 
jämförligt med hushållsavfall. 

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för AÖS. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019. 

 

2. Principer 
Avfallstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incita-
ment ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende 
som följd (Miljöbalken 27 kap 5 §). 

Avfallstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret. 

Avfallstaxan ska successivt anpassas till de ökade miljökrav som tillkommer i alla led inom av-
fallshanteringen. 

Avfallstaxan ska vara tydlig och enkel att förstå, tillämpa och kommunicera. 

Avfallstaxan ska följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang 
i samtliga medlemskommuner. 

Avfallstaxan tillämpas när samtliga medlemskommuners fullmäktige har fattat likalydande 
beslut om att anta taxan. 

 

2.1 Återvinningscentraler (ÅVC) 

Hushållens avlämning vid ÅVC ska i grunden vara avgiftsfri, men avgifter kan tillämpas för av-
lämning av annat avfall än vad som betecknas som hushållsavfall till exempel större mängder 
bygg- och rivningsavfall. Asbest räknas som bygg- och rivningsavfall även i mindre mängder. 
 

2.2 Samordning 

När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med 
förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och AÖS direktion före-
slår nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna ska kunna samordnas. 
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3. Utformning 
I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av enskilda avloppsanläggningar, 
hämtning av latrin samt övriga avgifter såsom till exempel tillägg för gångavstånd, byte av 
kärl och hämtning av grovavfall mm.  

Den totala avgiften består av en grundavgift och en avgift som på lämpligt sätt kan indelas i 
avgifter för hämtning och behandling, etc. Tilläggsavgifter kan debiteras vid gångavstånd till 
behållare, vid försvårad hämtning eller vid andra omständigheter som anses försvårande. 
 
 

3.1 Grundavgift 

Grundavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets övergripande kostnader såsom 
information, planering, fakturering och annan administration. Kostnaderna för drift av åter-
vinningscentraler samt medel för avsättningar av kostnader för nedlagda deponier ingår 
även i de övergripande kostnaderna.  

Grundavgiften debiteras alla fastigheter som nyttjas eller kan nyttjas på sådant sätt att hus-
hållsavfall uppstår.  

Detta innebär att grundavgift debiteras: 
 

- alla beboeliga småhus (inkl. fritidshus). Med småhus avses en byggnad som är inrät-
tad till bostadshus för en eller två familjer. När flera småhus finns på samma fastighet 
utgör antalet adresser grund för fakturering av antal grundavgifter.  
 

- alla beboeliga lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Med 
flerbostadshus avses hus med 3 lägenheter eller fler. Detta innebär förutom vanliga 
lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte sjukhus, ålderdoms-
hem, hotell, vandrarhem och likande verksamheter. Radhusfastigheter jämställs med 
småhus eller lägenheter enligt fastighetens taxering. 
 

- alla verksamheter som har lokaler utformade med något slags personalutrymmen el-
ler utgör samlingslokal. Med personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.  
 

Med beboeliga småhus och flerbostadshus avses bostäder som kan eller avses kunna bebos. 
Detta innebär att grundavgift debiteras samtliga bostäder som inte är uppenbart helt obebo-
eliga. Grundavgift faktureras även bostäder som ska eller håller på att renoveras. Grundav-
giften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats.  
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3.2 Hämtningsavgift och behandlingsavgift 

Hämtningsavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets kostnader för insamling av 
hushållsavfallet. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek och hämtningsinter-
vall samt eventuella tillägg för gångavstånd, mm. 

Hushållsavfallet delas in i tre kategorier enligt nedan:   

- matavfall är lätt nedbrytbart biologiskt hushållsavfall som separerats från övrigt hus-
hållsavfall  

- restavfall är återstående hushållsavfall där matavfall och förpackningsavfall sorterats 
ut 

- brännbart avfall är hushållsavfall där matavfall och restavfall inte separerats  
 

Behandlingsavgiften debiteras i en del fall av den behandlande anläggningen. Behandlingsav-
giftens storlek varierar med abonnemangstyp, behållarstorlek och hämtningsintervall. 

 

3.3 Speciella avgifter  

För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar AÖS om 
avgift från fall till fall med bland annat ledning av tim- och behandlingskostnader etc.  

 

4. Fastighetsägarens ansvar 
Med fastighetsägare avses den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastig-
hetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare.  

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den 
som är ansvarig för att teckna abonnemang med AÖS för den del av avfallet som utgörs av 
hushållsavfall. AÖS kan besluta att samfällighet, vägförening eller liknande får teckna abon-
nemang i fastighetsägares ställe.  

Fastighetsägaren skall snarast anmäla till AÖS, dess entreprenörer eller till av AÖS anlitat fak-
tureringsföretag ändring av ägandeförhållanden eller abonnemangets omfattning, placering 
av behållare etc. Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför högre avgift, kan 
denna påföras retroaktivt.  

 

4.1 Betalning 

Fastighetsägaren skall betala avgifter till AÖS eller till av AÖS anlitat faktureringsföretag en-
ligt betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras i förskott. Debiterade avgifter ska 
betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften inom tid som anges på 
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fakturan tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från den dag 
betalning skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso. 

 

5. Avgifter 
Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt. 

För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och 
behandlingsavgift samt eventuella tillägg (t.ex. gångavstånd och avgift för försvårad hämt-
ning). 

 

5.1 Grundavgifter  

 

 
Småhus och verksamheter 

 
750 kr per år 

 
Fritidshus och lägenhet i flerbostadshus 

 
375 kr per år 
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5.2 Hämtningsavgifter och behandlingsavgifter 
 

Småhus - sortering av matavfall 
 

 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor 

Grundavgift Hämtnings- 
avgift 

Behandlingsavgift 
restavfall 

Behandlingsav-
gift matavfall 

Summa  
avgift (kr/år) 

Kärl 130-140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 750 kr 346 kr 126 kr 179 kr 1 401 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

750 kr 647 kr 171 kr 179 kr 1 747 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

750 kr 886 kr 216 kr 179 kr 2 031 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

750 kr 1 184 kr 334 kr 179 kr 2 447 kr 

 

 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 2 veckor 
Enbart för familjer med blöjbarn upp till  
4 år eller då särskilda behov finns till följd 
av sjukdom. 

Grundavgift Hämtnings- 
avgift 

Behandlingsavgift 
restavfall 

Behandlingsav-
gift matavfall 

Summa  
avgift (kr/år) 

Kärl 130-140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 750 kr 519 kr 253 kr 179 kr 1 701 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

750 kr 774 kr 344 kr 179 kr 2 047 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

750 kr 968 kr 434 kr 179 kr 2 331 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

750 kr 1 149 kr 669 kr 179 kr 2 747 kr 

 

 

 

 



Avfallstaxa AÖS 
 

 9  

  

 

Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar grundavgift småhus och hämtnings- och behandlingsavgifter delas mellan delta-
gande fastigheter. 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor 

Grundavgift Hämtnings- 
avgift 

Behandlingsavgift 
restavfall 

Behandlingsav-
gift matavfall 

Summa  
avgift (kr/år) 

Delat kärl 130-140 liter för restavfall  
Delat kärl 140 liter för matavfall 750 kr 346 kr 126 kr 179 kr 1 401 kr 

Delat kärl 240 liter för restavfall 
Delat kärl 140 liter för matavfall  

(kan ej nytecknas) 

750 kr 886 kr 216 kr 179 kr 2 031 kr 

 

 

Godkänd varmkompost +  
restavfall 1 gång / 4 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 

restavfall 
Summa avgift  

(kr/år) 

Kärl 140 liter  750 kr 525 kr 126 kr 1 401 kr 

Kärl 190 liter  
(kan ej nytecknas) 750 kr 826 kr 171 kr 1 747 kr 

 

 

Årshämtning restavfall 
(endast vid beviljat undantag för års-
hämtning*) 

Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
restavfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 
Permanentboende, 2 gånger/år 750 kr 58 kr 22 kr 830 kr 

* Vid beviljat undantag för årshämtning skall kärlet endast ställas fram då hämtning beställts. 
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Avgifter för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall. 
 

Brännbart avfall  
1 gång / 2 veckor 

Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 130-140 liter 750 kr 918 kr 253 kr 1 921 kr 

Kärl 190 liter 750 kr 1 173 kr 344 kr 2 267 kr 

Kärl 240 liter 750 kr 1 367 kr 434 kr 2 551 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 750 kr 1 945 kr 669 kr 3 364 kr 

 

Delat kärl hämtning brännbart avfall 1 gång / 2 veckor 
Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar grundavgift småhus och hämtnings- och behandlingsavgiften delas 
mellan deltagande fastigheter. 
 
Miljöstyrande avgift om 520 kr tillkommer per deltagande fastighet.  
 

 Hämtningsavgift Behandlingsavgift Summa avgift 

Kärl 130-140 liter  398 kr 253 kr 651 kr 

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 653 kr 344 kr 997 kr 

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas) 847 kr 434 kr 1 281 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 1 425 kr 669 kr 2 094 kr 

Kärl 660 liter (kan ej nytecknas) 1 814 kr 1 193 kr 3 007 kr 

 

Gemensamma behållare 
Permanentboende, abonnemang i ge-
mensam behållare*.  

Grundavgift Hämtningsavgift 
Behandlingsav-
gift brännbart 

avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Hämtning sker 1 gång / 2 veckor året om. 750 kr 918 kr 253 kr 1 921 kr 

* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 

 

Extrakärl  
(gäller endast för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall) 

Extrakärl för brännbart avfall Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

140 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 398 kr 253 kr 651 kr 

190 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 653 kr 344 kr 997 kr 

240 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 847 kr 434 kr 1 281 kr 
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Fritidshus 

Sommarabonnemang för fritidshus under perioden maj – september 
 

Hämtningsintervall  
1 gång / 2 veckor 

Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 120-140 liter 375 kr 289 kr 116 kr 780 kr 

Kärl 190 liter 375 kr 435 kr 159 kr 969 kr 

Kärl 240 liter 375 kr 540 kr 200 kr 1 115 kr 

Kärl 370 liter  
(kan ej nytecknas) 

375 kr 780 kr 309 kr 1 464 kr 

Kärl 660 liter (kan ej nytecknas) 375 kr 1 251 kr 550 kr 2 176 kr 

Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar grundavgift fritidshus och hämtnings och behandlingsavgiften delas mellan delta-
gande fastigheter. Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter. 

 

Årshämtning restavfall  
under perioden maj-sep 
(endast vid beviljat undantag för årshämtning) 

Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
restavfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 1 gång per år  
(kan ej nytecknas) 375 kr 29 kr 11 kr 415 kr 

Kärl 190 liter 2 gånger per år 375 kr 58 kr 22 kr 455 kr 

* Vid beviljat undantag för årshämtning skall kärlet endast ställas fram då hämtning beställts. 

 

Hämtning restavfall 1 gång/4 veckor un-
der perioden maj-sep 

(kräver godkänd varmkompost) 

Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
restavfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 140 liter (kan ej nytecknas) 375 kr 198 kr 39 kr 612 kr 

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 375 kr 278 kr 53 kr 706 kr 

 

Gemensamma behållare Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Sommarboende, abonnemang i gemensam 
behållare. * 
Hämtning 1 gång / 2 veckor 
under perioden maj-september. 

375 kr 289 kr 116 kr 780 kr 

* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 
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Hämtning av latrin  
 

 
Latrinabonnemang 

 
Hämtningsavgift  

 
Permanentboende 

(26 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

4 150 kr 

 
Sommarboende 
maj – september 

(6 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

3 000 kr 

 
Information om hämtningstillfällen meddelas direkt till kund. 

 

Försäljning av extra latrinkärl 

Extra latrinkärl kan beställas hos AÖS mot avgift enligt nedan. Försäljning av latrinkärl medges endast till kund. 

 

Försäljning extra latrinkärl Pris/kärl 

Extra latrinkärl (kr/st.) 240 kr 
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Sortering av matavfall i flerbostadshus  

 

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. AÖS avgör minsta 
antalet kärl. 

 

Kärl 140 liter mat 
 

Behandlingsavgift  
matavfall 

 
Summa  

avgift (kr/år) 

Matavfall 1 gång/2 veckor 179 kr 179 kr 

Matavfall 1 gång/ vecka 358 kr 358 kr 

 

 

 

För flerbostadshus som inte sorterar matavfall tillkommer en miljöavgift per lägenhet. 

 

Miljöavgift 
 

Avgift per lägenhet och år 
i flerbostadshus 

 
Gäller flerbostadshus som inte sorterar matavfall 520 kr 
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Brännbart avfall eller restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc.  
 

Brännbart avfall eller restavfall 
 
Hämtningsintervall 1 gång / 2 veckor 

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 120-140 liter (kan ej nytecknas) 398 kr 253 kr 651 kr 

Kärl 190 liter 653 kr 344 kr 997 kr 

Kärl 240 liter 847 kr 434 kr 1 281 kr 

Kärl 370 liter 1 425 kr 669 kr 2 094 kr 

Kärl 660 liter 1 814 kr 1 193 kr 3 007 kr 

    
Säck 160-240 liter (kan ej nytecknas) 625 kr 289 kr 914 kr 

    
Container 3-4 kbm  12 938 kr 5 421 kr 18 359 kr 

Container 6 kbm 11 180 kr 10 844 kr 22 024 kr 

Container 8 kbm 10 010 kr 14 458 kr 24 468 kr 

Container 10 kbm 8 870 kr 18 073 kr 26 943 kr 

 

Brännbart avfall eller restavfall 
 
Hämtningsintervall 1 gång / vecka 

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 1 415 kr 686 kr 2 101 kr 

Kärl 240 liter 1 821 kr 868 kr 2 689 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 3 059 kr 1 338 kr 4 397 kr 

Kärl 660 liter 3 938 kr 2 385 kr 6 323 kr 

    
Säck 160-240 liter (kan ej nytecknas) 1 850 kr 579 kr 2 429 kr 

    
Container 6 kbm 24 641 kr 21 686 kr 46 327 kr 

Container 8 kbm 22 568 kr 28 916 kr 51 484 kr 

Container 10 kbm 20 563 kr 36 145 kr 56 708 kr 
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Brännbart avfall eller restavfall 
 
Hämtningsintervall 2 gånger / vecka 

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas) 3 916 kr 1 735 kr 5 651 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 6 559 kr 2 675 kr 9 234 kr 

Kärl 660 liter 8 521 kr 4 771 kr 13 292 kr 

    
Container 8 kbm 50 485 kr 57 831 kr 108 316 kr 

Container 10 kbm 47 047 kr 72 289 kr 119 336 kr 

 

 

Brännbart avfall eller restavfall 
 
Hämtningsintervall 3 gånger / vecka 

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 660 liter (kan ej nytecknas) 20 982 kr 7 156 kr 28 138 kr 

Container 10 kbm 145 209 kr 108 434 kr 253 643 kr 
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Matavfall vid restauranger, storkök och verksamheter 

Gäller endast efter särskilt godkännande av AÖS. 

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Kunden anskaffar och bekostar själv 
erforderliga påsar och säckar av papper. 

Kärl 140 liter för matavfall 
Hämtningsintervall Hämtningsavgift Behandlingsavgift 

matavfall 
Summa avgift 

(kr/kärl och år) 

2 gånger/vecka  2 422 kr 1 148 kr 3 570 kr 

1 gång/vecka 1 126 kr 574 kr 1 700 kr 

1 gång/2 veckor 562 kr 288 kr 850 kr 

 
Hämtning av restavfall  
Abonnemang tecknas i enlighet med abonnemang för hämtning av restavfall vid flerbostadshus, verksamheter 
etc. 

 

Korttidsabonnemang för hämtning av brännbart avfall och latrin vid 
festivaler, evenemang etc. 

Tecknas efter överenskommelse med AÖS. 

 

Storlek Hämtningsavgift Behandlingsavgift  
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/st. och hämtningstillfälle) 

Kärl 140-240 liter 424 kr 14 kr 438 kr 

Kärl 660 liter 509 kr 47 kr 556 kr 

Container 6 kbm 1 158 kr 418 kr 1 576 kr 

Container 8 kbm 1 411 kr 556 kr 1 967 kr 

Container 10 kbm 1 665 kr 695 kr 2 360 kr 

Latrinkärl   300 kr 

 

Utöver hämtningsavgift ovan tillkommer avgift för utställning, hemtagning och rengöring enligt nedan. 

Kärl (kr/st.)       300 kr (maximalt faktureras avgift för 5 st. kärl) 

Container (kr/st.)    1 400 kr  
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5.3 Övriga avgifter 
 

Extra hämtningar 

Extra hämtningar medges endast till kund. 
 

Avgift för hämtning av extra säckar på 
ordinarie hämtningsdag Hämtningsavgift Behandlingsavgift 

brännbart avfall Summa avgift 

Säck 160-240 liter  
Kr/säck och hämtning 64 kr 11 kr 75 kr 

 

 

Avgift för planerad extrahämtning  

Hämtning sker på dag som fastställs av AÖS eller 
dess entreprenörer.  

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall 

Summa avgift 
(kr/gång) 

Kärl 140 – 240 liter för restavfall  
Kr/kärl och hämtning 64 kr 11 kr 75 kr 

 

 

Avgift för extra hämtning av kärl och  
container på annan dag än ordinarie  
hämtningsdag 

Hämtningsavgift Behandlingsavgift 
brännbart avfall Summa avgift 

Kärl 120 - 660 liter  
Kr/behållare och hämtning 424 kr 26 kr 450 kr 

Container 3-10 kbm 
Kr/behållare och hämtning 2 082 kr 418 kr 2 500 kr 

 

 

Avgift för hämtning av kärl och container som inte varit tillgänglig på ordina-
rie hämtningsdag Summa avgift 

Kärl och container, 120 liter – 10 kbm 
Kr/behållare och hämtning 450 kr 

 

Komprimerat avfall 
Hämtning av komprimerat avfall i befintliga behållare ska vara godkänt av AÖS och prissätts från fall till fall be-
roende på tidsåtgång, volymvikt mm. (Kan ej nytecknas) 
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Tillägg för gångavstånd 
 

Kärl och säckar  
Avgift/hämtning och behållare 

6-15 meter 25 kr 

16-25 meter 70 kr 

Över 26 meter 145 kr 

 
Gångavstånd kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter.  
 

Tillägg för försvårad hämtning 
 

Kärl, säck och container Avgift/ hämtställe och gång 

Hämtning i utrymmen med trösklar, trånga utrymmen etc. som ej uppfyller 
”Anvisningar om hämtning av hushållsavfall” eller på annat sätt är försvå-
rande. 

325 kr 

Avser hämtning av container som behöver dras fram innan de kan hämtas, 
dvs står placerade under tak eller dylikt. 
(Kan ej nytecknas) 

125 kr 

 

Plockanalys (kvalitetskontroll) 
 

Kärlstorlek Pris per kärl  
(kr/kärl och tillfälle) 

140 liter - 660 liter 205 kr 

 

Felsorteringsavgift 

Underjordsbehållare* Pris per behållare och tillfälle 

Matavfall 1 500 kr 

 
*Tömning av underjordsbehållare prissätts enligt avsnitt 3.3 Speciella avgifter. 
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Hämtning och mottagning av hushållens grovavfall 
 

Hämtning vid fastighet Pris per tillfälle 

Komprimerande sopbil med chaufför 1 755 kr 

Paketbil med chaufför 1 170 kr 

Extra medföljande personal 545 kr 

 
Hämtning av grovavfall sker endast i markplan och på den plats som AÖS godkänt. För större städningar kan container för 
utsorterat brännbart avfall beställas av AÖS utsedd entreprenör. Farligt avfall och elavfall etc. får ej läggas tillsammans med 
annat avfall. 
 

Mottagning vid återvinningscentraler Avgift/st. 

Hushållens grovavfall 0 kr 

Blandade säck- och kärlsopor (endast vid Falevi ÅVC) 100 kr 

 
Fastighetsrelaterat avfall lämnat av hushåll 
Mängder överstigande 1 kbm per besök är avgiftsbelagda. Se separata avgifter för verksamhetsavfall. 

Endast mindre mängder asbest tas emot i AÖS regi vid Bångahagen, Falevi och Risängen avfallsanläggning. Med mindre 
mängd enstaka bitar av sådan storlek att kunden av egen kraft kan lägga det i behållaren. Asbest ska vid avlämnandet vara 
inplastat och uppmärkt. Större mängder asbest hänvisas direkt till aktörer med tillstånd att hantera avfallet. 
 

Byte och hemtagning av containrar och kärl 
Fastighetsägarens eget byte av rengjort kärl sker på av AÖS anvisade platser. Vid avlämnandet ska kontakt tas med perso-
nal på plats. Kontakt tas med AÖS innan byte av container. 
 

Byte av behållarstorlek, hemtagning och rengöring av behållare Avgift 

Fastighetsägaren ombesörjer rengöring och byte av behållare 0 kr 

AÖS ombesörjer byte av kärl 300 kr 

AÖS ombesörjer byte av container 1 350 kr 

Hemtagning av container 1 350 kr 
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5.4 Små avloppsanläggningar och fettavskiljare 

 

Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar  

 

Tömning av minireningsverk/slamavskiljare/sluten tank Avgift/tillfälle 

Storlek upp till 3,0 kbm 923 kr 

Storlek 3,1 – 5,0 kbm 1 169 kr 

Storlek 5,1 – 8,0 kbm 1 704 kr 

För slamavskiljare/sluten tank större än 8 kbm tillkommer för varje ytterligare kbm 190 kr 

Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder 385 kr 

 

 

Tömning av kompletterande slamavskiljare (t.ex. BDT-brunn) i samband med töm-
ning av fastighetens ordinarie slamavskiljare/sluten tank Avgift/tillfälle 

Storlek upp till 1 kbm 420 kr 

Storlek 1,1 – 3,0 kbm 710 kr 

 

 

Tilläggsavgifter 
 

Tilläggsavgifter 
debiteras utöver ordinarie tömningsavgift Avgift/tillfälle 

Vid beställning av akut tömning att utföras inom 24 timmar från beställning tillkommer utöver ordinarie tömningsavgift.  

Vardag kl. 07-16 705 kr 

Vardag kl. 16-07 1 250 kr 

Helg 1 500 kr 

Storhelg 2 200 kr 
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Tömning av fosforfällor  

Beställning av hämtning av filtermaterial skall göras minst 5 vardagar innan hämtning. 

Hämtning och behandling av fosforfällor Pris per tömning 
 inkl. moms 

Hämtning av filtermaterial i säck upp till 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
2 700 kr 

Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
3 300 kr 

Hämtning av filtermaterial upp till 500 kg med sugbil  2 700 kr 

Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil  3 300 kr 

 



   Beteckning 

   
 Handläggare Datum Er beteckning n 
 Linda Moularé 2018-04-24  
    

 

  
 

  
 

 
 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 
Direktionen för AÖS 

 

Avfallstaxa, ikraftträdande 1 januari 2019 – beskrivning av för-
ändringar 

 

Bakgrund 

AÖS bildades år 2000 och samordningsvinster under de tio första åren skapade ett 
ekonomiskt överskott som uppgick till ca 60 mnkr. Kostnadsutvecklingen i AÖS 
för perioden 2000–2011 var ca 2 procent att jämföra med ökning av konsument-
prisindex på 21 procent under motsvarande period.  

År 2011 beslutade direktionen att starta insamling av matavfall i alla medlems-
kommuner. Samtidigt bestämdes att utbyggnaden av insamlingssystemet skulle 
betalas med det samlade överskottet och det görs genom planerade årliga under-
skott. År 2013 övergick de tidigare överskotten till att bli underskott. Underskot-
ten beräknas öka tills sortering av matavfall är helt utbyggt för att därefter stabili-
seras. Senast år 2018 ska insamling av matavfall vara infört i samtliga medlems-
kommuner i AÖS. 

Avgifterna för AÖS abonnemang har inte höjts sedan beslutet om matavfallsin-
samling fattades för 7 år sedan. Endast miljöstyrande avgifter för att främja sorte-
ring av matavfall har tillkommit.  

Höjningen av avgifterna i avfallstaxan kommer genomföras stegvis med start 
2019 till dess ekonomisk balans uppnås. Förslaget till ny gemensam avfallstaxa 
innebär ökade intäkter med ca 8 mnkr. 

 

Grundavgifter 

Grundavgiften syftar till att täcka gemensamma kostnader för direktion, administ-
ration, information och återvinningscentraler. Hel grundavgift betalas av småhus 
och verksamheter och halv grundavgift betalas av fritidshus och för lägenhet i 
flerbostadshus. 
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I nya taxan föreslås en ändring av grundavgifterna till 750 kr per år för småhus 
och verksamheter samt 375 kr per år för fritidshus och lägenhet i flerbostadshus. 
 

Kategori Avgift AÖS  
7 kommuner 

Avgift  
Gullspång 

Avgift  
Mariestad 

Ny avgift 

Småhus 675 kr 675 kr 675 kr 750 kr 

Verksamheter 675 kr 674 kr 388 kr 750 kr 

Fritidshus 338 kr 443 kr 443 kr 375 kr 

Lägenhet 338 kr 462 kr 266 kr 375 kr 

 

Under 2017 var de gemensamma kostnaderna 44 mnkr och intäkterna från grund-
avgifterna var 36,5 mnkr. Den föreslagna höjningen av grundavgifterna (4,5 
mnkr) räcker inte för att täcka de gemensamma kostnaderna och ytterligare höj-
ning behövs i kommande avfallstaxor.  

 

Hämtningsavgifter 

Hämtningsavgiften syftar till att täcka kostnader för insamling av hushållsavfallet. 
Kostnaderna för insamlingen uppgick år 2017 till 62,5 mnkr och beräknas till 64,5 
mnkr år 2018. Hämtningsavgifterna föreslås höjas med 7 procent med utgångs-
punkt i gällande avfallstaxa för AÖS. Justeringar för principen om likställda taxor 
i hela förbundet och upprätthållande av beslutad styrning har också tagits hänsyn 
till i avgiftskonstruktionen. 

Efter föreslagen höjning beräknas intäkterna öka med 2,5 mnkr. 

Den miljöstyrande avgiften för de som väljer att inte sortera matavfall föreslås 
oförändrat vara 520 kr. 

Enligt statistik från branchorganisationen Avfall Sverige kostar det vanligaste 
abonnemanget (grund-, hämtning- och behandlingsavgift) för villahushåll i Sve-
rige 2 084 kr och i AÖS kostar det vanligaste abonnemanget 1 747 kr i det nya 
förslaget till gemensam avfallstaxa. 
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Två exempel på förändrade avgifter redovisas nedan. 
 

Exempel hämtningsavgifter villahushåll 

Hämtningsavgift Avgift idag Ny avgift Ökning/år Ökning/mån 

140 liter + mat 628 kr 651 kr 23 kr 2 kr 

190 liter + mat 955 kr 997 kr 42 kr 4 kr 

240 liter + mat 1 223 kr 1 281 kr 58 kr 5 kr 

370 liter + mat 1 620 kr 1 697 kr 77 kr 6 kr 

 

Flerbostadshusen är till skillnad från villahushållen en blandad kundgrupp där 
sophämtningen för två likadana flerbostadshus kan se väldigt olika ut beroende på 
sammansättningen av de boende, sortering av matavfall, fastighetsnära insamling 
av förpackningar etc. Det vanligaste abonnemanget restavfall för flerbostadshus i 
AÖS är 660 liter med veckotömning. 

 

Exempel hämtningsavgift flerbostadshus 

Hämtningsavgift AÖS  
7 kommuner 

 
Gullspång 

 
Mariestad Ny avgift 

660 liter  
1 gång/vecka  6 065 kr 6 864 kr 6 864 kr 6 323 kr 

 

 

Latrin 

Kostnaderna för hantering av latrin uppgår år 2017 till 700 tkr och intäkterna till 
330 tkr. Intäkterna efter föreslagen förändring uppgår till 750 tkr vilket ger kost-
nadstäckning för tjänsten. Ca 300 kunder omfattas av förändringen. 

Antal abonnemang minskas till två, ett för permanentboende och ett för sommar-
boende. 
 

Kategori Avgift ”gamla” 
AÖS 

Avgift  
Gullspång och 

Mariestad 
Ny avgift 

Latrin året runt 3 464 kr 4 750 kr 4 150 kr 

Sommar 6 kärl 1 400 kr - 3 000 kr 
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Fritidshus 

Avgifterna för fritidshus har likställts. Det innebär att hämtningsavgifterna i Gull-
spång och Mariestad sänks samtidigt som hämtningsavgifterna i övriga AÖS höjs 
med mellan 27 kr och 167 kr. 

När de nya föreskrifterna för AÖS trädde i kraft den 1 april 2017 så samordnades 
perioden för sommartömning från maj till och med september. Det innebär att 
sommarabonnemanget med 10 tömningar i Skara tas bort. De kunderna (11 st.) får 
en total avgiftshöjning med 111 kr och längre tömningsperiod. 

 

Enskilda avlopp 

Ett nytt entreprenadavtal från 1 januari 2019 för slamsugning av enskilda avlopps-
anläggningar har upphandlats. Jämfört med nuvarande ersättning till entreprenö-
ren ökar ersättningsnivåerna med ca 30 procent i det nya avtalet.  

Avgifter i taxan justeras efter priserna i upphandlingen så att kostnadstäckning nås 
för de tjänsterna. Samtidigt samordnas taxan i Skara med övriga medlemskommu-
ner.  

 

Övrigt 

Tjänsten tvätt av kärl förslås tas bort. Det är en tjänst som enbart utförs i Mari-
estad men som inte erbjuds i övriga medlemskommuner.  
 

Felsorteringsavgift för matavfall i underjordsbehållare införs. 
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 Kommunstyrelsen 
 
 
 

Avgiftshöjning familjerådgivningen  
 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avgiftshöjningen för familjerådgivning 
med nedanstående taxa: 

- 200 kr per besök år 2019 
- 200 kr per besök för enskilda och 300 kr per besök för par år 2020 

Bakgrund 

180608 inkommer mail från Skövde kommun, mailet är skickat till Mariestad, 
Töreboda, Gullspång, Hjo, Tibro och Karlsborg.  Syftet med mailet är att innan 
180930 få ovanstående kommuners syn på att höja avgiften för klienterna för 
den gemensamma familjerådgivningen i Skövde. I befintligt avtal står reglerat att 
avgiften ska vara 100 kr.  
 

Ärendet 

Avgiften för familjerådgivningen i Skövde kommun med samarbetskommuner 
har varit densamma sedan 1996. Avgifterna för familjerådgivning varierar stort 
över landet. I Skaraborg har också även Lidköping och Falköping med sina 
samarbetande kommuner 100 kr per besök, de ser dock också över sin avgift.  
I övriga landet har Skövde funnit avgifter i spannet 150 kr till 520 kr per besök. 
För dem som söker privat familjerådgivning kan kostnaderna vara ca 1200 kr till 
1500 kr per besök.  
 
I och med detta ser Skövde att våra avgifter är låga och att det borde finnas 
utrymme för en höjning för att kunna öka kapaciteten. Familjerådgivarna har 
möjlighet att avgiftsbefria vid behov. Därmed utestänger de inte klienter som 
exempelvis uppbär försörjningsstöd eller har en aktualitet hos 
kronofogdemyndigheten. 
Familjerådgivningen har sedan lång tid tillbaka svårt att erbjuda tider inom två 
veckor, vilket är målet för verksamheten. En avgiftshöjning skulle kunna 
möjliggöra en uppdimensionering med 0,25 tjänst och därmed öka kapaciteten i 
verksamheten.  
 
Skövdes förslag är initialt en avgiftsökning med 100 kr från 2019 till 200 kr per 
besök. Detta täcker en uppdimensionering nu, men inte på sikt eftersom det 
tillkommer ökade lönekostnader.  
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De föreslår därför att familjerådgivningen från 2020 också ökar avgiften till 300 
kr för par eller familj, men inte för enskilda besök. 60 % av besöken är par.  
Ökning i tjänstgöringsgrad skulle innebära möjlighet att ta emot fler besök, vilket 
också skulle öka intäkten lite.  
 
 
 
Töreboda som ovan 
 
 
 
Sandra Säljö 
Socialchef  
 
 
 
Bilaga: 
 
Beslutet ska skickas till: 
Skövde kommun Peter Ahlf 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Skövde kommun Datum Besöksadress Kontaktcenter 
Sektor xxx 2018-09-12 Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde Telefon: 0500-49 80 00 
 
Enhet/handläggare Beteckning Postadress Webbplats 
Eventuell enhet/handläggare   Skövde kommun, 541 83 Skövde www.skovde.se  

Förslag om avgiftshöjning för familjerådgivningen 
 

Vi skickar denna skrivelse till Mariestad, Töreboda, Gullspång, Hjo, Tibro och Karlsborg i syfte att få er 

syn på vårt förslag om att höja avgiften för familjerådgivning för våra klienter. I vårt avtal står reglerat 

att avgiften ska vara 100 kr.  

 

Avgiften för familjerådgivningen i Skövde kommun med samarbetskommuner har varit densamma 

sedan 1996. Avgifterna för familjerådgivning varierar stort över landet. I Skaraborg har också Lidköping 

och Falköping med sina samarbetande kommuner 100 kr per besök, de ser dock också över sin avgift. I 

övriga landet har vi funnit avgifter i spannet 150 kr till 520 kr per besök. För dem som söker privat 

familjerådgivning kan kostnaderna vara ca 1200 kr till 1500 kr per besök. I och med det ser vi att våra 

avgifter är låga och att det borde finnas utrymme för en höjning. Familjerådgivarna har möjlighet att 

avgiftsbefria vid behov. Därmed utestänger vi inte klienter som exempelvis uppbär försörjningsstöd eller 

har en aktualitet hos kronofogdemyndigheten.  

Familjerådgivningen har sedan lång tid tillbaka svårt att erbjuda tider inom två veckor, vilket är målet för 

verksamheten. En avgiftshöjning skulle kunna möjliggöra en uppdimensionering med 0,25 tjänst och 

därmed öka kapaciteten i verksamheten. Vi har tittat på en avgiftsökning från 2019 till 200 kr. Detta 

täcker en uppdimensionering nu, men inte på sikt eftersom det tillkommer ökade lönekostnader. Vi 

föreslår därför att familjerådgivningen från 2020 också ökar avgiften till 300 kr för par eller familj, men 

inte för enskilda besök. 60% av besöken är par, nästan alla övriga är enskilda. Detta då man också har 

enskilda samtal med dem som söker som par.   

Ökning i tjänstgöringsgrad skulle innebära möjlighet att ta emot fler besök, vilket ökar intäkten lite också 

det.  

Frågor kring detta kan ställas till enhetschef Eva Häljestam, tfn 0500-49 76 80 eller avdelningschef Peter 

Alfh tfn 0500- 49 83 57.  

Vi önskar svar senast 180930.  
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Verksamhetsberättelse för 2017 

Allmänt 

Verksamheten bedrivs enligt fastställd verksamhetsplan 2017. Våren har inneburit 

mycket internt arbete utöver det planerade med hänsyn till det nya avtalet för våra 

räddningstjänstmän i beredskap RiB 17. 

Uppstartade projektarbeten under 2016 har fullföljts och arbete pågår med att slut-

föra de samma. Projektet med att föra över de kommunala automatiska brandlarmen 

från respektive medlemskommun genomförs enligt plan. Rekrytering har genom-

förts avseende en tekniker för att hantera larm och teknikplattformarna (IT, Tele, 

Rakel mm) inom organisationen. Under hösten har teknik och omkoppling av larm 

genomförts. Målsättningen har varit att räddningstjänsten ska kunna förmedla de 

kommunala automatiska brandlarmen från 2018-02-01. Förstärkt tillträdesskydd vid 

brandstationen i Skövde har installerats. Projektet är delfinansierat av MSB.  

Arbetet med övningsfältet Hasslum fortgår med ett större engagemang från Skövde 

kommun. Kommunen har under året övertagit fältet. Det gamla avtalet med Speci-

alfastigheter AB har förlängts i avvaktan på nytt avtal med Skövde kommun. Polis-

myndigheten kommer att vara ytterligare en intressent i övningsfältet. 

Inom ramen för räddningstjänstens förmåga till kriskommunikation har fortsatt 

samverkan skett med medlemskommunernas kommunikationschefer och dess per-

sonal.  

Stabsutbildning har genomförts med tidigare angiven ambition och målsättning. Yt-

terligare personal ur organisationen har utbildats för olika befattningar i en rädd-

ningsstab. Stabsutbildningen har dels omfattat en stabs och ledningsövning i maj, 

där även polis, ambulans och Skaraborgs sjukhus deltog, samt en tvådagars stab- 

och ledningsövning under hösten med medverkan från delar av medlemskommu-

nerna. Det kan konstateras att det sker en succesiv positiv utveckling avseende vår 

ledningsförmåga. Som ett kvitto på detta kan nämnas vårt deltagande i stödet till 

RäddsamF (Jönköpings län), då räddningstjänsten tillsammans med andra rädd-

ningstjänster från RäddsamVG (Västra Götaland) samordnat understödde pågående 

skogsbrand i Bredaryd (Småland). Såväl stabsarbete, samordning som de direkta in-

satserna med personal på plats fungerade i allt väsentligt mycket väl. 

Som ett led i att ta till vara den kompetens som finns och på så sätt hjälpa varandra 

inom befintliga organisationer planerades och genomfördes vårens och hösten pre-

parandutbildning tillsammans med övriga räddningstjänster från Skaraborg. Utbild-

ningsresultatet blev mycket bra och vi kommer fortsätta att samordna våra utbild-

ningsbehov så långt det är möjligt. Räddningstjänsten har på uppdrag av MSB ut-

bildat personal i ”fyrhjulingar” vid övningsfältet i Skövde.  

Budgetarbete för 2018 är genomfört. Inom ramen för budgetarbetet 2018 lyftes en 

rad frågor kring hur vi fortsatt skall utveckla vår organisation mot de uppgifter som 

nu mer och mer står i förändring i samband med den samhällsutveckling som nu 

sker. Utmaningarna för organisationen är många och påverkas i olika tidsdimens-

ioner beroende på vilka beslut som tas inom vilken tid samt med vilken fastställd 

ambition. 
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Löneöversynen för 2017 är genomförd. Individuell lönesättning har implementerats 

för delar som ännu ej har denna lönesättningsmetod.  

Camp Blåljus är genomfört för sjätte året i rad. Syftet med denna aktivitet är att tyd-

liggöra säkerhetsbegreppet i ett större perspektiv för samtliga elever i Skaraborg 

som går i åttonde klass. Skövde stod som värdkommun och arrangemanget genom-

fördes på ett mycket bra sätt. Konceptet för 2018 kommer att i delar förändras. 

Med syftet att utveckla förbundets deltidsstyrkor så har en särskild arbetsgrupp på-

börjat ett arbete med att analysera förutsättningar för fortsatt personalförsörjning, 

kompetensutveckling mm. Arbetsgruppen ingår som en del i förbundets påbörjade 

arbete med att analysera våra fortsatta möjligheter, begränsningar, samt behov av 

beslut och åtgärder inför framtiden. 

Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomfört två möten enligt plan. Vid vå-

rens möte uppfattas det att krishanteringsbegreppet fått en reell innebörd efter 

många års frånvaro från våra agendor. Höstmötet fokuserade huvudsakligen mot 

förändrad omvärld och återtagande av förmåga till civilt försvar. 

Räddningschefen har utarbetat av riktlinjer för höjd beredskap. Underlag för krigs-

placera räddningstjänstens personal i respektive räddningsstyrka har inlämnats till 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. 

De årliga lördagsövningarna för deltidspersonalen och räddningsvärnen har genom-

förts vid övningsfältet Hasslum. Övningarna genomfördes på ett mycket bra sätt 

och vi har som organisation återigen fått ett kvitto på vad vi behöver utveckla och 

bibehålla avseende våra kunskaper och färdigheter. Det kan konstateras att deltids-

brandmännen och räddningsvärnsmännen generellt håller en hög nivå i sitt sätt att 

lösa sina uppgifter. 

Förbundets satsning på ledarskapsutbildning har fullföljts enligt plan. Samtliga 

styrkeledare har nu genomfört ledarskapsutbildning med syftet att på ett bättre sätt 

kunna utöva ledarskap i det dagliga arbetet. Denna utbildning kommer planeras att 

genomföras vart annat år vilket motsvarar det bedömda behovet av kompetensut-

veckling för räddningstjänstens chefer avseende ledarskap. 

Förbundet har som tidigare nämnts deltagit i skogsbrandsinsats Bredaryd (Småland) 

tillsammans med andra räddningstjänster inom RäddsamVG (RäddsamVG är ett 

samverkansnätverk där samtliga räddningstjänster inom Västra Götaland ingår). 

Det sedan en tid tillbaka påbörjade samverkansarbetet börjar nu ge effekt. Förbun-

det har tillsammans inom RäddsamVG löst uppgiften med att förstärka ett annat 

läns räddningstjänster med personal och materiel. Räddningstjänsten kommer fort-

sätta utveckla denna förmåga såväl inom RäddsamVG som att kunna stödja andra 

län vid behov av operativa enheter. 

RäddsamVG samarbetet utvecklas ytterligare. Under våren har arbetsgrupper på-

börjat sitt samverkansarbete. I personalperspektivet har ett personalråd bildats vilka 

har påbörjat arbetet med att samordna/tolka avtal för att snabbt kunna sätta in per-

sonal i insatser med samma förutsättningar avseende tolkningar och bestämmelser 

för gällande avtal. Detta arbete sker i samverkan med den arbetsgrupp som utveck-

lar vår operativa samverkansförmåga inom RäddsamVG. Vad avser det förebyg-

gande arbetet så har ett förebygganderåd startas och kommer genomföra ett större 
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samverkansmöte i september med syftet att kartlägga vilka förebyggandefrågor som 

skall prioriteras i ett uppstartsskede för fortsatt samverkan. 

Inom ramen för Räddsam VG har samtliga räddnings och förbundschefer tillskrivit 

Statsrådet Anders Ygeman med anledning av MSB svårigheter att svara upp mot de 

kommunala räddningstjänsternas behov av utbildning och kompetensutveckling 

Personal 

Personalförsörjningen fortsätter att utmana organisationen. Ingen personalkategori 

är undantagen ett fortsatt rekryteringsbehov på sikt, vilket med dagens och morgon-

dagens tillgång på personal bedöms som försvårande. Förutom föräldraledigheter 

finns det nu två brandmän som studerar till andra yrken och som sökt partiell ledig-

het, framför allt dagpass. Under våren beslutades att överanställa två brandmän, för 

att underlätta bemanningen av de vakanser som finns till följd av sjukdom och 

tjänstledigheter. Detta skedde under hösten.  Vid de pensionsavgångar som kommer 

inom närmaste året/åren finns möjlighet att åter gå ner till tidigare numerär. 

Det nya RiB-avtalet (Räddningspersonal i beredskap) har rört upp känslor i hela 

deltidsbrandmanna-Sverige. Inom förbundet har förts en dialog med BRF (Brand-

männens Riksförbund) lokalt och hållits flera möten med syfte att åstadkomma en 

lösning. Räddningstjänsten har även skickat sina synpunkter till central arbetsgivar-

organisation. Konsekvenserna av det centrala avtalet har inneburit ett stort merar-

bete för flera av medarbetarna i RÖS ledning. Nytt avtal avseende räddningstjänst-

personal i beredskap (RiB 17) undertecknades lokalt i april. För RÖS innebär avta-

let formellt att centralt avtal RiB 17 följs och det har i anslutning till detta tagits ett 

ensidigt arbetsgivarbeslut med syftet att nå upp till det nationella märket. Fortsatt 

arbete kring avtalsfrågan RiB skall nu koncentreras till kommande avtal RiB 19. 

För att öka möjligheterna att rekrytera personal till deltidsstationerna även framåt, 

har en Framtidsgrupp RiB bildats som under 2017 träffades vid tre tillfällen. Syftet 

med gruppen är att underlätta rekrytering samt att få idéer till en deltidsorganisation 

som fungerar ännu bättre. Fler möten är inplanerade för 2018. 

Under hösten tillträddes den nya tjänsten Larmtekniker. Tjänsten är uppkommen 

som en följd av att förbundet övertar driften av medlemskommunernas interna 

brandlarm. Prioriterad uppgift för Larmteknikern är att få de kommunala brandlar-

men att fungera och i mån av tid vara behjälplig i övriga teknik- och driftsfrågor. I 

övrigt har extern rekrytering till organisationen under året skett genom preparandut-

bildning vid två tillfällen och rekrytering av sommarvikarier.  Även intern rekryte-

ring för att ersätta vakanser som insatsledare och styrkeledare har genomförts. 

Glädjande kan konstateras att räddningstjänsten lyckats rekrytera en brandingenjör 

med gedigen kompetens till förebyggandeavdelningen, samt en erfaren drifttekniker 

till operativa avdelningen. Trots detta så föreligger utmaningar både på deltidssidan 

och heltidssidan. Vidare underlättar inte MSB nationella inriktningar en funktionell 

kompetensförsörjning. Räddningstjänsten har genom RäddsamVG uttryckt sin upp-

fattning via skrivelser till departementet och till MSB, där redovisning skett av den 

lokala uppfattning som finns i länets räddningstjänstorganisationer relaterat kompe-

tensutvecklingsbehoven. Fortsatt arbete över tid krävs med myndigheterna för att få 

till stånd en långsiktig hållbar lösning för framtida personalförsörjningar. 
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Under hösten ställdes förbundet inför utmaningen att rekrytera en ny Förbundsdi-

rektör, då tidigare Förbundsdirektör valde att anta en ny utmaning hos sin tidigare 

arbetsgivare Försvarsmakten. Direktionen ansvarade för rekryteringen och ett ex-

ternt rekryteringsföretag anlitades. Processen pågick under hösten i samarbete med 

direktion, ledningsgrupp samt arbetstagarorganisationer och slutfördes i december. 

Ny Förbundsdirektör tillträder 1 mars 2018. 

Skadeförebyggande verksamhet 

Det nya arbetssättet gällande ärendehantering har kommit på plats och ärenden han-

teras nu på ett sätt som är kvalitetssäkrat, uppfyller gällande lagstiftningskrav och 

är rättssäkert för den enskilde. Följden av det nya arbetssättet är att ärenden tar 

längre tid att hantera, vilket innebär att avdelningens kapacitet att hantera ärenden 

generellt har minskat. Prioritering av ärenden som initieras utifrån har fått göras 

med konsekvensen att internt initierade ärenden, framförallt tillsyner, har minskat. 

De ärenden som hanteras ger dock ett bättre resultat, exempelvis följs samtliga till-

syner numera upp för att säkerställa att samtliga kravställda åtgärder vidtas. De till-

syner som genomförs enligt det nya arbetssättet ger en skälig nivå på brandskyddet. 

Antalet tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor som genomförts under året är 

lägre än plan och antalet genomförda tillsyner enligt lag om brandfarliga och explo-

siva varor är också lägre än plan. Avdelningen har inte kapacitet att genomföra de 

tillsyner som behöver genomföras för att brandsäkerheten ska kunna hållas på en 

godtagbar nivå i medlemskommunerna. För året har tillsyn enligt lag om skydd mot 

olyckor prioriterats framför tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. 

Resultatet gällande ärendehantering för året skiljer sig mellan olika typer av ären-

den. Antalet ärenden generellt och antalet ärenden gällande byggprocessen i syn-

nerhet har ökat stort.  

Antalet invånare som nås av räddningstjänstens information har minskat från före-

gående år både gällande antalet informationstillfällen och gällande antalet invånare 

som nåtts. Antal invånare som nåtts har minskat till 48 % av föregående års resultat. 

Orsaken till minskningen beror framförallt på att SMO-styrkan, som genomför ma-

joriteten av alla informationsinsatser, har fått ytterligare arbetsuppgifter riktade mot 

t.ex. övningsverksamheten och räddningstjänstens övningsfält.  

Flera medlemskommuner har under året utryckt en önskan om att kunna genomföra 

den teoretiska delen av brandutbildning på distans via webben i kombination med 

en kortare praktisk utbildning i räddningstjänstens försorg. 

Förändringar har skett i avdelningens organisation. De två brandmästartjänsterna på 

vardera 50 % har överförts till den operativa avdelningen och en brandingenjör har 

rekryterats till avdelningen på 100 % istället. 1,4 tjänster har under året varit va-

kanta. 

Avdelningen har ett behov av ytterligare två tjänster utöver nuvarande vakanta 

tjänster för att hantera arbetsbelastningen och möjliggöra att genomföra tillsyner på 

en godtagbar nivå. Ökning krävs också för att kunna hantera t.ex. föräldraledigheter 

inom avdelningen, för att driva projekt samt för att kunna bistå med kompetens till 

övriga organisationen.  
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Tävlingen Camp Blåljus har genomförts i Skövde, återigen med ett lyckat resultat. 

Deltagare och arrangörer var mycket nöjda med evenemanget.  

Samarbetet med Radio Skaraborg har fortsatt som planerat under första halvåret 

men har avslutats inför andra halvåret.  

Operativa avdelningen 

Inför ett nytt verksamhetsår ingår som en del av planeringen att utifrån gällande 

riskbild anta ett visst förväntat utfall. Vid analys av statistik för verksamhetsåret 

2017 konstateras att utfallet väl sammanfaller med det förväntade. Inga speciella 

trender har tillkommit eller ändrats. År 2017 får anses vara ett ”normalår” sett till 

genomförda räddningsinsatser. 

 

Sammanlagt har åtta personer mist livet på grund olyckor inom RÖS område under 

2017. Ett stort antal mer eller mindre skadade människor har omhändertagits av 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, vilket sannolikt lett till att mycket mänskligt 

lidande lindrats. 

 

En analys av den nya befälsorganisationen är i det närmaste klar och resultatet av 

denna skall presenteras under första kvartalet 2018. 

 

De mål som valts att analyseras för 2017 anses i vara uppfyllda, dock i ett fall med 

begränsning. 

 

Mycket arbetskraft har även under 2017 gått till att säkra upp övningsfältet 

Hasslum och skapa en relevant verksamhet där. Detta har lett till att en bra grund nu 

finns att stå på gällande detta. Denna grund skall nu förvaltas och utvecklas. 

Mycket är gjort men mycket återstår. 

 

Under senare delen av året har en ansenlig mängd arbetskraft åtgått till att hantera 

sysslor i svallet av det faktum att förbundsdirektören slutat sin anställning. 

 

Sammantaget är det operativa chefens uppfattning att otroligt mycket verksamhet är 

genomförd på ett bra sätt och äran till detta tillskrivs den fantastiska arbetsinsats 

som räddningstjänstens personal genomfört. Detta tillsammans med politikens för-

troende och stöd har lett till ett produktivt 2017. Med anledning av detta framförs 

här ledningen för operativa avdelningens tack för er arbetsinsats och engagemang. 

 

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 driftavdelningen innebär till största delen att göra kontroller och 

reparationer på fordon, materiel samt brandstationer. Driftavdelningen försörjer 

även alla stationen med förbrukningsmateriel, byten av brandslang och andnings-

skydd efter insatser och övningar. Under senare år har övningsfältet på Hasslum 

tillkommit som en uppgift för driftavdelningen. Denna uppgift ligger utanför vårt 

tidigare arbetsfält och innebär att vår arbetsbelastning har ökat markant. Under vå-

ren har en drifttekniker anställts på den operativa avdelningen för att stärka upp 

räddningstjänstens förmåga att sköta övningsfältet och att serva vid övningar. Drift-

avdelningen kan dock se att det krävs en större arbetsinsats än vad som bedömdes 
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vid övertagandet av övningsfältet Om räddningstjänsten i framtiden skall öka och 

utveckla verksamheten så kommer det att krävas en organisation avsedd för detta.  

För närvarande har driftavdelningen 4 drifttekniker som har som huvuduppgift att 

serva deltidstationerna och brandvärnen. I Mariestad och Skövde sköter heltids-

brandmännen till största delen dessa kontroller på fordon och materiel åt driftavdel-

ningen. 

Efter beslut i medlemskommunerna skall räddningstjänsten from 1/1 2018 ta emot 

kommunala automatiska brandlarm. Detta har inneburit att räddningstjänsten har 

fått uppgradera vår utrustning för utlarmning på samtliga hel-och deltidsstationer. 

För att lösa dessa arbetsuppgifter har en larmtekniker anställts på driftavdelningen. 

Driftavdelningen ombesörjer även samordning av all upphandling av fordon och 

materiel samt ser till att vi har ett fungerande radiolänknät. Driftavdelningen ansva-

rar även för att räddningstjänsten har ett tillfredställande försäkringsskydd. 

Driftavdelningen planerar och genomför kontinuerligt underhåll och renoveringar 

på våra brandstationer. Underhållsplaner uppdateras fortlöpande och renoveringar 

genomförs i möjligaste mån av egen personal för att få så god ekonomi som möj-

ligt.  Här har vi genom åren haft god hjälp av egen duktig personal som vi tidvis har 

lånat från operativa avdelningen. Den möjligheten ser vi av olika skäl minska fram-

över. Nedanstående förteckning är exempel på renoveringsåtgärder på våra brand-

stationer under 2017. 

 

Renovering fönster och fasad Mariestad. 

Renovering dusch och omklädningsrum Tibro. 

Installation av nytt passagesystem Skövde. 

Installation av ny utalarmeringsutrustning på samtliga hel- och deltidsstationer. 

Brandskyddsåtgärder i Skövde och Mariestad 

Underhåll av förbundets master 

Samverkan, säkerhet och beredskap 

De mål som uppställts för ämnesområdet bedöms vara, på helårsbasis i huvudsak 

uppfyllda. Räddningstjänsten har i allt väsentligt genomfört planerade åtagande. 

Viss eftersläpning noteras beträffande uppföljning av avtalstecknad samverkan 

 

När det gäller samverkan med aktörer utan avtalsförhållande ser läget bättre ut. Här 

kan nämnas utvecklad samverkan med polismyndigheten avseende informations-

delgivning och fortsatt utveckling av samarbetet med kommunernas krisbered-

skapsinformatörer. 

 

Samverkan med länsstyrelsen sker genom medverkan i regionala rådet, deltagande i 

kvartalsövningar samt de veckovisa samverkanskonferenserna. 

 

Årets två möten med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomförts. Huvud-

temat utgjordes av totalförsvar, sårbarheter i betalningssystemet, klimatförändringar 

samt genomgång av pågående krisberedskapsverksamhet hos aktörerna. 

 

Regelbundna möten har hållits med gruppen Samhällsskydd Skaraborg där de tre 

räddningstjänsterna ingår tillsammans med företrädare för Polismyndigheten och 

akutsjukvården. Vidare har räddningstjänsten medverkat vid vår och höstmötet med 

Räddsam VG (ett samverkansorgan för räddningstjänstfrågor inom länet där såväl 

tjänstemän som politiker ingår). 
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Arbetet med återtagande av förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap har 

intensifierats. En riktlinje för räddningstjänst under höjd beredskap har utarbetats.  

 

Ekonomiskt resultat 

Ekonomin har i huvudsak löpt enligt plan. 

Resultatet för året visar på ett överskott på 1 873 tkr. Relaterat given uppgift (att 

upprätta nollresultat) uppfattas det att det ekonomiska resultatmålet är uppnått. Di-

rektionen fattade beslut om att kostnaderna för övningsfältet Hasslum skulle tas på 

resultatet vilket skulle innebära ett underskott på 1 mnkr. Det positiva resultatet be-

ror på ökade intäkter i form av fler fakturerade automatlarm och intäkter från öv-

ningsfältet samt ett positivt utfall av semesterskuld och pensionsavsättningar. 

Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar. Detta har föran-

lett senarelagda investeringar vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 

2017.   

Under året har investeringar skett avseende två tankbilar, en basbil samt ett reserv-

höjdfordon. Vidare har fullföljandet av investeringarna avseende andningsskydd 

slutförts. In- och utalarmeringssystem har bytts vid samtliga hel- och deltidsstat-

ioner. 

God ekonomisk hushållning bedöms föreligga då de ekonomiska målen nåtts och 

riktlinjerna för verksamheten följts. Detaljerad ekonomisk redovisning återfinns i 

bilaga. 

Detaljerad ekonomisk redovisning återfinns i årsredovisningen. 

Chefens bedömning 

Den samhällsutveckling som nu sker påverkar organisationen i en allt större omfatt-

ning. Behov av personalförsörjning, kommunernas olika utvecklingar inom förbun-

dets geografiska ansvarsområde, förändrade risk- och hotbilder, utvecklad myndig-

hetsutövning samt tillkommande uppgifter såsom höjd beredskap föranleder ett 

stort behov av att analysera de närmsta årens ambitionsnivå för räddningstjänsten. 

Långsiktighet i planeringen är nu viktigare än någonsin. Under 2018 kommer arbete 

krävas för att analysera och besluta om nästkommande handlingsprogram. Utkoms-

ten av detta arbete kommer påverka organisationen minst intill 2023. Att överblicka 

kommunernas utveckling och förbundets förmåga att lösa tilldelade uppgifter med 

nuvarande organisation och ambitionsnivå är mycket svårt. Bedömningen är att åt-

gärder krävs såväl ekonomiska som organisatoriska för att förbundet över tid skall 

kunna följa lagstiftarens ambition med ”ett likvärdigt skydd” oberoende vår du bor i 

vårt avlånga land. 

I sammanhanget finns det två huvudalternativ som måste övervägas av den poli-

tiska nivån. Det ena alternativet är att vi för framtiden förvaltar det vi idag har, och 

det andra alternativet är att vi följer våra medlemskommuners utvecklingar och an-

passar organisationen för detta. Oavsett vilket alternativ som väljs krävs en tydlig 

politisk inriktning för kommande arbete med nästkommande handlingsprogram. 
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Skövde den 22 februari 2018 

 

 

 

Hans Ingbert 

T.f. förbundsdirektör 
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Personal 

Målen 2017: 

 Mångfalden bland personalen ska ökas genom särskilda aktiviteter vid personal-

rekrytering. 

 Räddningstjänsten ska ha tillgång till erforderlig personal i operativ tjänst för att 

ständigt upprätthålla en grundberedskap. 

 Räddningstjänsten ska ha tillgång till personal med rätt kompetens i en omfatt-

ning så att behovet av räddningsledare tillgodoses. 

 Hälsofrämjande aktiviteter skall medverka till att sjukfrånvaron inte överstiger 3 

% per år. Genom aktivt arbetsmiljöarbete skall antalet arbetsskador minska. 

Skövde kommun bytte HR- och lönesystem hösten 2016. RÖS får inte ut all sta-

tistik från detta längre eftersom systemet grundar sig på uppgifter från Medvind. Vi 

har istället räknat manuellt på inlämnad sjukfrånvaro, VAB, föräldraledighet, tjänst-

ledighet etc. Siffrorna är därför inte exakta och inte på samma detaljnivå vad gäller 

sjukfrånvaro i olika ålderskategorier, men rimlighetsbedömning är gjord. 

Siffrorna för åldersstruktur visar all heltidspersonal respektive deltidsbrandmän. 

Jämförande siffror finns från fjolåret.  

Måluppfyllnad 

Räddningstjänsten strävar efter att öka mångfalden. Det har rekryterats ytterligare 

två kvinnor till räddningsvärn under året samt en kvinna till en deltidsstation. På 

heltiden har ytterligare en kvinna fått tillsvidareanställning som brandman och en är 

vikarierande med ambition att tillsvidareanställas. På deltidsstationerna finns nu 

fyra kvinnliga deltidsbrandmän. Glädjande är också att en av dessa under 2017 har 

utbildats till räddningsledare och kommer att iträda en styrkeledartjänst 2018. 

Mångfalden har således fortsatt öka något under 2017. Inför 2018 har RÖS dock en 

ambition att göra mer riktade aktiviteter för att attrahera fler kvinnor och även per-

sonal med annan etnisk bakgrund.  

Bemanningen vid heltidsstationerna har inte vid något tillfälle understigit nivån för 

grundberedskap. Så inte heller vid deltidsstationerna, med undantag av semesterpe-

rioden då Hjo station saknade en man tre timmar under tre eftermiddagar och 

Skövde deltidsstation var en man kort totalt sex dygn.  

RÖS har fortfarande behov av fler styrkeledare pool. Under året har dock en utbil-

dats i Gullspång och tre i Karlsborg. Förhoppningen är att fler kan utbildas i Hova, 

Hjo och Mariestad under året som kommer.  

Sjukfrånvaron har sänkts från 3,0 till 2,60 %. Under 2017 har två tidigare långtids-

sjukskrivna återgått i arbete, den ene i ny tjänst och den andra i tidigare tjänst. Vi 

har en ny långtidssjukskrivning sedan april på 100 % p.g.a. allvarlig sjukdom. En 

medarbetare var sjukskriven på grund av familjesituation men arbetar nu 30 % och 

är tjänstledig 70%. Sjukskrivningar på över en månad har även funnits p.g.a. fy-

siska åkommor som dock varit tillfälliga (ryggskott, frakturer, knäoperationer mm). 



13 

 

Personal 

Under året har fem heltidsanställda medarbetare slutat sin anställning, vilket är en 

normal personalomsättning. Två av dessa har lämnat för annan arbetsgivare utanför 

räddningstjänsten. Tre har avgått med pension.  

Tretton personer har slutat på deltidsstationerna. Av dessa har sex personer slutat 

som varit med i över tjugo år, de närmar sig pension eller har tappat lite motivation 

för att vara kvar i räddningstjänsten. Fem personer har slutat på grund av byte av 

tjänst och att det inte gått att kombinera beredskap med deras arbeten. En har slutat 

på grund av flytt och en har slutat på grund av missnöje med RiB-avtalet.  

Vid räddningsvärnen har sex personer slutat, samtliga på industrivärn.  

Under 2017 har anställts en brandingenjör samt en larmtekniker. Sistnämnda är en 

ny tjänst som tillkommit i samband med att förbundet övertar kommunala automa-

tiska brandlarm från medlemskommunerna. Räddningstjänsten har även överan-

ställt två brandmän p.g.a. studie- och föräldraledigheter som behöver täckas. VAB-

dagar har ökat, likaså semesteruttag och tjänstledighet. 

Kompetensutveckling 

Räddningstjänsten genomförde i år två preparandutbildningar för nyanställda del-

tidsbrandmän och räddningsvärnsmän med deltagare från såväl den egna räddnings-

tjänsten som från Skara-Götene, Falköping-Tidaholm, Lidköping. En genomfördes 

under våren och en under hösten.  Sammanlagt ledde detta till följande nyanställ-

ningar inom RÖS: Gullspång 4, Karlsborg 3, Tibro 4, Töreboda 2, Hjo 2, Hova 1, 

Skövde 4, Moholm 1, Timmersdala 1, Volvo 1, Katrinefors bruk 1. 

Grundutbildning för deltidsbrandmän – Räddningsinsats – har genomgåtts av en 

brandman. 

Under året har fyra deltidsbrandmän genomgått befälsutbildning Räddningsledning 

A. Fem heltidsbrandmän har genomgått befälsutbildningen Räddningsledning B. 

Bland övriga utbildningar noteras att tre medarbetare genomgått Tillsyn A.  

Tio medarbetare har genomgått UGL (Utveckling av Grupp och Ledare). 

Under året har 6 medarbetare startat utbildning för körkortsbehörighet C. 

Arbetsskador och tillbud 

Under 2017 har tio arbetsskador anmälts på heltiden. Innebandy står för fyra av 

dessa, med sårskada, vrickning, fraktur respektive avsliten hälsena som följd.  En 

skada utgjordes av tillfälligt lock för örat efter att fyrverkeripjäser avfyrats mot 

räddningstjänsten. Det tillfället kunde ha fått värre följder än vad det fick. Andra 

lättare skador är skrap-/sårskada från en halkolycka utomhus, och en närkontakt 

med stenmur vid träning. Övriga skador har skett i samband med övning och arbete; 

ett ryggskott vid lyft, sårskada och klämd tumme i anslutning till stege samt sår-

skada på fingrar som stuckits in i en fläkt på en bil.   

På deltiden och värn har en skada vardera rapporterats som båda har sin utgångs-

punkt i att personen snubblat på föremål på golvet. En sträckning i höften respek-

tive smärtor i knä blev följden där.   



14 

 

Åtta tillbud har anmälts, samtliga från heltiden. Två tillbud rör bilar som har slutat 

fungera helt eller delvis och ett rör styrningen som slutade att fungera på båt ute på 

insats. Två andra tillbud härrör mer från handhavandefel; fel bränsle har tankats 

samt bil har backats in med masten uppfälld. Ett rör brand på övningsfältet efter öv-

ning. Ett problem med en koppling i slangtvätten ledde till att ett tungt föremål spå-

rade ur och kunde ha fallit på någon med allvarliga följder. Även tillbuden med for-

don med defekter kunde ha slutat illa. Kontroll och åtgärder har vidtagits i samtliga 

fall.   

Ingen riskobservation har inkommit.   

Personalen i siffror 

Anställda  2017 2016 2015 2014  

Heltid  90 88 88 84  

- Varav kvinnor 9 8 8 6  

Deltid  183 174 171 175  

- Varav kvinnor 4 3 1 1  

Räddningsvärn 86 85 87 103  

- Varav kvinnor 9 7 5 8  

 

Åldersstruktur 

Heltid    

-29 år  13    

30-49 år  51  

50- år  26  

Medelålder  41,9 år  

 

Deltid 

-29 år  22    

30-49 år  107  

50- år  54  

Medelålder  44,0 år  

 

Personalomsättning, 

Procent 

Dagtid/Heltid 5,6 % 9,1% 3,6 %   

Deltid  7,1 % 5,26 % 7,4 %   

Räddningsvärn 6,7 % 1,15 % 15,5 %   

 

Tidsanvändning. 

Dag-/Heltidspersonal, 2017 2016-08-31 2015 2014  

timmar 

Ordinarie arbetstid 184 756 129 041* 190 002 179 882  

Närvarotid  144 202 104 309* 159 583 151 290  

  78,03 % 80,83 %* 83,99 % 84,1 %  

Frånvarotid  40554 24 732* 30 420 28 592  

  21,95 % 19,17 %* 16,01 % 15,9 %  
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Frånvaro, 

Procent av total arbetstid 

 

Sjukdom   

Samtlig personal 2,60 % 2,4  %* 3,6 % 3,2 %  

-29 år   1,94 % 1,9  %* 1,5 % 0,3 %  

30-49 år  1,49 % 1,7  %* 3,3 % 2,1 %  

50- år  4,89 % 4,2 %* 5,4 % 6,6 % 

Kvinnor  2,70 % 

Män  2,58 % 

Andel av sjukfrånvaron  

som sammanhängande är 60 dagar eller mer 36,25 %  

 

Övrig frånvaro 

Semester  14,5 % 10,4 %* 8,0 % 8,2 %  

Vård av barn  0,73 % 0,2 %* 0,4 % 0,2 %  

Föräldraledighet 1,87 % 4,4 %* 2,6 % 1,7 %  

Övrigt  2,23 % 1,5 %* 1,0 % 2,0 %  

(tjänstledighet, enskild  

angelägenhet, studieledighet) 

 

Arbetsskador, 

Antal anmälda 

Heltid  10 5 1 8  

Deltid  1 4 1 6  

 

Tillbud, 

Antal anmälda  
Heltid  8 9 6 5  

Deltid  0 2 7 5  

 

 

*Siffrorna från 2016 visar statistik t o m 2016-09-30 p.g.a. Skövde kommuns 

byte av HR-system.  
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Förebyggande verksamhet 

Myndighetsutövning 

Det nya arbetssättet gällande ärendehantering har kommit på plats och ärenden han-

teras nu på ett sätt som är kvalitetssäkrat, uppfyller gällande lagstiftningskrav och 

är rättssäkert för den enskilde. Följden av det nya arbetssättet är att ärenden tar 

längre tid att hantera, vilket innebär att avdelningens kapacitet att hantera ärenden 

generellt har minskat. Prioritering av ärenden som initieras utifrån har fått göras 

med konsekvensen att internt initierade ärenden, framförallt tillsyner, har minskat. 

De ärenden som hanteras ger dock ett bättre resultat, exempelvis följs samtliga till-

syner numera upp för att säkerställa att samtliga kravställda åtgärder vidtas. De till-

syner som genomförs enligt det nya arbetssättet ger en skälig nivå på brandskyddet. 

Ärendehantering 

För året var planen att ca 150 tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) 

och/eller lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) skulle genomföras. Utöver 

detta planerades att genomföra ca 40 tillsyner av kommunala badplatser, hamnar 

och liknande. För året har sammanlagt 76 tillsyner enligt LSO genomförts, varav 6 

tillsyner samordnades med tillsyn enligt LBE. Inga tillsyner av kommunala badplat-

ser, hamnar och liknande har genomförts under året. Under året har inga tillsyner av 

farlig verksamhet, enligt LSO, genomförts. Målet var att genomföra 4 tillsyner un-

der året.  

En jämförelse av antalet genomförda tillsyner enligt LSO och LBE mellan åren 

2012–2017 framgår i diagram 1 respektive diagram 2. I diagrammen är även en 

trendlinje inlagd, för att visa den troliga fortsatta utvecklingen. 

 

Diagram 1: Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §. 
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Diagram 2: Tillsyn enligt LBE. 

Planen för antalet tillstånd som utfärdas enligt LBE är 50 st. per år. Under året har 

50 tillstånd enligt LBE utfärdats, vilket motsvarar 100 % av planen för året. Resul-

tatet är inget som räddningstjänsten kan påverka då det styrs av efterfrågan från 

samhället. Även tillståndsärenden tar längre tid att hantera som följd av det nya ar-

betssättet gällande ärendehantering. Kvaliteten i hanteringen av tillståndsärenden 

har dock ökat.  

Antalet utbildningstillfällen för medlemskommunernas personal uppgår för året till 

72 tillfällen jämfört med planerade 100 st., vilket motsvarar 72 % av årets resultat. 

Ca 1 170 personer har genomgått räddningstjänstens brandutbildning. Antalet ut-

bildningar som genomförs beror på medlemskommunernas behov av utbildning och 

kan, idag, endast påverkas marginellt av räddningstjänsten genom att t.ex. påpeka 

otillräcklig utbildning av personal som en brist vid tillsyn. Flera medlemskommu-

ner har under året utryckt en önskan om att kunna genomföra den teoretiska delen 

av brandutbildning på distans via webben i kombination med en kortare praktisk ut-

bildning i räddningstjänstens försorg.  

Under året har 28 ansökningar om att bedriva egensotning medgivits och 7 ansök-

ningar har till del avslagits. 

Information till allmänheten ligger på en låg nivå jämfört föregående år både vad 

gäller antalet informationstillfällen och antal personer som har nåtts av informat-

ionen. Räddningstjänsten har bedrivit information till allmänheten vid 119 tillfällen 

under året att jämföra med 139 tillfällen för 2016. Räddningstjänsten har nått ut 

med information till ca 5 000 personer vid dessa tillfällen, att jämföra med 10 476 

personer för 2016. Antal invånare som nåtts har minskat till 48 % av föregående års 

resultat. Orsaken till minskningen beror framförallt på att SMO-styrkan, som ge-

nomför majoriteten av alla informationsinsatser, har fått ytterligare arbetsuppgifter 

riktade mot t.ex. övningsverksamheten och räddningstjänstens övningsfält. 

En jämförelse av antalet informationstillfällen till allmänheten, mellan åren 2012–

2017, framgår i diagram 3.  
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Diagram 3: Informationstillfällen till allmänheten, 2012–2017. 

Under året har 53 inventeringar och 44 hembesökstillfällen genomförts. Vid hem-

besöken har ca 1 070 personer nåtts av räddningstjänstens information.  

Räddningstjänsten har genomfört andra arbetsuppgifter i form av olika typer av 

myndighetsärenden vid 623 tillfällen. Med myndighetsärenden menas olika typer 

av yttranden och remisser, olycksundersökningar samt sakkunnighetsutlåtande. In-

koppling av automatiska brandlarm, rådgivning och liknande är inte inräknat i re-

sultatet. Antalet myndighetsärenden är högre för året jämfört med åren innan.  

Den stora ökningen i antalet ärenden utgörs, framförallt, av ett ökat nyttjande av 

räddningstjänstens kompetens i byggärenden. Detta får följden att mindre tid kan 

läggas på andra arbetsuppgifter. Räddningstjänstens medverkan i byggprocessen är 

viktig då det säkerställer att byggnader utformas med ett bra brandskydd redan vid 

byggnation. Många byggnader utgör inte framtida tillsynsobjekt, vilket innebär att 

räddningstjänsten endast kan säkerställa att brandskyddet är tillräckligt i byggpro-

cessen. Många byggnader är idag komplexa vad gäller materialval och liknande, 

vilket kräver att brandskyddet under byggtiden kontrolleras. Exempelvis byggs 

många nya byggnader med fasad och bärande konstruktion i trä.  

Under året har fem sakkunnighetsutlåtanden och tre olycksundersökningar genom-

förts. Sakkunnighetsutlåtanden görs på uppdrag av polis- eller åklagarmyndighet. 

Sakkunnighetsutlåtanden går ut på att bedöma om det i samband med en händelse, 

som rubricerats som brott, finns risk för brand- och rökspridning och därmed risk 

för uppkomst av farlig miljö för människor att vistas i. Underlaget används i t.ex. 

åtal och rättegång.  

Olycksundersökningar genomförs när behovet av att undersöka en olycka översti-

ger den grundläggande undersökning som genomförs i den händelserapport som 

upprättas efter varje räddningsinsats. I olycksundersökningen undersöks den hän-
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delse som gav upphov till räddningsinsatsen, räddningstjänstens insats samt ges för-

slag för att minska risken för att liknande insatser ska uppstå i framtiden och förslag 

på hur räddningstjänsten behöver utvecklas och utbildas. 

En jämförelse av antalet hanterade yttranden generellt och yttranden gällande bygg-

processen, mellan åren 2013–2017, framgår i diagram 4 respektive diagram 5. I dia-

grammen är även en trendlinje inlagd, för att visa den troliga fortsatta utvecklingen. 

 

Diagram 4: Antal ärenden generellt. 

 

Diagram 5: Antal yttranden gällande byggprocessen. 

För statistiskt underlag gällande ärendehantering, se bilaga A. 
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Måluppfyllelse 

Målen för verksamheten presenteras i form av verksamhetsmål, säkerhetsmål och 

prestationsmål i Räddningstjänsten Östra Skaraborgs handlingsprogram. Verksam-

hetsmålen är övergripande för verksamheten och förtydligas med säkerhetsmål som 

i sin tur förtydligas och görs mätbara genom prestationsmål. I verksamhetsplanen 

för respektive år definieras vilka säkerhetsmål som ska följas upp under året. För år 

2017 ska säkerhetsmål 2, 3 och 4 följas upp. Uppföljningen sker genom att granska 

om prestationsmålen för respektive säkerhetsmål är uppfyllt samt beskriva och ana-

lysera eventuella orsaker.  

Säkerhetsmål (S) med tillhörande prestationsmål (P) för år 2017 

S2 Skador på människors liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av brand i 

ska minimeras.  

- P2.1 Tillsyn av ägares/nyttjanderättshavares skyldigheter enligt lag om 

skydd mot olyckor för byggnader eller anläggningar som omfattas av 2 kap. 

3 § lag om skydd mot olyckor ska genomföras enligt en årlig verksamhets-

plan.  

- P2.2 Räddningstjänsten ska ha kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn 

vid byggnader eller anläggningar som inte omfattas av 2 kap. 3 § lag om 

skydd mot olyckor.  

S3 Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid anlägg-

ning med farlig verksamhet ska minimeras  

- P3.1 Tillsyn av ägares/verksamhetsutövares skyldigheter vid farlig verksam-

het enligt lag om skydd mot olyckor ska genomföras enligt en årlig verksam-

hetsplan.  

S4 Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid hante-

ring och/eller överföring av brandfarlig och/eller explosiv vara ska minimeras.  

- P4.1 Tillsyn av hantering av brandfarliga varor och hantering/överföring 

av explosiva varor enligt lag om brandfarliga och explosiva varor ska ge-

nomföras enligt en årlig verksamhetsplan.  

- P4.2 Räddningstjänsten ska ha kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn 

vid anläggningar som hanterar brandfarlig eller explosiv vara under till-

ståndspliktig mängd.  

Resultat 

Räddningstjänsten bedriver tillsyn enligt LSO 2 kap. § 2 och 2 kap. § 4 samt enligt 

LBE enligt en årlig verksamhetsplan, ”Verksamhetsplan 2017 med inriktning för 

2018–2020”. Räddningstjänsten har också kapacitet att genomföra tillsyn vid bygg-

nader eller anläggningar som inte omfattas av kraven i LSO 2 kap. 3 § eller som 

hanterar brandfarlig eller explosiv vara under tillståndspliktig mängd. För att denna 

tillsyn ska kunna genomföras får annan tillsynsverksamhet åsidosättas. Ingen tillsyn 

enligt LSO 2 kap. § 4 har genomförts under året. 

Antalet tillsyner som planerades genomföras har kraftigt reviderats i verksamhets-

planen för år 2017. I inriktningen för 2017 som redovisades i verksamhetsplanen 



21 

 

för 2016 var det planerat att genomföra sammanlagt 307 tillsyner totalt för år 2017. 

I verksamhetsplanen för år 2017 reviderades detta till att sammanlagt 154 tillsyner 

planeras att göras under året. Den reviderade planen för 2017 grundade sig i avdel-

ningens kapacitet för tillsyner och inte på vad det egentliga behovet av tillsyner är i 

samhället för att brandsäkerheten ska kunna hållas på en godtagbar nivå i medlems-

kommunerna. Revideringen av hur många tillsyner som avdelningen hinner med 

under ett år beror på det ändrade arbetssättet och tillgången till medarbetare samti-

digt som antalet övriga ärenden som avdelningen hanterar ökar. 

Utfallet för år 2017 visar att verksamheten ligger under även den reviderade planen.  

Det kan konstateras att kvaliteten i ärendehanteringen generellt och tillsynsverk-

samheten i synnerhet har ökat markant. Detta är positivt för samtliga inblandade, 

räddningstjänsten och den tillsynade.  

Analys 

Räddningstjänsten uppfyller målen då tillsyner enligt de olika lagstiftningarna ge-

nomförs enligt en årlig plan. Dock är antalet tillsyner som genomförs för lågt i för-

hållande till det behov som finns för att brandsäkerheten ska kunna hållas på en 

godtagbar nivå i medlemskommunerna. Konsekvensen av att göra färre tillsyner än 

vad behovet är, är att ett uppdämt tillsynsbehov skapas. Detta medför i sin tur att 

prioritering av tillsyner måste göras hårdare och hårdare för varje år som går med 

konsekvensen att vissa tillsynsobjekt blir utan tillsyn då de hela tiden måste priori-

teras ned. Kvaliteten i myndighetsutövningen och ärendehantering är mycket bättre 

nu än vad den har varit tidigare. Mycket tid har lagts ner generellt på att kvalitets-

säkra arbetsuppgifter och mycket tid kommer att behöva läggas ner även framöver. 

Slutsatser 

Antalet tillsyner som genomförs behöver utgå från vad tillsynsbehovet är och inte 

anpassas efter avdelningens kapacitet. Avdelningens kapacitet att hantera tillsyner 

måste ökas genom tillskott av fler medarbetare. Tillskott av fler medarbetare kan 

erhållas genom att skapa fler tjänster inom avdelningen, att bättre nyttja de medar-

betare som finns inom övriga delar av organisationen eller genom en kombination 

av de båda sätten. Det är viktigt att organisationens resurser används till det upp-

drag som lagstiftningen ålägger oss och som samhällets invånare förväntar sig. 

 

Personal 

Antalet tjänster inom avdelningen i början av året utgjordes av 1 avdelningschef, 1 

brandingenjör, 1,6 brandinspektörer, 2*0,5 insatsledare och 1,4 vakanta tjänster. En 

brandinspektör är pensionerad till 40 %, därav 1,6 brandinspektörstjänster.  

Under första halvåret återgick de två insatsledartjänsterna på vardera 50 % till den 

operativa avdelningen och istället rekryterades en brandingenjör till avdelningen på 

100 %.  

Under året har avdelningens medarbetare genomgått olika utbildningar, bland annat 

en utbildning gällande explosiva varor som anordnades i Räddsam VG:s regi. Den 

brandingenjör som har huvudansvaret för olycksutredning har genomgått utbild-

ningen ”Olycksutredning grundkurs 5 hp”.  

https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Alla-kurser-A-till-O/Olycksutredning-grundkurs-5-hp/
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Antalet tjänster inom avdelningen i slutet av året utgjordes av 1 avdelningschef, 2 

brandingenjörer, 1,6 brandinspektörer och 1,4 vakanta tjänster. 

Avdelningen har stort behov av fler medarbetare för att kunna genomföra sina ar-

betsuppgifter. Två medarbetare bedöms behöva rekryteras till avdelningen, utöver 

nuvarande vakanta tjänster, för att hantera den nuvarande arbetsbelastningen och 

möjliggöra att genomföra tillsyner på en godtagbar nivå. Med fler medarbetare kan 

också andra projekt drivas effektivt och utvecklas, som t.ex. projektet gällande indi-

vidanpassat brandskydd. Det finns också möjlighet att stödja organisationen och 

övriga avdelningar med kompetens inom olika arbetsuppgifter och projekt. Ök-

ningen krävs också för att kunna hantera t.ex. föräldraledigheter inom avdelningen. 

Övrig verksamhet 

Ett projekt gällande individanpassat brandskydd har startats upp tillsammans med 

Gullspångs kommun. Projektet går ut på att personal inom kommunens omsorgs-

verksamhet ska inventera brandskyddet hos sina brukare. Inventeringen leder sedan 

till att åtgärder för att förbättra brandskyddet hos brukaren implementeras. Rädd-

ningstjänsten har tagit fram det underlag som behövs för projektet, t.ex. checklistor 

och anvisningar, och kommer att utbilda de medarbetare som ska medverka i pro-

jektet. Gullspångs kommun har valts ut som första kommun för projektet och om 

det faller väl ut är planen att införa det i fler kommuner i takt med att avdelningens 

medarbetare hinner.  

Ett arbete har genomförts för att ta fram nya riktlinjer samt nya taxor och taxekon-

struktioner för avdelningens verksamhet, vilka har antagits av samtliga förbundets 

medlemskommuner under slutet av året.  

Avdelningen har under året stöttat den operativa avdelningen med att ta fram förut-

sättningar för att kunna påbörja insatsplanering genom skapande av insatskort i 

verksamhetssystemet Daedalos.  

Under första halvåret har sjätte upplagan av tävlingen Camp Blåljus genomförts. 

Tävlingen genomfördes i Skövde för andra gången. Inför tävlingen har räddnings-

tjänsten varit ute i skolor i förbundet och informerat elever och lärare i årskurs 8 om 

tävlingen.  

Samarbetet med Radio Skaraborg har fortsatt som planerat under första halvåret 

men avslutades inför andra halvåret. Detta på grund av programförändringar hos 

Radio Skaraborg.  

Under sommaren har en arbetsuppgift gällande riskinventering för räddningstjäns-

ten påbörjats. Syftet med att ta fram riskiventeringen är att få kunskap om vilka ris-

ker som räddningstjänsten kan förväntas hantera inom sitt verksamhetsområde. Det 

är också viktigt att få kunskap om skillnader mellan medlemskommuner samt om 

det finns särskilt utsatta områden, objekt eller grupper. Riskinventeringen kommer 

att utgöra ett underlag till kommande riskanalys och handlingsprogram samt använ-

das som beslutsunderlag vid planering av operativ- och förebyggande verksamhet, 

resursprioritering, identifiering av fortbildningsbehov, osv. Då riskläget förändras 

med tiden är en del av syftet att skapa en inventering som på ett enkelt sätt kan upp-

dateras löpande. Riskinventeringen genomfördes av en projektanställd brandingen-

jör under sommaren 2017. 
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Bilaga A – Statistiskt underlag 

Arbetsmoment 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § 
157 266 255 298 210 76 

- Varav badplatser och gästhamnar  40 42 42 42 42 0 

- Varav samordnad med tillsyn enligt LBE - - - - 36 6 

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

Tillsyn enligt LBE 30 99 99 91 54 6 

- Varav samordnad med tillsyn enligt LSO - - - - 36 6 

Tillstånd enligt LBE 52 38 66 46 53 50 

- Varav tillstånd brandfarlig vara 47 31 53 34 36 39 

- Varav tillstånd explosiv vara 5 7 13 12 17 11 

Brandutbildningar 50 90 124 63 90 72 

- Antal deltagare på kurser 843 1 565 2 368 1 046 1 558 1 171 

Egensotning 32 27 20 20 17 28 

- Beviljade 32 24 17 12 16 25 

- Avslagna 4 3 3 8 3 7 

Informationstillfällen till allmänheten 11 113 175 158 139 119 

- Antal informerade personer - 3 174 3 453 4 527 5 336 4 151 

- Antal informerade personer* 1 600 5 564 6 721 3 020 5 140 867 

- Totalt antal informerade personer 1 600 8 738 10 174 7 547 10 476 5 018 

Hembesök - - - - 49 44 

- Antal informerade personer - - - - 1397 1067 

Inventering, brandskydd i flerbostadshus - - - - 74 53 

Ärenden 244 483 567 481 590 623 

- Yttrande gällande planprocessen - 46 44 43 62 66 

- Yttrande gällande byggprocessen - 80 112 113 191 223 

- Yttrande gällande miljöbalken - - - - 3 1 

- Yttrande gällande polistillstånd - 221 208 178 246 279 

- Yttrande gällande serveringstillstånd - 35 38 32 43 41 

- Övriga remisser - - - - 22 5 

- Olycksundersökning - - - - 14 3 

- Sakkunnighetsutlåtande - - - - 9 5 

*Värdet bygger på uppskattningar 
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Operativa avdelningen 

Måluppfyllnad  

I handlingsprogrammet anges ett antal prestationsmål för operativa avdelningen 

vilka fungerar som styrdokument för planering, genomförande och analys. Varje år 

ska dessa utvärderas för att visa i vilken mån avdelningen uppfyller förväntningarna 

gällande förmåga. I Budget 2017 anges att följande mål skall analyseras: 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska för skadeavhjälpande verksamhet: 

 Ha förmåga till brandvattenförsörjning i områden med så kallat alternativsy-

stem genom tillgång till tankfordon i den omfattning och med den kapacitet 

som erfordras.  

 Ha tillgång till radiosystemet RAKEL för internt samband, ledning, samver-

kan och under mandatperioden för reservutalarmering. 

Dessa två mål är således de som i verksamhetsrapporten ska analyseras djupare 

än övriga mål. Ett av målen presenteras i halvårsrapporten och det andra i 

helårsrapporten. I detta fall väljs målet angående Rakel för analys i halvårsrap-

porten och tillgång till tankfordon i helårsrapporten. 

 

Utöver detta har chefen operativa avdelningen valt att studera i vilken mån 

räddningstjänsten uppfyller målet om intern utbildning och övning. Anled-

ningen till detta är att upplevelsen från olika grupperingar är att det finns brister. 

 

Mål 

 Ha förmåga till brandvattenförsörjning i områden med så kallat alternativsy-

stem genom tillgång till tankfordon i den omfattning och med den kapacitet 

som erfordras.   

Måluppfyllnad 

Det kan konstateras att tankbilar skall finnas i tillräcklig omfattning för att kunna 

hantera säker tillgång på släckmedel i samhällen med så kallat alternativsystem i 

förbundets samtliga stationsområden. Fördelning av tankfordon ses i tabellen ne-

dan. 

Station Fordonstyp Vattenvolym i liter 

2000 Tankbil 7000 

2000 Lastväxlare 10000 

2000 Lastväxlare 10000 

2300 Tankbil 7000 

4000 Tankbil 7000 

6000 Tankbil 9000 
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6200 Tankbil 7000 

6300 Tankbil 7000 

7000 Tankbil 8000 

7400 Tankbil 7000 

RÖS Total tankbilskapacitet 79 000 

Tabell 1. Tankbilskapacitet inom egen organisation 

För att kunna hantera släckmedelsförsörjningen inom områden med så kallat alter-

nativsystem föreligger behov av tankbilar. I detta fall kan inte släckbilens kapacitet 

räknas in då denna måste stå kvar på olycksplats i egenskap av livräddande resurs. 

Om man förutsätter en bostadsbrand som vid släckinsatsen skall hantera två led-

ningar med konstant flöde skulle detta kräva ett totalt uttag om cirka 600 l/min. 

Detta betyder att man efter framkomst till skadeplatsen behöver ha tillgång till 

första tankenhet inom 5 minuter, förutsatt att släckenheten har 3000 liters kapacitet. 

Detta klaras inom samtliga tätorter inom förbundet tack vare den valda strategin att 

ha tankenheter på samtliga hel- och deltidsstationer. 

Vid en större brand kan tillgången på den totala volymen vatten som kan levereras 

och distribueras på skadeplats bli en begränsande faktor. Med det totala utbud av 

tankenheter som finns inom RÖS kommer detta inte bli kritiskt. Det kommer möjli-

gen förutsättningarna att transportera enheterna att bli. Tillgången på personal blir i 

detta fall viktig. Med möjlighet att snabbt ta en person ut heltidsstyrkan och påbörja 

utryckning med någon av station Skövdes stora tankbilar skulle kunna göra att vat-

tendistributionen skulle underlättas. Detta skulle underlättas av den planerade utök-

ningen av Skövdestyrkan med en brandman per skift. 

Sammanfattningsvis konstateras att tillgängligheten på tankfordon som snabbt kan 

vara på plats är god. Den totala tillgången på transporterbart vatten likaså. 

Målet anses uppfyllt. 

Mål 

Intern utbildning ska genomföras enligt plan vilket innebär: 

 200 timmar per heltidsanställd i räddningsstyrka 

 100 timmar per insatsledare 

 60 timmar per deltidsanställd i räddningsstyrka i Skövde 

 50 timmar per deltidsanställd i räddningsstyrka utom Skövde 

 50 per inre befäl 

 50 timmar per räddningschef i beredskap 

 20 timmar per anställd vid räddningsvärn 

Måluppfyllnad 

Vid halvårsuppföljningen drogs följande slutsats: 
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Planeringen för heltid och RiB-stationer samt räddningsvärnen följs och tidsuttaget 

överstiger i de flesta fall det förväntade resultatet något. Det finns vissa individuella 

skillnader som kan förklaras med partiella ledigheter, sjukdomar och andra hinder. 

Det finns också gruppvisa skillnader som måste analyseras mer noggrant då grup-

perna har identiska planeringar och sannolikt samma förutsättningar. Uppgiften del-

ges enhetschefen för heltid då det i första hand gäller dessa grupper.  

Grupperna räddningschef i beredskap, inre befäl samt insatsledare understiger i 

samtliga fall det förväntade resultatet. 

Vidtagna åtgärder är bättre registrering och uppföljning, tydligare planering av be-

fälens övningsverksamhet genom insatsledarnas försorg samt till viss del justering 

av skiftens dagsplanering. Dessa justeringar kommer inte få full genomslagskraft 

förrän verksamhetsåret 2018. 

Det kan uttydas en positiv trend gällande övningstidsuttag för de högre ledningsni-

våerna under andra halvåret. Dock fylls inte exakt det uppsatta kvantitativa målen. 

Sammantaget bedöms den totala kunskapsinhämtningen under året vara tillfyllest. 

Målet anses uppfyllt med viss begränsning 

Insatsstatistik 

Olyckstyper 2013 2014 2015 2016 2017 

Brand i byggnad 127 118 150 134 125 

Brand, ej i byggnad 139 127 135 176 207 

Trafikolycka 200 195 249 259 261 

Utsläpp, farligt ämne 41 40 51 26 29 

Drunkning/Tillbud 5 3 0 11 7 

Automatiskt brandlarm 647 603 629 704 691 

Sams/IVPAlarm 88 122 158 127 121 

Övriga olyckstyper 212 184 226 98 152 

Totalt 1459 1392 1598 1535 1593 
Tabell 2. Översikt olyckstyper 2017 med 2013-2016 som jämförelse. 

 

Det kan konstateras att antalet insatser är det förväntade. Inte heller sticker någon 

olyckstyp ut avsevärt under verksamhetsåret om vi jämför med tidigare år. Tidigare 

identifierade trender verkar hålla i sig. 

Under året har vi blivit återkallade innan framkomst vid 40 tillfällen. Dessa larm är 

inräknade i respektive kategori. 

 

Brand i byggnad  4 

Trafikolycka 9 

Drunkning/tillbud 2 

Automatiskt brandlarm 10 

Sams/ IVPA-larm  9 

Person i svår benägenhet/hot om suicid 3 

Sjukvårdsuppdrag/inbrytning  2 

Röklukt 1 
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Tabell 3. Återkallad innan ankomst redovisat per olyckstyp under 2017. 

Fördelning av personskador 

Av statistiken framgår att förbundet hanterar ett stort antal skadade varje år och 

detta torde betyda att vi via våra insatser minskar mänskligt lidande vid ett stort an-

tal tillfällen årligen. 

 

Tyvärr har åtta personer mist livet vid de händelser räddningstjänsten blivit kallade 

till under 2017. Det befaras att minst tre av dessa är suicid. 

 

Fördelning person-

skador 

2013 2014 2015 2016 2017 

Avtransporterade     198 182 

Omkomna 14 7 11 7 8 
Tabell 4. Översikt fördelning av personskador 2017 med 2013-2016 som jämförelse. Från och med 2016 särredovisas ej lind-

rigt respektive svårt skadade. 

Redovisning omkomna 

Da-

tum 

Adress Händelse Antal 

22/2 E 20 Hova Trafikolycka 1 

25/4 Lyrestad Kollision tåg- personbil 1 

22/5 E 20 Lugnås Trafikolycka 1 

2/6 Åsbotorpssjön Skövde Drunkning 1 

6/6 E 20 söder Lugnås Person påkörd 1 

30/6 Vänern Hemmingstorp  Drunkning 1 

10/8 Väg 195 söder Hjo Trafikolycka 1 

19/12 Skövde Person påkörd av tåg 1 
Tabell 5. Antalet omkomna per olycka verksamhetsåret 2017. 

 

I ovanstående sammanställning har inte tagits med personskador och dödsfall vid 

SAMS/IVPA-larm då dessa registreras av sjukvårdshuvudmannen.  

 

Ämnesområdesvisa aktiviteter 

Larm och ledning 

Överföring av medlemskommunernas automatiska brandlarm till RÖS lednings-

central 

 

I december 2017 kopplades de första kommunala automatlarmsobjekten in till rädd-

ningstjänsten. Efter det att samtliga medlemskommuner undertecknat en avsiktsför-

klaring i december 2016, genomfördes en fördjupad analys under våren. Arbets-

gruppen, bestående av Fastighetschefer/Fastighetsingenjörer och motsvarande, från 

samtliga sju medlemskommuner samt personal från RÖS, tog fram en lösning avse-

ende ekonomi, tidplan mm. Detta formulerades i ett avtalsförslag som efter godkän-

nande i Direktionen har undertecknats av alla medlemskommuner. Avtalet innebär 

att räddningstjänsten ska kunna ta emot larm från årsskiftet 2017/2018. Varje kom-

mun har därvid en startavgift som ska täcka de förberedelser som RÖS behöver ge-
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nomföra under 2017 i form av installation av ny teknik, tillsättning av larmtekniker-

tjänst mm. Storleken på startavgiften per kommun utgår från samma fördelnings-

nyckel som avgiften till räddningstjänstförbundet. Avgiften till förbundet per in-

kopplat objekt fastställs vid varje årsskifte och beror på det totala antalet anslutna 

objekt vid det tillfället. Inledningsvis inkopplas ca 200 objekt under dec 2017 - jan 

2018. Under sommaren genomfördes rekrytering av larmtekniker, vilket resulterade 

i att Linus Simonsson tillträdde tjänsten den 1 oktober. En intensiv höst ägnades åt 

installation av nya in- och utlarmningstekniken samt inmatning och uppläggning av 

objekt i systemet. Bytet av utalarmeringstekniken på samtliga hel- och deltidsstat-

ioner har bland annat inneburit nya digitala textsökare till all deltidspersonal och 

förbättrat kartstöd vid larmpresentation i vagnhallarna.   

Passageskydd 

Passageskyddsåtgärderna på brandstationen i Skövde färdigställdes under hösten. 

Passageskyddet består av läsare vid dörrar samt bommar mot baksidan av stationen 

och medför ett yttre skal för hela stationen och ett inre för tillträde till räddnings-

centralen. Huvudsyftet är att ha en tillträdesskyddad ledningsplats, vilket också är 

skälet till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bidragit med stöd av 

utformning och 50 % finansiering. Systemet driftsattes fullt ut vid årsskiftet efter 

det att rutiner utformats avseende behörigheter mm och all berörd personal tilldelats 

taggar. 

Avsiktsförklaring robusta och redundanta ledningscentraler 

Räddningstjänstförbunden NÄRF, SÄRF och RÖS har tecknat en avsiktsförklaring 

som bl.a. innebär att ledningscentralerna ska utveckla sitt samarbete avseende 

stabsstöd, redundans och att så långt möjligt kunna arbeta i samma ledningssystem. 

Test och val av nytt larm- och ledningsstöd 

Under sommaren genomfördes ett test av nytt ledningsstödsystem på både inre och 

yttre ledning. Systemen, Oculus och Daedalos Mobil, levereras av LPA. Under året 

har förbundet även följt utvecklingen av SOS Alarms lightversion av CoordCom 

som ett alternativ. I slutet av året föll valet på de system som levereras av LPA och 

dessa avses driftsättas under våren 2018. Detta innebär bland annat installation av 

fordonsdatorer i de tre ledningsenheterna samt i vardera en räddningsenhet i 

Skövde och Mariestad. 

Förstärkningsrutiner Västra Götaland 

Räddningstjänsten har under året varit delaktiga i framtagandet av gemensamma ru-

tiner i länet för lämnande av förstärkning vid räddningsinsatser, av den typ som 

lämnades till Västmanland och Bredaryd. Rutinerna är även tillämpliga vid för-

stärkningar inom länet. Resultatet är dokumentet ”Riktlinjer för förstärkningsresur-

ser Räddningstjänsterna Västra Götaland” som fastställts inom RäddsamVG. En 

grundprincip är att arbeta i de fyra delregionerna i Västra Götaland med RSG, 

NÄRF, SÄRF och RÖS som kontaktnav. 

 

I samband med EU-toppmötet i Göteborg i november, användes förstärkningsruti-

nerna för första gången vid en planerad händelse. Räddningstjänsten Storgöteborg 

(RSG) efterfrågade resursförstärkningar från andra räddningstjänster i länet för att 
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kunna finnas i beredskap under toppmötesdagarna. Räddningstjänstens Östra Skara-

borg roll var att förbereda för att vid behov bistå RSG med förstärkningsresurser 

under den 16 och 17 november och att samordna resurser inom delregion Skaraborg 

(Räddningstjänsten Västra Skaraborg och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg). 

Förberedande aktiviteter som genomfördes var planeringsmöten på plats vid RSG 

och via telefonkonferenser samt genomgång med all berörd operativ personal vid 

RÖS avseende hotbild, risker, kartmaterial, sambandsrutiner etc. Under toppmötet 

gjordes kontinuerlig lägesuppföljning genom bl.a. samverkanskonferenser enligt 

fastställd dagordning som finns i RäddsamVG-riktlinjerna. Under den 16 och 17 

november fanns i RÖS en viss utökning av den operativa beredskapen.  

För räddningstjänsterna i länet har planeringen och hanteringen vid EU-toppmötet 

inneburit ett stort steg framåt avseende samverkan vid större händelser. Det visar på 

att trösklarna sänkts för att ta kontakter och nyttja varandras resurser för att få ökad 

operativ förmåga, vilket ger en god grund för fortsatt utveckling. Riktlinjerna för 

resursförstärkning som fastställts inom RäddsamVG och som i första hand inriktats 

på akuta händelser, prövades nu för första gången vid en planerad händelse och 

med gott resultat.  

Planering reservsamband 

En delstudie har genomförts avseende reservsamband vid kris och höjd beredskap. 

Denna har innefattat inventering av befintlig utrustning för det gamla analoga radi-

osystemet i RÖS (fasta, mobila och bärbara radioenheter), möjligheterna till sam-

verkan med Frivilliga radioorganisationen (FRO) samt möjligheterna att nyttja RA-

KEL i DMO-läge. I nuläget föreslås inriktningen vara RAKEL DMO och att av-

vakta den pilotstudie som görs i delregion Fyrbodal avseende täckning från basplat-

ser i DMO. 

Samverkan, utbildning, övning 

Tjänstgörande RCB och inre befäl deltar kontinuerligt i de kvartalsvisa regionala 

samverkansövningarna som Länsstyrelsen arrangerar. Övningarna avser samverkan 

kring informationsdelning och lägesbild via systemen RAKEL och WIS. Övning-

arna samlar 60-talet deltagande aktörer. 

 

En tvådagars större stabsövning genomfördes i november med all personal involve-

rad som kan komma att ingå i stabsfunktioner. Scenariot byggde på ett omfattande 

snöoväder. Även säkerhetssamordnare och kommunikatörer från medlemskommu-

nerna fanns med i övningen. 

 

Under hösten har utbildning påbörjats med fem medarbetare med målsättningen att 

kunna fungera som avlösande inre befäl. 

SMO-styrkan 

SMO-styrkan har under året fått något förändrade arbetsuppgifter. Med anledning 

av att RÖS nu försöker etablera verksamhet på övningsfältet Hasslum, även med 

externa kunder, har SMO tagit sig an den verksamheten också. Detta har naturligt-

vis lett till att annan verksamhet blivit lidande. Ledningens bedömning har dock va-

rit att ambitionsnivån inom informations- och utbildningsverksamheten möjligen 

varit något hög och att den tillkomna verksamheten då kan prioriteras in under en 

period. 
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Den operativa enheten 253 2960 (mindre släckenhet utrustad med skärsläckare) har 

under året varit i full drift och den har nyttjats på bränder och andra olyckor såväl 

genom SMO-styrkans som skiftpersonalens försorg. 

 

Under kommande år bör en analys av SMO-styrkans uppdrag genomföras, faststäl-

las och förtydligas. Tanken på en utbildningsenhet har funnits och borde analyseras 

vidare i samband med detta. 

 

Exempel på verksamheter som SMO-gruppen genomfört 2017:  

 

 Brandskyddsutbildningar  

 Skolutbildningar: 

- Grundskola (2:or, 5:or)  

- Högstadier (7:or)  

- Gymnasieskolor (yrkesprofilerande utbildningar)  

- SFI-utbildning  

- CAMP-Blåljus  

- Säkerhetsdagar (8:e klasser)  

- Särskoleklasser  

 

 Information för pensionärsorganisationer  

 Information för bostadsrättsföreningar  

 Utrymningsövningar (hyreshus, hotell m.m.)  

 Studiebesök  

 Yrkes och branschmässor  

 Information till förskolor 

 Information om räddningstjänsten roll till eftergymnasiala yrkesutbildningar 

 Krisberedskapsevenemang  

 MBU människan bakom uniformen (projekt ungdomar, bygga relationer) 

 Deltagit i Aurora (nationell militärövning) 

 Genomfört preparandutbildning 

 Genomfört utbildning av försvarsmakten luftstridsskolan. 

 

 

Utbildning och kompetensutveckling 

Övningsfält 

Det som framförallt hänt med övningsfältet Hasslum under 2017 är att fastigheten 

bytt ägare. Det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter AB har sålt hela den 96 

hektar stora fastigheten till Skövde kommun.  

Förbundets samverkan med Skövde kommun är mycket positiv och vi upplever att 

vi har stora möjligheter att skapa goda övningsmöjligheter för blåljusmyndighet-

erna på sikt. Det saknas fortfarande en tydlig fördelning mellan Polisen och rädd-

ningstjänsterna vilken måste skapas under 2018.  

Internt handlar det fortfarande om att skapa tydligare information om varför öv-

ningsfältet är en viktig arbetsuppgift. Dels handlar det om räddningstjänstens egen 
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förmåga till praktisk övning vilken är helt avgörande för framtiden. Dels har rädd-

ningstjänsten inom Räddsam VG tagit på sig ansvaret att rädda anläggningen för 

framtida bruk. Vidare handlar det om den förändrade hotbild visavi omvärlden som 

sannolikt kommer öka behovet av kvalificerade övningsplatser, inte minst MSB 

signalerar om detta. Möjligheten att i framtiden även genomföra grundutbildning 

för deltidspersonal regionalt kan också vara av avgörande betydelse för rekryte-

ringsmöjligheterna. 

Men detta betyder att räddningstjänsten till det yttersta måste nyttja den befintliga 

resurs som nu finns för att överleva fram tills en hållbar verksamhet etablerats. 

Övningsfältet i Mariestad har under året endast förvaltats och inga större utveckl-

ingsprojekt har genomförts där. Vidare har antalet övningar/utbildningar minskat 

där, då delar av den ordinarie verksamheten tillfälligt förlagts till fältet i Skövde. 

Målsättningen är dock att även i framtiden ha ett närövningsfält i Mariestad, då det 

får anses vara ett krav att heltidspersonalen där kan öva i jourtjänst. 

Räddningsvärn. 

Under våren har det genomförts övningar gällande brandbilens utrustning, stegar, 

Rakel, trafiksäkerhet, objektbesök, HLR, motorspruta/brandvattenförsörjning och 

båtövning. 

 

Räddningsvärnet Borgunda övade en heldag med fokus på skogsbrand. Övningen 

genomfördes som en insatsövning. I uppgiften ingick det att upprätta en begräns-

ningslinje med slang och motorspruta. I övningen ingick det också omhänderta-

gande av skadad person. 

 

Räddningsvärnet Volvo har genomfört utbildning mot farliga ämnen vid fyra till-

fällen.  

 

Räddningsvärnen har även genomfört en lördagsövning då det övades motorsåg, 

trafikolycka, brand i byggnad samt vattenförsörjning/motorspruta. 

 

Vi har genomfört möte APT under hösten 

 

Räddningsvärnen följer den tänkta planen för planerat övningsuttag. 

Räddningsmän i beredskapsstyrka, RIB (deltidspersonal) 

Under året har räddningstjänstens RIB- anställda genomfört övningar inom områ-

dena stadskörning/körgård, kartövning, Rakelövning, motorkunskap, taksäkring, 

IR-teknik, fystest, islivräddning, HLR, vattenlivräddning med båt/hansabräda och 

kall och varm rökdykning enligt AFS. 

Förbundet har genomfört två stycken två veckor långa preparandkurser där det har 

ingått deltagare från både RiB- och värnstationerna.  Här fanns även deltagare från 

Räddningstjänsten Västra Skaraborg, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och SOS-

alarm.  

Under våren har våra RIB-anställda genomfört de årligen återkommande insatsda-

garna. Under fyra lördagar övade samtliga RiB-anställda på övningsfältet i 
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Hasslum. Denna lördag övade man fyra olika moment. Varm rökdykning med upp-

gift sökteknik enligt AFS, trafikolycka med två personbilar inblandade, en genom-

gång av våra nya andningsskydd ingick också och avslutningsvis så hade man en 

sjukvårdsövning där en genomgång av ambulansen ingick. 

Räddningstjänsten har under våren startat en grupp som kallas framtidsgruppen 

RIB. I denna grupp ingår det en person från varje deltidsstation, HR- handläggare 

samt samordnare för deltid och värn. I denna grupp kommer bland annat frågor som 

rekrytering, utbildning och övning att tas upp. 

Skövde deltid har även fått en inledande teoretisk utbildning på skärsläckarenheten. 

Den praktiska delen kommer slutföras under våren 2018 

Skövde deltid har genomfört utbildning vid fyra tillfällen mot farliga ämnen enligt 

avtal med Volvo. 

Vi har även genomfört en riktad ledarskapsutbildning för styrkeledare med ersät-

tare. Innehållet i utbildningen utgjordes av grunder i ledarskap.  

Under året är det fyra ur personalen som genomfört utbildning räddningsledning A 

på MSB skola i Revinge samt en som genomfört Räddningsinsats. 

Räddningstjänsten har genomfört två APT under året. 

RIB- personalen följer den tänkta planen för planerat övningsuttag. 

Heltid  

Till MSB:s vidareutbildningar i Revinge har det under året skickats nio elever, fyra 

har genomfört Räddningsledning A, två Räddningsledning B och tre Tillsyn A med 

godkända betyg. Förbundet har också testat distansutbildning för RL B via skolan i 

Sandö, de tre eleverna har varit jättenöjda med distanskonceptet och även de har 

återvänt med godkända betyg. Som vanligt är ivern stor när man kommer hem och 

man vill testa sina nya kunskaper. Detta har räddningstjänsten som organisation stor 

nytta av och dessutom under senare år lärt oss att ta hand om på ett bra sätt. 

Samarbetet med Försvarsmakten när det gäller utveckling av grupp och ledare, 

UGL, har fortsatt och räddningstjänsten har under året medverkat med totalt tio 

medarbetare på denna kurs som genomförts vid två tillfällen; en i Karlskrona skär-

gård och en i Älvdalen (Trängslets skjutfält). Förbundet har nu betat av samtliga be-

fäl och nu ges även övrig personal möjligheten att delta vilket ökar förståelsen i öv-

riga delar av organisationen. 

Räddningstjänsten har också genomfört riktad ledarskapsutbildning 2x2 dagar för 

styrkeledarna med hjälp av IRL och Ola Mårtensson Planen är att alla som genom-

gått Räddningsledning A skall beredas möjligheten att få en ökad förståelse för ar-

betsgivaruppdraget.  

Under hösten har heltidstyrkorna vid stn Mariestad genomfört insatsdagar på öv-

ningsfältet i Hasslum. Insatsledargruppen har planerat, genomfört och utvärderat 

aktiviteterna. Resultatet gav vid handen att räddningstjänsten står väl rustad när det 

gäller taktik, teknik och metod i de mest frekventa situationerna och att det finns en 

del brister i de mindre frekventa.   
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Förmågan att hantera större komplexa händelser har förbättrats under hela 2017. 

Stabsutbildning har genomförts under vår och höst och året avslutades med en två-

dagars stabsövning som gick under namnet Svart oktober, efter den något taffliga 

inledning under 2016 så känns det som verksamheten kommit en bra bit på vägen. 

Insatsledargruppen 

Gruppen har under året fått ett nytt utseende vad gäller gruppens individer, vilket 

resulterade i en teambildningsresa till Stenungssund. Gruppen har formerat sig och 

gett ett oerhört positivt inslag i utvecklingsarbetet. Man har nu full effekt inom hela 

den tilldelade uppgiften. Många projekt är genomförda under året och redovisas i 

särskild ordning. Man har tagit tag i taktik- och ledningsfrågorna på ett mycket po-

sitivt sätt och detta utvecklas nu i rask takt. 

 

Även den egna utvecklingen hanteras nu på ett strukturerat sätt och förväntas få ful 

effekt under 2018. Insatsledarna har också tagit ansvar för planeringen för övriga 

befälsgrupper. 

Inre befälsgruppen 

Förutom att våra inre befäl deltagit i alla de utvecklingsprocesser som redovisas un-

der rubriken Larm och ledning så har man bland annat vidtagit en studieresa till 

Storstockholms räddningscentral, SSRC. SSRC larmar och leder insatser i 25 kom-

muner inom 4 län med 2,2 miljoner invånare och med cirka 19000 händelser per år. 

Syftet med besöket var att ta hem kunskap om hur de arbetar med ledning av många 

samtidiga insatser, stora insatser samt hur man hanterar omvärldsbevakning. 

För IB-gruppen har många administrativa rutiner utvecklats under året. Stödet till 

enskilda räddningsledare upplevs ha ökat. Detta identifieras via den enkät som be-

svarats gällande nya befälsorganisationen. 

RCB-gruppen 

Gruppen har under året utökats med en medarbetare för att bli totalt fem. Med an-

ledning av denna utökning har den nya medarbetaren introduktionsutbildats, vilket 

lett till att viss övningsverksamhet genomförts. I övrigt har genomförts månatliga 

möten/övningar av Tabletop-karaktär. 

Inför kommande verksamhetsår har en långsiktig planering genomförts under led-

ning av insatsledarna. 

Övriga aktiviteter rörande utbildning, övning och utveckling 

Två medarbetare har deltagit vid konferensen Kem 2017 i Helsingborg.   

Med anledning av att vi på stationen i Skövde ansvarar för MSB:s kemenhet har två 

av räddningstjänsten kemtekniker tillika brandmän varit på en tvådagars CBRN-ut-

bildning i Perstorp. Kemenheten har vidare varit ute på två uppdrag. Ett vid Sam-

hällsskydd Mellersta Skaraborg och ett vid Karlstadsregionens räddningstjänst. 

 

MSB har varit på plats i Skövde och utbildat personalen i ”Grunder joniserande 

strålning”, utbildningen innehöll en teoretisk del och en praktisk del där personalen 

fick möjlighet att indikera mot strålkälla. 
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Fyra elever från SMO-utbildningen har gjort sin första tvåveckors praktik hos oss, 

sex elever har genomfört lång LIA. 

 

Under sju veckor i har räddningstjänsten haft en brandingenjörselev hos sig, som 

gjort sin brandmannapraktik. 

 

En större övning på Skaraborgs Sjukhus genomfördes under våren. Detta gav perso-

nalen en möjlighet att testa upprättad insatsplan och utöva färdigheter på en stor 

och komplex skadeplats. Dessutom gavs tillfälle att öva samverkan då det var 

många aktörer inblandade, Västfastigheter, VG-regionen med ledningsgrupp, akut-

sjukvården och ambulansen, polisen med flera. Utvärderingen för vår del i öv-

ningen konstaterade att agerandet genomfördes enligt plan och att den stora utma-

ningen vid en brand är att ventilera ut rök, utan att smitta fler brandceller än den re-

dan drabbade. 

 

Tre av räddningstjänstens medarbetare har genomgått testledarutbildning via Ut-

bildningsverkstadens och Kerstin Gustavssons försorg. 

Två av insatsledarna har genomfört Regional Samverkans Kurs enligt den plan som 

finns för befälsutveckling. 

Den utvärdering som skulle göras av den nya befälsorganisationen är näst intill 

klar. Den har genomförts genom att samtliga befäl fått besvara en enkät. Därefter 

har ett antal intervjuer genomförts och detta kommer fortsätta under kvartal 1 2018. 

En analys av genomförda räddningsinsatser är också genomförd i syfte att hitta fall 

där den nya organisationen kan ha haft en påverkan på händelseförloppet. Slutgiltig 

analys av resultatet samt eventuella åtgärder vidtas under kvartal 1 2018. 

Insatsplanering/förebyggande 

Under året har den operativa personalen likt tidigare år bedrivit förebyggande åtgär-

der genom ett antal olika aktiviteter. Personalen har knackat dörr för att informera 

om brandskydd i bostäder, brandskyddsinventerat olika bostadsområden och delta-

git vid ett antal olika andra aktiviteter under året.  

 

OPI, Operativ Information, är ett nytt begrepp som kommer att underlätta insatspla-

neringen i framtiden. Det är en del av Daedalos där det kan skapas framkörnings-

kort, insatsplaner och övrig operativ information som sedan kan levereras direkt ut i 

fordonen via Daedalos mobil. Grunden är lagd och igångsättandet sker under de 

första veckorna 2018. 
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Axplock från årets händelser 

 
 

2017-01-13 22:56 Automatlarm Vasaskolan Skövde. 

Styrkan från Skövde 1+4 åker till platsen. När man kommer fram känner man 

röklukt och vid kontroll så visar det sig att man har en brand i ett lärarrum på sko-

lan. Branden är med stor sannolikhet anlagd då man utifrån slagit sönder en fönster-

ruta och därefter tänt eld inne på kontoret. 

 

Skador: Brand och rökskador i lärarrummet, trasiga fönster samt rökspridning i 

andra lokaler. 

 

 

2017-01-29. Brand i byggnad Älgarås 

Klockan 17:20 inkommer larm om brand i byggnad. Vid framkomst är det osäkert 

om det finns någon kvar i byggnaden, rökdykning påbörjas med inriktning livrädd-

ning. Efter en stund kommer ägaren till platsen och meddelar att ingen finns kvar i 

huset. Styrkor från Hova, Töreboda, Gullspång samt Insatsledare insatta i händel-

sen. Huset totalskadat. 
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2017-02-03 Brand i byggnad Uttervägen Tibro 

Närmaste grannen, som även var inringare, mötte upp och gav då information att 

familjen var ute och att ambulansen hade tagit hand om fadern för transport till 

sjukhuset. 

Därefter togs beslutet att ingen rökdykning/livräddning skulle utan endast begräns-

ning. Initialt sattestvå styrkor in men den ena, Skövde, kunde återgå och Tibro löste 

insatsen själva. 

 

 
 

2017-02-08 Brand i villa Hova. 

Larm om brand i byggnad/villa Lilla Grönehög. Oklart om det fanns folk kvar inne 

i byggnaden. Styrkor från Hova, Gullspång och en Insatsledare till platsen. Det vi-

sade sig vid framkomsten att det inte fanns personer kvar inne i byggnaden. 

Byggnaden var helt övertänd vid framkomsten så räddningstjänsten lät byggnaden 

brinna ner efter samråd med polisen. 
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2017-02-17 Trafikolycka Hova 

Frontalkrock mellan en lastbil och en personbil på E20. Insatta styrkor är Hova, 

Mariestad samt insatsledare. En kraftig kollision med en lättare skadad som gick ur 

bilen själv och en svårt skadad och fastklämd person. Då kollisioner med svårt fast-

klämda inträffar är det bra med två enheter på plats, gärna en heltidsstyrka kombi-

nerat med en deltidsstyrka.  

 

 

 
 

2017-04-25 17:42 Kollision mellan tåg och bil Lyrestad 

En trafikolycka inträffade mellan en personbil och ett tåg norr om Lyrestad på Kin-

nekullebanan. Räddningsstyrkor som larmas till platsen är från Mariestad och 

Hova, även insatsledare larmas. Övriga enheter på plats är ambulans, ambulansheli-

kopter och polis. 

 

Åtgärder: Kontroll av trafikstopp med Trafikverket sedan säkras olyckplatsen. Man 

skapar tillträde för ambulanspersonalen genom att använda klippverktyg för att få 

ut föraren ur fordonet. Samverkar med polis, ambulans och personalen på tåget.  

Skador: En person avlider och en skadas, båda färdades i personbilen. Ingen på tå-

get skadades. Skador på tåg och personbil. 
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2017-05-01 Stort larm flyghaveri. 

Klockan 15:05 inkommer larm om att ett segelflygplan får problem vid start från 

Skövde flygplats. Planet störtar ca 1,5 km söder om fältet i tät ungskog. Personen 

får vinschas upp med helikopter och föras till sjukhus med medelsvåra skador. 

 

. 

   
 

2017-05-22 Trafikolycka lastbil/personbil E20 söder om Mariestad. 

En personbil och långtradare frontalkrockar på E20, olyckligtvis med dödlig ut-

gång. 

Personbilen fick flyttas till annan plats innan man kunde plocka ur personen ur for-

donet. 

Totalstopp rådde under lång tid på E20. Styrkor från Mariestad, Töreboda och In-

satsledare var på platsen. 
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2017-06-05 Villabrand Framnäs gård Tibro. 

Tidigt på morgonen inkommer larm om villabrand och redan på medlyssningen in-

ses att det är en händelse av större dignitet. Glädjande nog sker inga personskador, 

dock blir familjen hemlös då villan blir totalskadad. Insatta styrkor är förutom in-

satsledare, Tibro, Skövde heltid samt Skövde deltid i beredskap på stationen.  

 

 
2017-08-17 19:08 Larm om brand i verkstad.  
Branden hade ett snabbt förlopp och det fanns gasflaskor i byggnaden. Styrkor från 

Tibro och Skövde deltog i arbetet. Räddningsledaren spärrade av området och väg 

49 och skytt larmades till platsen för att oskadliggöra acetylenflaskan. Efter skottet 

kan man konstatera att flaskan redan hade rämnat. Ingen person kom till skada. 

 



40 

 

 
2017-09-06 Brand i restaurang Carizma Mariestad. 

Larm brand i byggnad Österlånggatan 10. Restaurang Carizma. 

Vid framkomsten var det brand i nästan hela lokalen. Inga personer kvar i lokalen. 

Mål med insatsen var att brand/rök skulle stanna i lokalen och inte sprida sig till an-

gränsande lokaler som man också lyckades med. 

En lyckad insats i en byggnad med flera våningar och lokaler. 

Styrkor från Mariestad, Töreboda, Skövde, IL och RCB var på platsen. 

 

 

 
2017-09-12 Villabrand Tidan  

Kl. 13:42 inkommer larm om brand i byggnad. Under medlyssningen får vi inform-

ation om att det brinner i källaren på villan och att ägaren försöker släcka med en 

pulversläckare. Vid framkomst sätts rökdykare in och släcker ner resten. Brandska-

dor i källaren samt rökskador i övriga huset. Inga personskador. Styrkor från Mari-

estad och Moholm på plats.   
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2017-09-19 00:46 Brand Billinge Trä Värsås 

När Blikstorp, som var första styrka på plats, kom till platsen var det redan genom-

brunnet i yttervägg och brandgaser utmed hela takfoten. Efter 15 minuter brann det 

igenom taket och beslut togs om att denna byggnad ej gick att rädda utan inrikt-

ningen blev att skydda intilliggande byggnader, vilket man lyckades med. Man 

lyckades också få ut datorer och annat material från kontoret samt gasflaskor ur 

byggnaden. Styrkor som var inblandade i insatsen var från Blikstorp, Hjo, Tibro 

och Skövde, insatsen avslutades 08:30 på morgonen. Inga personskador. 

 

Drift och underhåll 

För att den skadeavhjälpande verksamheten inom räddningstjänsten skall kunna 

fullgöra sina uppgifter krävs ett väl fungerande system för drift och underhåll. 

Räddningstjänstförbundet har för närvarande tolv brandstationer geografiskt place-

rade inom förbundets medlemskommuner samt ett åttital fordon varav många speci-

alfordon och ett stort antal efterfordon samt båtar för uppdrag i vatten, och en 

mängd av olika typer av räddningsutrustningar. Utrustning för utalarmering samt 

för radiokommunikation med samtliga enheter. Övningsanläggningar och förråd 

mm. 

Verksamheten består av drift och underhåll enligt upprättat handlingsprogram. Från 

förebyggande underhåll till akuta reparationer av fastigheter, räddningsfordon, 

skyddsutrustningar, räddningsmateriel, kommunikationsutrustning, larmöverfö-

ringsutrustning, övningsanläggningar, förråd för RUHB materiel (räddningstjänst 

under höjd beredskap) larmaggregat för VMA larm (viktigt meddelande till allmän-

heten) och räddningscentraler. 

Samordning av upphandlingar av fordon, utrustning och övrig materiel. 

Samordning av verksamhetens behov av egendoms, ansvars och fordonsförsäkring. 

Verksamheten bedrivs löpande med servicetransporter för påfyllnad och komplette-

ring av materiel efter insatser och för övningsverksamheten. Månadskontroller av 

fordon, utrustning och lokaler samt övriga besiktningar sker enligt upprättad plan. 
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Underhållsservice och reparationer sker efter behov. Under senare år har övnings-

fältet på Hasslum tillkommit som en uppgift för driftavdelningen. Denna uppgift 

ligger utanför vårt tidigare arbetsfält och innebär att vår arbetsbelastning har ökat 

markant. Under våren har en drifttekniker anställts på den operativa avdelningen för 

att stärka upp räddningstjänstens förmåga att sköta övningsfältet och att serva vid 

övningar. Driftavdelningen kan dock se att det krävs en större arbetsinsats än vad 

som bedömdes vid övertagandet av övningsfältet. I dagsläget skjuts reparationer 

och underhåll framåt på grund av vårt osäkra hyreskontrakt. Om räddningstjänsten i 

framtiden skall öka och utveckla verksamheten så kommer det att krävas en organi-

sation avsedd för detta. 

Efter beslut i medlemskommunerna skall räddningstjänsten from 1/1 2018 ta emot 

kommunala automatiska brandlarm. Detta har inneburit att räddningstjänsten har 

fått uppgradera vår utrustning för utlarmning på samtliga hel-och deltidsstationer. 

För att lösa dessa arbetsuppgifter har en larmtekniker anställts på driftavdelningen 

med uppgift att driftsätta den nya utrustningen samt administrering av automatlarm-

sobjekt i medlemskommunerna.  

Driftavdelningens verksamhet präglas av stor flexibilitet och många olika projekt 

löper parallellt med ordinarie verksamhet. Arbetet med rutiner och materielhante-

ringsfrågor sker i nära samarbete med stationsansvariga på deltidsstationerna.  

För stationerna med heltidsbemanning i Skövde och i Mariestad har ansvarsområ-

den för planering/uppföljning och arbeten med drift och underhållsfrågor för den 

egna stationen utvecklats. Ansvarsområden har delats in i huvudgrupper och är av-

gränsande efter verksamhetens behov såsom fastigheter, fordon, brandsläcknings-

utrustning, räddningsmateriel, samband och skyddsutrustning. 

Av räddningstjänstens 12 brandstationer är RÖS fastighetsägare till stationerna i 

Skövde, Mariestad, Tibro, Hjo, Gullspång och förråden i Borgunda. Med övriga 

stationer i Töreboda, Karlsborg, Hova, Moholm, Timmersdala, Undenäs, Blikstorp 

och garaget i Otterbäcken finns hyresavtal. 

För verksamheten finns riktlinjer som översiktligt beskriver arbetet med drift och 

underhåll och skall ses som en del i kvalitetssäkring av verksamheten. 

Sammanställning av RÖS brandstationer med aktuell fordonsplacering 

Station Släck 

fordon 

Höjd 

fordon 

Tank 

fordon 

Ter-

räng 

fordon 

Befäls 

fordon 

Transp 

fordon 

Be-

siktn 

fordon 

Båtar Vete-

ran 

fordon 

Övrigt 

Skövde      3      2      2      1      3      9      4      1       4 

Mari-

estad 

     2      1      1      1      1      2      2      3       2 

Tibro      1      1      1             1       2      1  

Töre-

boda 

     2      1      1      1       1        1   

Hjo      1      1      1      1       1       2      2  
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Karls-

borg 

     1      1      1      1       1       2       1 

Gull-

spång 

     1       1      1       1       2   

Hova      1       1      1         1   

Tim-

mers-

dala 

     1        1         1   

Mo-

holm 

     1          1       1   

Blik-

storp 

     1        1         1   

Unde-

näs 

     1        1         1   

Bor-

gunda 

Övrigt 

 

     2 

            6 

 

 

Summa     18      7      9     10       4     17      6     18      9      7 

 

Mål och måluppfyllnad 

Prestationsmål 

Genom systematiskt och regelbundet underhållsarbete säkerställa hög funktionssä-

kerhet hos fordon och materiel. 

Måluppfyllnad 

Målet för 2017 anses till största del uppnåtts. Viss eftersläpning av kontroller har 

tidvis uppstått pga. hög arbetsbelastning hos driftteknikerna. Följande aktiviteter 

har i stort genomförts enligt gällande rutiner.  

Kontroll och uppföljning av funktionssäkerheten sker i huvudsak genom regel-

bundna vecko-, månads- och årskontroller med funktionsprover och besiktningar, 

och i vissa fall särskilt riktade kontroller. Arbetet sker i huvudsak i egen regi med 

egen personal, men i vissa fall där krav på annan kompetens gäller anlitas auktori-

serade företag enligt gällande tidsintervaller och normer.  

Prestationsmål 

Genom egen personals medverkan i drift- och underhållsverksamheten minimera 

utgifter för externt upphandlade underhållstjänster. 
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Måluppfyllnad 

Målet för 2017 anses uppnått. Genomförda underhållsåtgärder har till största del ge-

nomförts med egen personal. Inköpta tjänster har endast skett där vi saknat kompe-

tens eller behörighet att utföra arbetet.  

Personal 

Bemanningen på avdelningen är en driftchef, en driftledare och fyra drifttekniker 

samt en larmtekniker. För lösande av aktuella arbetsuppgifter för drift och under-

hållsfrågor utöver driftavdelningens egen personal, så är del av den schemalagda ar-

betstiden för den heltidsanställda operativa personalen i Skövde och i Mariestad 

kopplade till drift och underhållsavdelningen.   

Genomförda projekt och underhållsarbeten 

 

Fastigheter 

I Mariestad har renoveringsarbetet på stationen fortsatt med fönsterbyte samt fasad- 

och balkongrenovering huvudentrésidan. Alla byggnadsdelar som åtgärdats har va-

rit mycket slitna och i stort behov av underhåll. Framöver finns ett fortsatt under-

hållsbehov av resterande fönster och väggbeklädnad på stationen. I samband med 

uppfräschningen av fasaden har även ytterbelysningen och stenläggningen fram 

mot huvudentrén bytts ut. 

 

Bild på ny fasad och fönster på våning 2 

 

    

I Skövde har skalskyddet på stationen förstärkts med ett nytt passersystem som 

täcker fler dörrar än tidigare. Även räddningscentralen har fått ett bättre skydd via 
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ett inre skalskydd som skall förhindra obehöriga att komma in i räddningscentralen 

utan ha giltigt skäl för detta. Vägbommar har satts upp vid bägge infarterna till stat-

ionen för att hindra obehöriga att parkera på räddningstjänstens innergård. 

I Skövde har ett kontor helrenoverats med nytt ytskikt på väggarna samt omlagt 

golv och nya lister. 

I Skövde och Mariestad har arbetet med brandskyddsåtgärder fortsatt och färdig-

ställts.  Under året har arbetet koncentrerats till att identifiera och rätta till eventu-

ella brister i befintliga brandcellsgränser samt ventilation. Relationshandlingar 

brand och kontrollplaner har skickats in till byggnadsnämnden i respektive kom-

mun för slutbesked.  

I Skövde och Karlsborg har skyddsrum iordningsställts pga den ökade oron och 

hotbilden i omvärlden. Skyddsrummen är tänkt som förläggningsplats för brandmän 

i händelse av höjd beredskap.  

I Skövde har en fördjupad analys genomförts på skicket och hållfastheten av vagn-

hallsgolvet på brandstationen. En grundlig undersökning och kartläggning av alla 

sprickor har genomförts. Provtagning för karbonatisering och klorider har gjorts ge-

nom provborrningar i golvet. Borrkärnor har skickats för analys så att tryckhållfast-

heten har kunnat fastställas. I rapporten från undersökningen ges följande rekom-

mendationer utifrån det resultat som framkommit. 

 

Laga spjälkade betongskador på golvet. 

Sprickor större än 0,4mm bör injekteras. 

Lägga ett tätskikt ovanpå betongen som förhindrar karbonatisering, kloridinträng-

ningar och fukt. 

Fortsatt uppföljning av sprickornas utveckling på undersidan bjälklag. 

Ny större inspektion senast år 2022. 

Det räddningstjänsten nu saknar är ett slutgiltigt utlåtande från konstruktören om 

golvets kondition i förhållande till den last det utsätts för. Konstruktören har del-

getts rapporten men räddningstjänsten har ännu inte fått något utlåtande. 

Ny utalarmeringsutrustning inkl. personsökare har installerats på samtliga hel- och 

deltidsstationer. Den nya utrustningen ger räddningstjänsten förmågan att själva 

larma ut styrkorna vid kommunala automatiska brandlarm. Utan teknikbytet hade 

räddningstjänsten inte kunnat ta över mottagningen av de kommunala automatiska 

brandlarmen. 

I Tibro har duschutrymmet helrenoverats med ny golv- och väggmatta, ny belys-

ning samt nytt porslin och nya duschblandare. Åtgärderna var välbehövliga och re-

sultatet blev mycket bra. Ytterbelysningen runt stationen har bytts ut till energisnåla 

led-armaturer. 

Bild på nytt duschrum  
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I Hjo har antalet portar med Rakelstyrning ökats så att alla utryckningsfordon kan 

öppna sin port via Rakel. Denna funktion har länge varit ett önskemål från persona-

len. 

Under året har en översyn av datanätverken vid samtliga deltidstationer genomförts. 

I samband med detta har nya kablar och nya nätverksuttag monterats där behov har 

funnits. Denna uppdatering skapar ett stabilare nätverk och möjliggör en lättare fel-

sökning när problem uppstår. 

Efter beslut av förbundsdirektören har driftavdelningen under året haft ett bespa-

ringskrav på fastighetsunderhåll. Besparingskravet har medfört att vissa planerade 

underhållsåtgärder är framflyttade.  

 

 

Utrustning 

Omsättning av förbundets bestånd av andningsskydd har fortsatt enligt plan. Rädd-

ningstjänsten har nu bytt ut alla regulatorer och ryggplattor och nu i år även samt-

liga andningsmasker med tillhörande radiodel. Den nya masken har en funktion där 

man med ett enkelt handgrepp kan ta loss eller sätta fast andningsventilen. Funkt-

ionen möjliggör att bygga framtida brandbilar utan tryckluftsapparater placerade i 

hytten som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Den nya basbilen som är beställd 

byggs enligt detta koncept med enbart andningsmasken placerad i hytten.  

Bild på ny andningsmask 
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Under året har omsättningen av brandhjälmar påbörjats. Efter en utvärderingspro-

cess föll valet på en tysk brandhjälm av fabrikatet Dräger. Under året har heltidor-

ganisationen samt alla nyanställda fått de nya hjälmarna. Den nya hjälmen har en 

bättre komfort och sitter fast bättre på huvudet vilket ökar brandmännens säkerhet. 

Övriga anställda kommer att få den nya hjälmen succesivt under de närmaste åren i 

den takt ekonomin tillåter. 

Bild på ny brandhjälm 

 

 

 

Arbetet med att uppdatera klippverktygen på förbundets släckbilar har fortsatt och 

bedöms nu ligga på en acceptabel nivå.  

Utrustning för att öka personalens säkerhet vid insatser mot trafikolycka har inköpts 

till samtliga hel- och deltidsstationer. Utrustningspaketet innehåller nya varnings-

skyltar, lampor, blixtljus samt farthinder. Utrustningen kommer att placeras ut på 

stationerna i början på 2018. 

Bild på säkerhetspaketet 
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Fordon  

Under året har deltidsstyrkan i Skövde fått en bättre släckbil. Den gamla SMO- bi-

len har rustats upp och håller nu bra standard både när det gäller utrustning och for-

donets skick. Deltidens gamla släckbil kommer nu att användas vid övningsverk-

samhet på övningsfältet Hasslum samt för räddningstjänst under höjd beredskap. 

I januari fick räddningstjänsten tillbaks Hjo:s brandbil som varit inblandat i trafiko-

lyckan där ett stort antal kor blev påkörda. Reparationsarbetet har varit lyckat och 

brandbilen fungerar väl efter reparationen.  

Moholm och Tibro har under våren fått sina VW pickup utbytta mot nyare och 

bättre fordon.   

 

Enligt räddningstjänstens omsättningsplan på fordon skulle två tankbilar och en 

basbil omsättas under 2017. Under våren har upphandling av dessa fordon genom-

förts och vinnare i upphandlingen blev W Ruberg AB.  Bilarna skulle ha levererats 

under hösten men har blivit försenade. Preliminär leveranstid är nu februari 2018 

och placeringsorter är Skövde och Mariestad. I förlängningen kommer detta inne-

bära att Gullspång får Skövdes nuvarande basbil och tankbil samt att Töreboda får 

Mariestads nuvarande tankbil. 
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I slutet av året köpte räddningstjänsten en begagnad stegbil från räddningstjänsten i 

Strömstad. Stegbilen kommer att användas som reservfordon för Skövde, Mariestad 

samt Karlsborg.  

Bild på ny resevstegbil 

 

Övrigt 

Räddningstjänsten har under hösten haft offertförfrågan ute avseende inköp av stat-

ionskläder för 2018 och 2019. Resultatet blev att Procurator AB kommer att leve-

rera kläder de nästkommande två åren. Räddningstjänsten kommer under 2018 för-

ändra klädhanteringen genom att ha ett eget lager med ett bassortiment. Med denna 

förändring tror räddningstjänsten på en mer behovsanpassad och snabb klädhante-

ring framöver. 

Under hösten har räddningstjänsten tecknat avtal med Samhällsskydd mellersta 

Skaraborg avseende gemensam slangtvätt i Skara. En ny modern slangtvättmaskin 

har installerats i Skara och den tvättar och provtrycker brandslang på bara ett par 

minuter. Driftavdelningen ombesörjer logistiken så att smutsig slang samlas upp 

och levereras till Skara från hela förbundet. I samband med leverans så hämtas fär-

dig slang så att hanteringen blir så effektiv som möjligt. Från oktober så tvättar 

Skaraborgs samtliga räddningstjänster sin brandslang i Skara.   

Under året har räddningstjänstens samtliga master genomgått översyn och service. 

Masterna används primärt av räddningstjänsten till eget radiolänknät för data och 

telefoni, men räddningstjänsten hyr även ut plats i masterna till olika privata och 

statliga aktörer. Översynen grundar sig på resultatet av den mastbesiktning som ge-

nomfördes under 2016.  

Bild på en av räddningstjänstens drifttekniker under mastarbete i Töreboda 
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Samverkan, säkerhet och beredskap 

Mål och måluppfyllnad 

Verksamhetsmål 

 Samverkan syftar till att ge medborgaren snabbt och effektivt samordnat stöd 

som fordrar medverkan från flera aktörer än räddningstjänsten 

Prestationsmål 

 Uppföljning av avtal och överenskommelser ska ske årligen. 

 Uppföljning av samverkan utan avtal ska ske årligen. 

 Förbundet ska medverka i, och i förekommande fall vara representerat i, 

samverkansmöten som initieras och leds av statliga, landstingskommunala 

och andra samverkansaktörer 

Nedan lämnas en redogörelse för uppföljning av prestationsmålen ovan. 

Mål 

Uppföljning av avtal och överenskommelser ska ske årligen. 

Måluppfyllnad 

Uppföljningssamtal har genomförts med två företagsräddningsvärn. Uppföljnings-

samtal med ett företagsräddningsvärn är ej genomfört. Viss eftersläpning i avtals-

uppföljningen med grannräddningstjänsterna släpar också.  

På helårsbasis bedöms målet som delvis uppfyllt. 

Mål 

Uppföljning av samverkan utan avtal ska ske årligen. 

Måluppfyllnad 

Huvudsakligen sker denna uppföljning löpande och avser främst aktörer som polis-

myndigheten, sjukvården, Försvarsmakten och länsstyrelsen samt företrädare för 

frivilligorganisationer. 

Med polisen pågår ett projekt kring utveckling av informationsdelgivning avseende 

händelser som avviker från samhällets normalbild. Verksamheten har startat upp 

under senvåren och genomförs huvudsakligen på veckobasis genom samverkan 

mellan inre befäl vid räddningstjänsten och stationsbefälet vid polisstationen i 

Skövde. Inre befäl samverkar i förekommande fall med Räddningstjänsten Västra 

Skaraborg och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Samverkan med länets räddningstjänster sker huvudsakligen inom ramen för för-

bundets engagemang i RäddsamVG. Förbundsdirektören har varit sammanhållande 

i beredningsgruppen och i övrigt ingår chefen Operativa avdelningen i utbildnings-
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rådet, chefen förebyggande avdelningen i förebyggande rådet samt HR/personal-

handläggaren i HR-rådet. Förbundet har härigenom stora möjligheter att påverka de 

gemensamma räddningstjänstfrågorna. Härutöver finns ett delregionalt organ, Sam-

hällsskydd Skaraborg, där cheferna för räddningstjänsterna jämte chefen för polis-

region Skaraborg och ambulanschefen vid Skaraborgs sjukhus ingår.  

Under året har gemensam räddningsinsatsplanering inom ramen för den s.k. Läns-

överenskommelsen i Räddsam VG regi framgångsrikt skett, för att bemöta begäran 

om hjälp för räddningsjtänst vid omfattande markbrand i Värnamo kommun, i sam-

band med övning AURORA samt, inte minst, inför och under EU-toppmötet i Gö-

teborg. 

Med länsstyrelsen sker deltagande i de gemensamma samverkanskonferenserna 

varje vecka. Räddningstjänsten har åtagit sig att innan samverkanskonferenserna in-

samla underlag från medlemskommunernas säkerhetssamordnare och angränsande 

räddningstjänster i Skaraborg. 

Förbundet har varit representerat vid såväl Försvarskonferens 2017 (Försvarsmakts-

råd Skaraborg) som regional samverkanskonferens (Militärregion Väst). Huvudte-

mat vid de båda konferenser har varit återtagande av totalförsvarsförmåga. 

Ett antal medarbetare ingår i länsstyrelsens förstärkningsgrupp (VG-stab) och har 

deltagit vid det första av de två årliga sammankomsterna. Höstens möte inställdes 

genom länsstyrelsens beslut. 

Med flertalet andra aktörer sker samverkan inom ramen för Krishanteringsrådet 

Östra Skaraborg och beträffande frivilliga försvarsorganisationer genom medverkan 

i Frivilligorganisationernas Samarbetskommitté (FOS). 

På helårsbasis bedöms målet som uppfyllt. 

Mål 

Förbundet ska medverka i, och i förekommande fall vara representerat i, samver-

kansmöten som initieras och leds av statliga, landstingskommunala och andra sam-

verkansaktörer 

Måluppfyllnad 

Under första halvåret har inga kommunala ledningsövningar genomförts. Ett fort-

satt arbete kring krisinformation har dock skett; dels i form av möten med med-

lemskommunernas krisinformatörer och dels genom att krisinformatörer från 

Skövde kommun har beretts möjlighet att delta i en av räddningstjänstens stabs- och 

ledningsövningar. Vid övningen genomfördes även studiebesök av medlemskom-

munernas informatörer och säkerhetssamordnare. 

Inom ramen för förbundets egen stabsövning under hösten har medverkan skett från 

såväl kommunala säkerhetssamordnare som kommunala krisinformatörer. Bedöm-

ningen är att både övning och samverkan fungerade mycket väl. 

Räddningstjänsten medverkar i länsstyrelsens kvartalsövningar tillsammans med 

samtliga länets kommuner och andra aktörer. 
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På helårsbasis bedöms målet som uppfyllt. 

POSOM 

Räddningstjänsten har deltagit i möten med POSOM ledningsgrupp några av med-

lemskommunerna. 

Informationssamverkan 

Arbete med informationssamverkan tillsammans med medlemskommunernas infor-

matörer har fortsatt enligt ovan. Räddningstjänsten är en aktiv aktör i vad gäller in-

formationsförmedling från polisen och informationsdelgivning vid länsstyrelsens 

samverkanskonferenser. 

Kommunal beredskapsplanering 

Vårmötet med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomförts under ledning 

av räddningstjänstförbundet. Vårens möte ägnades huvudsakligen åt frågor kring 

återtagande av förmåga till höjd beredskap, störningar i betalningssystemet samt 

kommunernas och andra aktörers lägesbild avseende krisberedskap krisinformat-

ionsberedskap och totalförsvar. Höstens möte med Krishanteringsrådet Östra Skara-

borg hade inriktningen hotet från klimatförändringarna och totalförsvarsplanering. 

Förbundet har rollen som sammankallande i Krishanteringsrådet som är gemensamt 

för nio kommuner. 

Räddningstjänsten har medverkat vid länsstyrelsens uppföljning enligt lag om ex-

traordinär händelse m.m. i Töreboda, Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. 

Räddningschefen har medverkat i en regional krisledningsövning under ledning av 

länsstyrelsen i Värmland i rollen som lokal utvärderingsledare i Bengtsfors kom-

mun. 

Regional beredskapsplanering 

Räddningstjänsten är representerad i länsstyrelsens regionala råd för krishantering. 

Förbundet representerar i dessa sammanhang de fyra räddningstjänsterna i f.d. Ska-

raborgs län. Fyra möten har genomförts i vilka räddningschefen deltog. Räddnings-

chefen ingår även i beredningsgruppen för regionala rådet. 

Samverkan i övrigt 

Vid två möten med frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS) har rädd-

ningstjänsten varit representerad. 

Räddningstjänsten har med förbundsordföranden, förbundsdirektören och rädd-

ningschefen varit representerad vid vårmötet med RäddsamVG och höstens led-

ningskonferens räddningstjänst. 

Sjöräddning 

Räddningstjänsten har medverkat i Sjöfartsverkets samverkansmöte för Vänern.  

Ett antal medarbetare vid räddningsstyrkan i Mariestad har avlagt godkända prov 

för Sjöbefälsexaman klass VIII. 



54 

 

RCB-möten 

Under våren har, under räddningschefens ledning, genomförts regelbundna möten 

med de brandbefäl som ingår i funktionen räddningschef i beredskap. Mötena har 

dels behandlat gemensamma frågeställningar och dels innehållit ett moment med 

kortare ledningsspel. Inför hösten har dessa möten ska samordnas med gruppen in-

satsledare. 

Höjd beredskap 

Arbetet har under våren intensifierats avseende återtagande av förmåga till civilt 

försvar. En riktlinje för räddningstjänst under höjd beredskap har antagits av Di-

rektionen. Vidare har ett antal åtgärder i form av återtagande av avvecklat skydds-

rum och registerkontroll av all personal syftande till krigsplacering. Även om rädd-

ningstjänsten till del kan höja sin förmåga inför höjdberedskap genom exempelvis 

fördubblade vaktstyrkor, spridd gruppering och behållande av viss materiel som an-

nars skulle ha avvecklats, återstår flera frågor rörande livsmedelsförsörjning, driv-

medelsförsörjning och liknande. Dessa frågor behöver hanteras i samverkan med 

andra och då främst medlemskommunerna. 

Räddningstjänsten har medverkat i kommunala krisledningsutbildningar och öv-

ningar på temat höjd beredskap. 
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1. Förvaltningsberättelse 

Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolktjänster genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling. 
Medlemmar i förbundet är Västra Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, 
Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, 
Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. 

 
 
 
En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt 
utsedda revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Tolkförmedling Västs 
verksamhet har varit i drift sedan 1 april 2013. Förbundet har kontor på fem olika orter samt 
ett kansli med säte i Göteborg. 
 

http://www.tolkformedlingvast.se/images/18.6f71e5b8150d9a33ea7477/1447687644144/karta.PNG
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Vision 

Tolkförmedling Västs vision är att förbundet, genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster, 
bidrar till en ökad integration i samhället. 
 
Tillhandahållandet av tolk regleras i Förvaltningslagen § 8: När en myndighet har att göra med 
någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad bör myndigheten vid behov 
anlita tolk. Detta område berörs även i Regeringsformens bestämmelser om likabehandling, 
saklighet och opartiskhet. 
 

Omvärld 

I slutet av 2016 hade 65,6 miljoner människor av olika anledningar valt att lämna sina hem. 
Av dessa människor är 22,5 miljoner flyktingar enligt UNHCRs definition.1 Antalet flyktingar 
har ökat med 1,2 miljoner människor sedan 2015. 

 
Fyra gånger om året lämnar Migrationsverket prognos till regeringen gällande antalet 
asylsökande, senaste året har prognosen sänkts vid varje redovisning. Under 2017 beräknade 
Migrationsverket att mellan 22 000 till 26 000 personer söka asyl i Sverige. För 2018 är 
prognosen mellan 17 000 till 30 000 asylsökande.2 
 
EU-kommissionen har under hösten 2017 lagt ett förslag om en förändring av rådande 
Schengenregler i syfte att möjliggöra fortsatta gränskontroller. Regeringen beslutade i 
november om fortsatt gränskontroll till och med 11 maj 2018.3 Såväl detta som kommande 
beslut i frågan bedöms påverka antalet asylsökande och därmed behovet av språktolk och 
översättning. 
 

Nuläge 

Under 2017 har Tolkförmedling Väst utfört ca 336 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag 
för 2017 var 380 000. Föregående år utfördes 355 000 uppdrag. De mest efterfrågade 
språken är arabiska och 
somaliska som tillsammans står 
för drygt 53 % av uppdragen. 
Dari, persiska, BKS (bosniska, 
kroatiska och serbiska), tigrinja 
och sorani följer därefter. 
Arabiskan har ökat med över 3 
% medan somaliska, dari och 
persiska har minskat varav dari 
har minskat med hela 3%. De 
tio största språken utgör över 
85 % av samtliga tolkuppdrag.  
 

  

                                                 
1 UNHCR 2017 Global Trends World At War 
2 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2018 
3 Regeringskansliet, www.regeringskansliet.se/pressmeddelanden/2017/11/granskontroller-vid-inre-grans-
forlangs/ 

Arabiska
35,4%

Somaliska
18,0%

Dari 9,1%
Persiska
6,8%

BKS 4,2%

Tigrinja 3,1%

Sorani 2,9%

Albanska 2,1%

Polska 2,0%

Turkiska 1,8%

Övriga 14,5%
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Övergripande verksamhetsmål 

Tolkförmedling Väst ska erbjuda tolktjänster som är av hög kvalitet. Verksamheten ska 
präglas av professionellt bemötande, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led.  
 
Följande övergripande verksamhetsmål gäller för verksamheten:  

 Kvalitetssäkrad, rättssäker och enhetlig tolkservice.  

 Tillgång till tolk när beställaren behöver. God tillgänglighet vid beställning.  

 Tolkarna har hög kompetens; i språken samt om de verksamheter tolkarna används inom, 
vad gäller sin roll och sitt bemötande samt om myndighetens ansvar att göra vård och 
service tillgänglig för alla på lika villkor. 

 Antalet uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska öka. 

 Synpunkter och klagomål tas omhand och leder till förbättring 

 Tolkarna som arbetar för Tolkförmedling Väst ska följa Kammarkollegiets vägledning "God 
tolksed".  

 Tolkförmedling Väst ska bidra till en ökad kunskap och medvetenhet om behovet av 
språktolk i samhället. 
 

Dessutom ska Tolkförmedling Väst vara 

 En attraktiv uppdragsgivare.  

 Kostnadseffektiv.  
 

Måluppfyllelse  

Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra sin service till kund. Detta 
sker bland annat genom utbildning av tolkar men också genom uppföljning av synpunkter 
från kunder och uppdragstagare. Förbundets tolkaspiranter genomgår grundutbildning som 
innefattar ämneskurser, terminologi, handledning och god tolksed. Aktiva tolkar inom 
förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad vidareutbildning och handledning i 
förbundets regi. Förbundet har under året haft en relativt bra tillgänglighet på tolkar men 
arbetar ständigt med att ytterligare förbättra tillgång och tillgänglighet vid beställning. 
Beställningar som tillsätts med auktoriserade tolkar har ökat från föregående år.  
 
Förbundet har under året förbättrat rutinen för att ta hand om klagomål och synpunkter i 
syfte att kvalitetssäkra leveransen. Arbetet fortsätter under 2018. 
 
Under 2017 har representant från förbundet pratat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i 
olika forum. Förbundet har varit på högskolor, sjukhus och på mässor.  
 
Förbundet arbetar kontinuerligt med att erbjuda vidareutbildning och andra 
kompetenshöjande insatser för uppdragstagarna och att arvodena ska vara marknadsmässiga. 
Detta för att vara en attraktiv uppdragsgivare. 
 

Verksamhetsmål 2017 och måluppfyllelse 

För 2017 har direktionen fastslagit följande mål:  

 Antal tillsatta beställningar från medlemskunder ska vara minst 99 %.  

 Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska vara minst 17 %.  

 Andel sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade tolkar med speciell kompetens inom 
sjukvårdstolkning ska vara minst 10 %.  

 Andel uppdrag som utförs av tolkar på nivå 1 C ska vara minst 35 %.  
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 Antalet avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar ska vara max 1 % på bokade 
uppdrag.  

 Tolkbeställningar som inkommer via webben ska utgöra minst 50 % av alla beställningar.  

 Antalet kundbesök och kundutbildningar ska öka.  

 Samtliga nya tolkaspiranter på de mest frekventa tolkspråken ska genomgå utbildning så 
att de uppnår nivå 1C inom 2 år.  

 

Måluppfyllelse 

Antal tillsatta beställningar från medlemskunder ska vara minst 99 %.  

Under 2017 tillsatte förbundet 99% av medlemskundernas beställningar. Målet är därmed 
uppfyllt.  

 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska vara minst 17 %.  

Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2017 är 11,3 % vilket är en liten 
ökning jämfört med föregående år. Den stora efterfrågan på tolkar som idag råder resulterar i 
att tolkar inte behöver vara auktoriserade för att få uppdrag vilket minskar motivationen för 
att auktorisera sig. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla språk som idag efterfrågas. 
Målet är inte uppfyllt. 

 

Andel sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade tolkar med speciell kompetens 
inom sjukvårdstolkning ska vara minst 10 %.  

Förbundet tillsatte 5,4% av andelen sjukvårdsuppdrag med auktoriserad tolk med 
specialkompetens inom sjukvård. Den stora efterfrågan på tolkar som idag råder resulterar i 
att tolkar inte behöver vara auktoriserade för att få uppdrag vilket minskar motivationen för 
att auktorisera sig. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla språk som idag efterfrågas. 
Målet är inte uppfyllt. 

 

Andel uppdrag som utförs av tolkar på nivå 1C ska vara minst 35 %.  

Andelen plats- och distanstolkning som utförts under 2017 av tolkar på nivå 1C var 45,7%. 
Förbundet har arbetat fokuserat med att vidareutbilda tolkarna vilket har resulterat i en 10% 
ökning från föregående år. Målet är därmed uppfyllt. 

 

Antalet avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar ska vara max 1 % på 
bokade uppdrag.  

Andelen avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar har under 2017 ökat 0,2 
procentenheter och är nu knappt 1,2%. En orsak till ökningen tros bland annat vara de 
förseningar som uppstod i samband med trafikbegränsningar vid EU-toppmötet i Göteborg 
under hösten. Målet är därmed inte uppfyllt. 

 

Tolkbeställningar som inkommer via webben ska utgöra minst 50% av alla 
beställningar.  

Under 2017 har 42% av beställningarna inkommit via webben vilket är en ökning med 5% 
från föregående år. En förutsättning för att nå målet bedöms vara ett nytt och modernare 
verksamhetssystem med förenklad webbmiljö. På grund av överklagad upphandling har inte 
systemet inte kunnat implementeras under 2017 enligt plan. Målet är därmed inte uppfyllt.  
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Antalet kundbesök och kundutbildningar ska öka 

Under 2017 genomfördes 33 kundbesök vilket är en ökning med ett besök jämfört med 
föregående år. Målet är därmed uppfyllt. 

 

Samtliga nya tolkaspiranter på de mest frekventa tolkspråken ska genomgå 
utbildning så att de uppnår nivå 1C inom 2 år. 
Under 2015 registrerades 85 nya tolkaspiranter i förbundet. 37 av dessa har genomgått hela 
grundutbildningen och därmed uppnått nivå 1 C inom två år. Detta innebär en ökning 
jämfört med föregående år, målet är dock inte uppfyllt. 
 

2. Verksamhet 

Tolkförmedling Väst har genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling i 
uppdrag att tillgodose behovet av språktolkning samt erbjuda översättning till dess 
medlemmar. Förmedlingsarbetet innefattas av plats- och distanstolkning samt 
meddelandeservice och översättning av text.  
 
För bokning av förbundets tjänster kan såväl telefon som webb användas. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider administreras 
bokningen av Västra Götalandsregionens regionservice. 
 
Tolkförmedling Väst har haft en relativt bra tillgänglighet vid beställningar av 
språktolktjänster. Under året har förbundet utfört ca 336 000 uppdrag vilket innebär 98,8% 
tillsättning av inkomna beställningar. Tolkförmedling Väst har under perioden förmedlat 
språktolktjänster på 109 (98) språk. 
 

År Antal utförda uppdrag Procentuell tillsättning 

2017 336 000 98,8 % 
2016 355 000 97,6 % 
2015 307 000 97,3 % 

 

Tolkar och översättare 

Den 31 december 2017 hade förbundet 992 (969) aktiva tolkar och 151 (138) aktiva 
översättare registrerade som uppdragstagare (38 uppdragstagare arbetar som både tolk och 
översättare). 264 (261) av de aktiva tolkarna och översättarna är auktoriserade och 52 (52) 
har även speciell kompetens inom sjukvårdstolkning. Ca 17% (17 %) av samtliga 
uppdragstagare är registrerade för F-skatt.  
 
Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och erbjuder för närvarande endast 
auktorisation i ca 40 språk för språktolkar och i ca 30 språk för översättare. Detta kan 
jämföras med de ca 200 språk som talas i Sverige.4 Tillgången på utbildning för tolkar är 
därmed begränsad varför stor del av tolkuppdragen utförs av tolkar som inte är 
auktoriserade. Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att rekrytera och utbilda såväl 
nya som befintliga tolkar för att säkerställa tillgång och kvalitet på de tjänster som erbjuds. 
Under 2017 har 211 personer genomfört förbundets rekryteringstest, antalet som erhöll 
godkänt resultat var 56%. Förbundet har numera ett mer selektivt förhållningssätt till vilka 
som får genomföra rekryteringstestet. Detta har inneburit att betydligt färre personer 
genomför testet men procentuellt sett så har nästan en dubblering skett gällande antalet som 
blir godkända. 

                                                 
4 www.sprakochfolkminnen.se 
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 Antal personer som 
genomför rekryteringstest 

Antal personer som fått 
godkänt resultat, % 

2017 211 56% 

2016 251 52% 

2015 475 33% 

 
Förbundet erbjuder grundutbildning till sina tolkaspiranter. Under 2017 har 78 personer höjt 
sig till nivå 1C vilket innebär att de genomgått hela grundutbildningen med ämneskurserna; 
sjukvård, juridik, samhälls- samt migrationstolkning och språkhandledning. Under 2017 har 
212 personer genomgått olika ämneskurser inom förbundet. I samarbete med 
Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen ger Tolkförmedling Väst 
utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Under 2017 har 62 
personer genomgått denna utbildning och totalt har förbundet utbildat 344. Ambitionen är 
att alla förbundets tolkar ska genomgå utbildningen.  
 

 Antal personer som 
genomgått ämneskurser 

Antal personer som utbildat 
sig inom SRHR 

2017 212 62 

2016 195 35 

2015 224 76 

 
Genom förbundets utbildningar får tolkarna möjlighet att öka sin kompetens och därmed 
höja sin arvodesnivå. Arvodena är indelade i fem nivåer baserade på utbildning och 
auktorisationsnivå.  
 
Under året har förbundet bjudit in tolkarna på samtliga kontor till fyra möten. Två 
informationsmöten och två möten av mer social karaktär. Såväl informationsträffarna som 
exempelvis julfikat har varit uppskattade kommunikationstillfällen för både förbundets 
personal som uppdragstagarna. Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter tilldelas dessutom en 
mentor, som ger råd och återkoppling. 
 

Kunder 

Den 31 december 2017 hade förbundet 4 756 registrerade medlemskunder. Varje månad 
förmedlas uppdrag till ca 1900 
kunder. 99,9 % av förmedlade 
uppdrag köps av medlemskunder. 
Största kund är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 
64% (ca 66 %) av de bokade 
uppdragen vilket är en minskning 
jämfört med föregående år. 
Förklaringen tros ligga i det 
minskade antalet asylsökande samt 
utplaceringen till kommunerna.  
 

Övriga medlems-
kommuner 4,8%

VGR 64,0%

Avtal med 
VGR 5,2%

Göteborg 
Stad 25,8%

Avtal med medlemskommuner
0,2%
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3. Organisation 

 
Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras 
i kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har 
haft fem möten under 2017. 
 
Tolkförmedling Västs direktion utgjordes 2017-12-31 av: 
 
Göteborgs Stad   Västra Götalandsregionen 
Aslan Akbas (S), ordförande  Björn Thodenius (M), vice ordförande 
Rustan Hälleby (M), ersättare  Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare 
 
Alingsås kommun   Borås Stad 
Per- Gordon Tranberg (M), ledamot  Lars-Åke Johansson (S), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Birgitta Bergman (M), ersättare 
 
Essunga kommun   Falköpings kommun 
Daniel Andersson (M), ledamot  Hans Johansson (C), ledamot 
Gunilla Hermansson (KD), ersättare  Pia Ragnar (M), ersättare 
 
Grästorps kommun   Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot  Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Jens Persson (S), ersättare  Eric Mellberg (M), ersättare 
 
Götene kommun   Hjo kommun 
Anders Månsson (GF), ledamot  Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot 
Lars Holmberg (FP), ersättare  Bodil Hedin (S), ersättare 
 
Karlsborgs kommun   Lerums kommun 
Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot  Eva Andersson (C), ledamot 
Kjell Sjölund (C), ersättare  Ulf Utgård (M), ersättare 
 
Lidköpings kommun   Lilla Edets kommun 
Lena O Jenemark (S), ledamot  Ingemar Ottosson (S), ledamot 
Rasmus Möller (M), ersättare  Julia Färjhage (C), ersättare 
 
Mariestads kommun   Mölndals stad 
Björn Fagerlund (M), ledamot  Shahla Alamshahi (S), ledamot 
Ida Ekeroth (S), ersättare  Merjem Maslo (M), ersättare 
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Munkedals kommun   Orust kommun 
Hans-Joachim Isenheim (MP)  Bertil Olsson (S), ledamot 
Malin Corner (M), ersättare  Ulf Sjölinder (FP), ersättare 
 
Skara kommun   Skövde kommun 
Michael Karlsson (S), ledamot  Birgitta Johansson (C), ledamot 
Markus Hagberg (M), ersättare  Anita Löfgren (S), ersättare 
 
Tibro kommun   Tidaholms kommun 
Rasmus Hägg (S), ledamot  Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 
Maria Maric (KD), ersättare  Gunilla Dverstorp (M), ersättare 
   
Trollhättans Stad   Töreboda kommun 
Margreth Johnsson (S), ledamot  Mikael Faleke (M), ledamot 
Michael Meijer (M), ersättare  Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 
 
Uddevalla kommun   Ulricehamns kommun 
Stefan Skoglund (S), ledamot  Inga-Kersti Skarland (S), ledamot 
Elving Andersson (C), ersättare  Per Johansson (M), ersättare 
 
Vara kommun   Öckerö kommun 
Ulf Genitz (C), ledamot  Kent Lagrell (M), ledamot 
Agneta Edvardsson (M), ersättare  Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 
 

Personal  

På uppdrag av direktionen leds verksamheten av förbundschef. Tjänstemannaorganisationen 
består i övrigt av ett kansli vilket leds av förbundschef. I Göteborg, Borås, Mariestad, 
Trollhättan och Uddevalla finns lokalkontor vilka leds av verksamhetschefer. 
Verksamhetschefen för Fyrbodal har under hösten tagit över ansvaret för 
översättningsförmedlingen vilken tidigare låg under förbundschefen. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads kommun. 
Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.  
 
I september utökades bemanningen på kansliet med en verksamhetscontroller. Tjänsten 
bemannades med förbundets tidigare controller som varit föräldraledig. Vikarierande 
controller erhöll då tillsvidareanställning på tjänsten som controller.  
 
Den geografiskt utspridda utbildning- och rekryteringsverksamheten sågs över under 2016. 
Rollerna renodlades, arbetet har samordnats och placeringen av medarbetarna har 
centraliserats till Göteborg. En ny utbildningssamordnare tillträdde i slutet av mars och 
processen med att utveckla och kvalitetssäkra arbetet har under året intensifierats.  
 
Under slutet av 2016 förändrades Göteborgskontorets arbetsmodell. Efter utvärdering av 
den nya modellen har de tre uppdragen med samordningsansvar avvecklats och istället har 
en koordinator rekryterats och tillträtt i slutet av året.  
 
Den översyn som gjordes av receptionen under 2016 har resulterat i att den renodlade 
receptionisttjänsten avvecklats under 2017. För effektivare användning av resurser bemannas 
receptionen sedan början av november av förmedlingspersonal vilka kombinerar såväl 
receptionsarbete som förmedlingsarbete.  
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Förbundet har i syfte att minska timanställda, och därmed kvalitetssäkra förmedlingsarbetet, 
tillsatt två resursförmedlare vilka är geografiskt placerade på Mariestadskontoret. 
Resursförmedlarna har i uppdrag att täcka för korttidsfrånvaro på samtliga kontor.  
 
Under året har en introduktion för nya medarbetar tagits fram. Samtlig personal har under 
året tagit del av introduktionen i syfte att skapa större förståelse för förbundets helhet.   
 
I december hade hela förbundet en gemensam utvecklingsdag med inbjuden föreläsare. 
Temat för dagen var bemötande och syftet var att bygga vi-känsla, ge medarbetarna 
möjlighet att träffa kollegor från andra kontor samt ge alla en gemensam 
kompetensutveckling och därmed kvalitetshöja verksamheten.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda  

Under 2017 har en översyn gjorts av förbundets bemanning vilket resulterat i att det per den 
31 december var 57,2 tillsvidareanställda årsarbetare (åa) jämfört med 50 tillsvidareanställda 
åa 2016. Förbundet har tidigare bemannats i stor utsträckning med visstidsanställd personal 
och som ett resultat av översynen har framförallt timanställda minskats till förmån för 
tillsvidareanställda. En tjänst som resursförmedlare har inrättats vars uppdrag är att bemanna 
upp förmedlingsarbetet inom hela förbundet vid kortare frånvaro. Översynen har resulterat i 
1,0 färre åa jämfört med föregående år.  
 

År Tillsvidare (åa) Visstid (åa) Timanställda (åa) Totalt (åa) 

2017 57,2 7,6 2,6 67,4 
2016 50 8,8 9,6 68,4 

 
Av de tillsvidareanställda är 47 kvinnor och 12 män. Av de visstidsanställda är fyra kvinnor 
och två män. Den största personalgruppen är förmedlare. Förbundet har tre studielediga och 
två föräldralediga medarbetare per den 31 december 2017. 
 

Sysselsättningsgrad  

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97%.  
89% av kvinnorna respektive 92% av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har under 2017 sjunkit i 
förbundet till 7,0%, vilket jämfört med 
föregående år är en minskning med drygt 
fyra procentenheter. Minskningen 
bedöms vara ett resultat av ett intensivt 
arbetsmiljöarbete under året på såväl 
grupp som individnivå. Sjukfrånvaron 
förväntas kunna sänkas ytterligare och 
arbetsmiljöarbetet inklusive såväl 
bemanning som värdegrund fortlöper.  
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Pensioner 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA. I samband med årsbokslut har förbundet inhämtat prognos från 
KPA för att säkerställa att kostnadsförda premier inte avviker väsentligt från prognos.  
 

4. Händelser av väsentlig betydelse 

Ny ordförande 

Till årets första direktionsmöte i februari tillträde förbundets nya ordförande Aslan Akbas. 
 

Nya verksamhetschefer 

I januari tillträdde två nya verksamhetschefer, en för kontoret i Mariestad och en för 
kontoret i Borås. I slutet av maj, knappt fem månader efter tillträdet slutade 
verksamhetschefen för Boråskontoret sin anställning på egen begäran. Den dåvarande 
verksamhetschefen för Göteborgskontoret har under perioden maj-augusti varit tf 
verksamhetschef för Boråskontoret. Då denne önskade fortsätta som chef på Boråskontoret 
rekryterades istället en ny verksamhetschef till Göteborgskontoret. Den nya 
verksamhetschefen tillträdde sitt uppdrag i slutet av augusti.  
 

Upphandlingar 

I början av februari utdelades tilldelningsbeslut enligt Direktionens beslut avseende 
upphandling av nytt verksamhetssystem. Upphandlingen överklagades och 
Förvaltningsrätten dömde i november till förbundets fördel. Beslutet överklagades dock till 
Kammarrätten och i december gavs prövningstillstånd. Förbundet har svarat och beslut 
väntas i början av 2018. 
 

Medlemskap i Tolkservicerådet 

I mars återinträdde förbundet som medlemmar i branschorganisationen Tolkservicerådet, 
TSR. Förbundet har efter årsmötet två representanter i styrelsen för TSR och verkar nu 
aktivt för branschens utveckling. Förbundet är även del i en remissinstans till 
Kammarkollegiets rådgivande nämnd genom sitt engagemang i TSR. 
 

Ledord för förbundet 

Under hösten som ett led i arbetet med FR2000 har tre ledord för förbundet tagits fram. 
Professionalitet, Tillgänglighet och Trygghet. I framtagandet av ledorden har samtliga 
medarbetare inom förbundet involverats.  
 

Nya medlemmar 

Direktionen har under 2017 öppnat upp för nya medlemmar. Flera av de kommuner inom 
Västra Götalands län som idag inte är medlemmar har visat intresse för medlemskap. 
Förbundet kommer med sannolikhet utökas med fler medlemmar från och med 2019. Sista 
ansökan om medlemskap är slutet av februari 2018. 
 

5. Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 

Efterfrågan av förbundets tjänster har minskat jämfört med föregående år. Under 2017 
levererades 20 000 färre uppdrag än 2016. Efterfrågan närmaste året bedöms sjunka 
ytterligare för att sedan nå en mer stabil nivå. Förbundet beräknas få ett antal nya 
medlemmar till 2019 vilket tros skapa förutsättningar för förbundet att behålla nuvarande 
volym. 
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Under hösten gjordes en ny avstämning med förbundets kunder avseende tolkleverans. 
Resultatet visade på att flera av medlemmarna fortfarande vänder sig till andra leverantörer 
av språktolktjänster. Medlemmarna har uppmärksammats på detta och förväntas därmed 
fortsättningsvis nyttja förbundets tjänster i högre utsträckning. 
 
För att kvalitetssäkra förbundets leverans av språktolk- och översättningstjänster pågår 
ständigt rekrytering av nya uppdragstagare samt vidareutbildning av befintliga.  
 
Beslut från Kammarrätten avseende upphandling av nytt verksamhetssystem förväntas 
komma i början av 2018. Förbundets förhoppning är att kunna påbörja införandet av nytt 
verksamhetssystem under våren 2018. Det nya verksamhetssystemet kommer med stor 
sannolikhet att såväl minska administrationen som förenkla och förändra rådande 
arbetsprocesser och roller inom förbundet. 
 
Under året har arbetet med förbundets organisation och bemanning fortgått vilket resulterat 
i att en tjänst som verksamhetscontroller inrättats. Syftet med denna utökning är säkerställa 
att förbundets kvalitets- och utvecklingsarbete drivs framåt. Det har också blivit tydligt att 
förbundet behöver en kommunikatör. Genom omfördelning av befintliga resurser kommer 
en kommunikatörstjänst att tillsättas i början av 2018.  
 
Verksamhetschefen för Boråskontoret kommer att gå i pension under våren 2018. 
Rekrytering av ersättare har pågått under hösten och ny verksamhetschef tillträder i början 
av februari 2018.  
 
Uppstart med kvalitetsledningssystemet FR2000 skedde under 2017 och arbetet beräknas 
pågå under hela 2018 för att en kvalitetscertifiering ska kunna ske tidigast i slutet av 2018. De 
ledord (professionalitet, tillgänglighet och trygghet)som tagits fram under föregående år 
kommer under 2018 att implementeras i verksamheten. 
 
Förbundet har under hösten kunnat erbjuda några av sina medlemskunder tolkning via 
Skype. Utveckling av denna produkt kommer fortgå under 2018 för att fler medlemskunder 
ska få ta del av tjänsten.  
 
Förbundet firar under 2018 femårsjubileum. Detta kommer att uppmärksammas under året. 
 

6. Förbundets investeringsverksamhet 

2017 fanns en investeringsbudget på 3,5 mkr gällande nytt verksamhetssystem vilken inte 
nyttjats på grund av överklagande av upphandlingen. Tidigare gjorda investeringar 2013 på 
inventarier skrivs av på fem år. Avskrivningen baseras på anskaffnings-värdet.  
 

7. Upplysningar om hur förbundet definierats/avgränsats, vilka 
juridiska personer den består av 
Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till 
sina medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling 
från sina medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett 
yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. 
 
Tolkförmedling Västs medlemmar är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, 
Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, 
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Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, 
Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem 
har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 
medlemmens andel i kommunalförbundet.  
 

8. Ekonomi 

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

Likviditetsprognos 

Förbundet har haft en god likviditet under hela 2017 och den checkkredit som finns på 10 
mkr har inte utnyttjats.  
 

Mål för god ekonomisk hushållning 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- 
och i ett långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande 
intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är 
positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 
 

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

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort ett kraftigt 
överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital 
vilket gör att den ekonomiska ställningen är god. Det ekonomiska överskottet tillsammans 
med medlemsandelarna är de likvida medel som förbundet byggt upp. Direktionen har 
fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 25 mkr innan eventuell återbetalning av 
överskjutande belopp till medlemmarna blir aktuell, samt att de årligen ska fatta beslut om 
återbetalning av eget kapital. Checkkrediten kommer därför att finnas kvar. Inga 
investeringar har skett sedan driftstarten 2013 som påverkat likviditeten och därmed har 
inget behov av lån uppstått. 
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Det överskott som genererats under de tre senaste verksamhetsåren gör att den ekonomiska 
ställningen är god.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 

Budget för 2017 är lagd utifrån antalet beställda uppdrag under våren 2016 samt efterfrågade 
antal uppdrag 2015. Budgeten är lagd utifrån att medlemmarnas behov av tolktjänster är 
380 000 och att förbundet ska ha ett nollresultat vid årets slut. 
 

Utfall  

Efterfrågan av tolktjänster blev betydligt lägre än lagd budget för 2017 och utfallet blev drygt 
336 000 uppdrag vilket är ca 44 000 färre uppdrag än budgeterat. Resultatet blev 79 tkr att 
jämföra med budgeterat nollresultat. Förmedlingsintäkter och kostnader för uppdragstagare 
är de utfall som skiljer sig mest mot budget och de är direkt kopplade till det minskade 
antalet uppdrag under året. Kostnaderna för tolkutbildning ligger ca 800 tkr under budget 
och är en besparing för året för att nå ett nollresultat. Utfallet i grupperna som rör IT-
kostnader ligger ca 1,2 mkr under budget och beror främst på uteblivet verksamhetssystem 
och kostnader i samband med implementering av detsamma.  
 

INTÄKTER Utfall 2017 Budget 2017 

Förmedlingstjänster 186 579 205 580 

Övriga Intäkter 322 0 

Summering 186 901 205 580 

KOSTNADER     

Personalkostnader inkl direktion 28 201 28 208 

Arvoden och ersättningar tolkar 148 092 164 464 

Tolkutbildning 1 418 2 200 

Lokalkostnader 2 826 3 000 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 2 488 3 260 

Inventarier, förbrukningsmaterial 455 690 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 3 058 3 448 

Finansiella kostnader 284 310 

Summering 186 822 205 580 

RESULTAT     

  79 0 

 
 

Balanskrav utifrån årsresultat 

2017 fanns inget balanskrav att återställa. 
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Resultaträkning 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar 
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte 
täcks ska finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna procentuellt i relation 
till värdet av nyttjade tjänster under året. 
 

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2017-01-01 2016-01-01 

  2017-12-31 2016-12-31 

    

Verksamhetens intäkter 1 186 901 193 198 

Verksamhetens kostnader 2 -186 538 -190 564 

    

Resultat före avskrivningar  363 2 634 

    

Avskrivningar 3 -248 -248 

    

Resultat efter avskrivningar  115 2 386 

    

Finansiella intäkter 4 3 4 

Finansiella kostnader 5 -39 -46 

    

Redovisat resultat  79 2 344 
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Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2017 2016 2015 

    

Årets resultat enligt resultaträkningen 79 2 344 5 227 

    

minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 

plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

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

plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 79 2 344 5 227 

    

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    

Årets balanskravsresultat 79 2 344 5 227 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     

    

Budgetomslutning (tkr)    

Verksamhetens kostnader 186 538 190 564 171 404 

Personalkostnader egen personal 28 070 28 102 26 914 

A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 148 229 150 378 133 583 

Nettoinvesteringar 0 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 12 565 11 768 11 070 

    

Resultat    

Årets resultat 79 2 344 5 227 

Ingående Eget kapital 24 081 21 737 16 510 

    

Nyckeltal    

Kassalikviditet 176% 171% 165% 

Soliditet 43% 42% 40% 
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Balansräkning 

Belopp i tkr    

    

TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2016-12-31 

    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 6 104 352 

Summa anläggningstillgångar  104 352 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 7 42 967 45 251 

Likvida medel 8 12 565 11 768 

Summa omsättningstillgångar  55 532 57 019 

    

Summa tillgångar  55 636 57 371 

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

    

Eget kapital    

Eget kapital 9 21 302 18 958 

Andelskapital, medlemskommuner 9 2 779  2 779  

Årets/periodens resultat 9 79 2 344 

Summa eget kapital  24 160 24 081 

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 10 31 476 33 290 

Summa skulder  31 476 33 290 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  55 636 57 371 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2017-01-01 2016-01-01 

  2017-12-31 2016-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten    

Årets resultat  79 2 344 

Justering för av- och nedskrivning  248 248 
    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  327 2 592 
    

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  2 284 -2 888 
    

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -1814 994 
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  797 698 
    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar 0 0 
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 
    

Finansieringsverksamheten    

Andelskapital 11 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 

    

Årets kassaflöde  797 698 

    

Likvida medel vid årets början  11 768 11 070 

Likvida medel vid årets slut  12 565 11 768 
 

 
Noter 

Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och 
skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den 
period som tolkuppdragen har utförts. Eftersom fakturering sker i efterskott uppskattas 
upplupna intäkter för att hänföras till rätt period. Intäkter har upptagits till verkligt värde av 
vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas 
inflyta. Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank. Intjänande av pensioner 
inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på 
fem år. 
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Noter 

Belopp i tkr 2017-01-01 2016-01-01 

  2017-12-31 2016-12-31 

 Noter   

    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 186 579  192 643 

 Övriga intäkter 322  555 

 Summa 186 901  193 198 

    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 580  565 

 Sociala avgifter direktion 194  179 

 Personalkostnader 20 789  20 956 

 Sociala avgifter personal  6 638  6 402 

 Arvoden och ersättning tolkar 120 962  122 525 

 Sociala avgifter tolkar 27 130  27 853 

 Tolkutbildning 1 418  2 279 

 Lokalkostnader 2 826  2 781 

 Dator/IT/telefoni/post 2 488  2 414 

 Inventarier, förbrukningsmaterial  455  824 

 Administrativa- och konsulttjänster 3 058  3 786 

 Summa 186 538  190 564 

    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 248  248 

 Summa 248  248 

 

 

   

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 3  4 

 Summa 3  4 

    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  0  13 

 Övriga finansiella kostnader 39  33 

 Summa 39  46 

    

 

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

    

6 Anläggningstillgångar   

    

 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  
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 Ackumulerade avskrivningar -889  -641  

 Årets investering    

 Årets avskrivning -248  -248  

 Utgående bokfört värde 104  352  

    

7 Fordringar   

 Kundfordringar 22 537  24 673  

 Div. kortfristiga fordringar 21  0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 409  20 578  

 Summa 42 967  45 251  

    

8 Kassa och bank   

 Bank 12 565  11 768  

 Summa 12 565  11 768  

    

9 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 21 302  18 958  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 779  2 779  

 Årets/periodens resultat 79  2 344  

 Summa 24 160  24 081  

    

10 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 1 708  2 483  

 Moms 7 317  7 253  

 Personalens skatter och avgifter 3 132  3 178  

 Skulder till anställda 0  2  

 Upplupna semesterlöner 873  1 158  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 12 495  12 253  

 Övriga upplupna kostnader 5 951  6 963  

 Summa 31 476  33 290  

    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2017. 

    

11 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 0  0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

 Under 2015 tillkom 22 nya medlemskommuner    

 Summa 0  0  
 
 
Tolkförmedling Väst, Göteborg 2018-04-27 

 
 
Aslan Akbas    Björn Thodenius 
Ordförande    Vice ordförande  
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REDOVISNING 
2018-04-27 
Dnr 18/0026-1 
 
Direktionsmöte 2018-04-27 

Redovisning intern kontroll 

Rutin/process: 5. Internkontrollrapport 
 
Kontrollmoment:  Sammanfattande redovisning av årets internkontrollarbete. 
 
Ansvarig, enhet: Åsa Fröding, förbundsdirektör 
 
Metod: Gå igenom och redovisa redovisningar och uppföljningar intern kontroll. 
 
Kontrollperiod: Kontroller utförda inom ramen för internkontrollplan 2017 
 
Datum slutförd kontroll: 2018-03-15 
 
Datum rapporterat: 2018-04-27 
 
Tillvägagångssätt: Genomgång av 2017 års redovisade internkontroller i relation till interkontrollplanen för 
samma år. 
 
Resultat 
 
1. Administration; Kontrollen är utförd och noterade att samtliga granskade dokument utom ett, 
dokumenthanteringsplanen, var aktuella. Arbete med att ta fram en uppdaterad dokumenthanteringsplan 
är pågående och planerat att vara klart under första delen av 2018. 

 

2. Personuppgifter, sekretess; Vid kontroll framkom att personuppgiftsbiträdesavtal saknades med ett 
flertal leverantörer och rutiner för hur och när personuppgiftsbiträdesavtal ska upprättas behöver tas fram, 
likaså uppmärksammade kontrollen att gallring av dokument inte sker enligt en plan då 
dokumenthanteringsplanen varit inaktuell. Rutiner förväntas tas fram under 2018 i samband med översyn 
av alla styrande dokument, och arbetet med dokumenthanteringsplanen är också pågående (se punkt 1 
ovan). 

 

3. Politiska beslut; Samtliga beslut fattade av direktionen har följts, inga avvikelser finns noterade. 

 

4. Klagomål och synpunkter; Mängd och typ av avvikelser är identifierade enligt kontrollpunkten. 
Stickprov på punkten har visat på spretighet i hanteringen inom förbundet. Under 2017 har rutinen för 
hantering av avvikelser setts över samt att förbundet inlett ett större arbete med kvalitetsutveckling för att 
bättre ta tillvara på information som framkommer via avvikelser. 

 

5. Årlig internkontrollrapport; Utfördes i enlighet med kontrollpunkten, ingen avvikelse noterades. 

 

6. Delegation, anmälan och rapportering; Rapportering av delegationsbeslut har gjorts återkommande vid 
varje Direktionsmöte under 2017, ingen avvikelse noterades. 
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7. Förmedlingsuppföljning; Uppföljningen av förmedling till icke medlemskund visar att förbundet för 
2017 levererar 99.9% till medlemskund. 

  

8. Prioriteringslista; Inga avvikelser har noterats vid kontroll. 

  

9. Arbetstillfredsställelse; Kartläggning genomfördes under 2016 och då intervallet är satt till vartannat år 
gjordes ingen motsvarighet under 2017. 

 

10. Medarbetarsamtal; Samtliga medarbetare har erbjudits medarbetarsamtal. Inga avvikelser noterades. 

 

11. Sjukfrånvaro; Utvecklingen av korttids- och långtidssjukfrånvaron har följts enligt kontrollplanen. 
Förbundets totala sjukfrånvaro är fortfarande över vad som anses som en normal sjukfrånvaro, vilket bl a 
är en effekt av flera långtidssjuka medarbetare, men även en relativt hög korttidsfrånvaro. Samtliga chefer 
inom förbundet arbetar systematiskt med såväl lång som korttidsfrånvaron, vilket resulterat i att siffrorna 
sjunker. Sjukfrånvaron för 2017 är 7,0% 
 

12. Handlingsplan rehabilitering; Samtliga långtidssjukskrivna medarbetare har vid kontrolldatum 
handlingsplaner för arbetslivsinriktad rehabilitering. Inga avvikelser noterade. 

 

13. Löneutbetalningar; Inga avvikelser har noterats vid kontroll. 

 

14. IT- och telefonipolicy; Vid kontroll noterades vissa avvikelser i användandet av den grafiska profilen 
och relaterat till kommunikationspolicy och rutiner kring kontroller före filkörning i verksamhetssystemet. 
Information avseende det uppmärksammade har diskuterats på APT med berörda medarbetargrupper. 
Förbundet har inlett ett övergripande arbete med att se över utformning av samtliga styrande dokument 
och dess tillämpning. 

 

15. Rutin för bisyssla; Samtliga bisysslors utförande kontrollerade. Inga avvikelser noterade. 

 

16. Arvodesutbetalningar politiker; Avvikelser noterades i ett fall. Avvikelsen bestod i att ett kvitto för 
utbetald reseersättning saknades. Efter vidare granskning uppmärksammas att beloppet låg precis på 
gränsen för när kvitto är ett krav. Löneavdelningen har uppmärksammats på felet och rutinen har 
utvecklats. 

 

17. Avtal gällande ekonomi, personal, löner och IT; Uppföljning med ansvariga är genomförd. Inga 
ändringar är gjorda i avtalet.  

 

18. Utbetalning av arvode; Uppföljning av underlag enligt kontrollplanen. Vissa avvikelser noteras då 
själva arvodesmodellen lämnar mycket till den enskilda prissättarens bedömning. Gemensamma 
prissättningsmöten har införts för att minska diskrepans i prissättning inom förbundet. En ny 
prissättningsmodell är också framtagen. Implementeringen kan dock ske först i samband med införande 
av nytt verksamhetssystem. 

 

19. Rätt arvodesnivå; Båda kontroller är gjorda, och tre avvikelser noterade. Avvikelserna bedöms inte ha 
haft någon påverkan på utbetalda arvoden. En tolk låg på fel arvodesnivå men har aldrig tagit något 
tolkuppdrag och arvodesnivån har nu justerats. En annan avvikelse bestod i att en kurs fanns registrerad i 
tolkakten men ej lagts in digitalt i verksamhetssystemet. Tolken låg dock hela tiden på rätt arvodesnivå och 
kursen är nu registrerad i verksamhetssystemet. Ett sista fall rörde en tolk på mycket udda språk som 
ligger på tolknivå 1B trots att inte alla kurser för nivån genomgåtts. Tolken fördes över från tidigare 
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register till den aktuella nivån vid bildandet av förbundet i enlighet med beslut av tidigare förbundschef. 
Dokumentation om beslutet fanns ej i tolkakten men har nu lagts till för att förtydliga vid granskning. 
 
20. Uppdragstagarregister; information om uppdragstagare kontrollerad. Inga avvikelser noterade. 

 

 
 
Utförd av:    Rapporterad till: 
 
 
 
__________________________  _________________________ 
Åsa Fröding    Aslan Akbas 
Förbundsdirektör   Ordförande 









 

 
 

 

TÖREBODA KOMMUN 
Marita Friborg  
 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 2 

Datum 
2018-07-02 

Referens 
KS 2016-00290 

 

 
 

  

 Kommunfullmäktige 

Motion om att stärka kommuninvånarnas möjligheter att 
bredda deltagandet i kulturlivet med mera kultur  

Förslag till beslut 

Motionen anses besvarad med den utredning som gjorts av kulturskolechef 
Britt-Marie Särnefelt och kvalitetsutvecklare Marianne Gerdin.                   

Bakgrund  

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om att stärka 
kommuninvånarnas möjligheter att bredda deltagandet i kulturlivet samt 
kulturens roll för etablering och inkludering i samhället.                        

 Att en utredning görs vad en halvering av avgifterna skulle ha för 
fördelar för att fler barn och ungdomar skulle kunna delta i 

Kulturskolan. 

 Att en utredning görs för att belysa hur vi kan utveckla Kulturskolan 

för att inkludera fler deltagare. 

 Att se om det finns önskemål om fler kurser som vi inte erbjuder idag 

exempelvis teater. 

 Att se över möjligheterna om det finns eller behöver inrättas 
mötesplatser där även vuxna kan mötas för att utöva kultur eller träffas 

och njuta av andras alster.   

                         

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån statistik, samtal och utvärderingar från personal har Britt-Marie 
Särnefält och Marianne Gerdin sammanställt svar på motionen. 

 En halvering av avgiften skulle innebära att fler har möjlighet att delta i 

Kulturskolans verksamhet. Detta skulle även innebära att 

verksamheten behöver utökas med personal, fler lokaler och mer 

instrument. 

 Kulturskolan samarbetar idag med fritidshemmen för att nå fler 

deltagare vilket kan vidareutvecklas. Även de som inte har 

fritidshemsplats har erbjudits prova på undervisning men där har 

intresset inte varit lika stort. Kulturskolan planerar att arbeta i projekt 

tillsammans med skolan under skoltid för att väcka intresse av kultur 

bland eleverna och på så sätt nå fler årskurser. 



Töreboda kommun 
Datum 
2018-07-02 

 
KS 2016-00290 Sida 2 av 2 

 

 

 Teater och Drama finns i Kulturskolans verksamhet sedan omstarten 
av Kulturskolan år 2012. Önskemål om ytterligare kurser har inte 

framkommit till Kulturskolan. Tidigare har bild och form funnits men 

efter att prioriteringar gjordes inom verksamheten togs det bort.         

Nu finns teater/drama, dans, sång, körsång och 

instrumentundervisning  (vilket är den största delen).   Det finns i 

dagsläget inte önskemål om fler kurser men större utbud kan skapa 

intresse tex filmskapande, skrivarstuga eller bild/form 

 Gjutaren är en ny lokal som kan användas som mötesplats för att utöva 
kultur tex utställningar, konserter och föreläsningar. Om Teatern får 

färre bokningar för föreläsningar så frigörs tid till Kulturskolans 

verksamhet på teatern. 

 

Töreboda 2018-07-02 

 

Britt-Marie Särnefelt 
Kulturskolechef 

Marita Friborg 
Barn- och utbildningschef 

 

 

 

Marianne Gerdin                                                                                                     
Kvalitetsutvecklare 

 



Från: Mariana Frankén 
Skickat: den 28 november 2016 08:55 
Till: Kristina Roslund Berg 
Ämne: VB: Motion om att stärka kommuninvånarnas möjligheter a 
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Anne-Charlotte Karlsson [mailto:lotta_bun@hotmail.com]  
Skickat: den 26 november 2016 17:38 
Till: Lars-Åke Bergman <lars-ake.bergman@toreboda.se>; Mariana Frankén 
<mariana.franken@toreboda.se>; Hans Thorsell <hans.thorsell@toreboda.se> 
Ämne: Motion om att stärka kommuninvånarnas möjligheter a 
 
Motion om att stärka kommuninvånarnas möjligheter att bredda deltagandet i kulturlivet samt kulturens 
roll för etablering och inkludering i samhället. 
 
SKL' s kulturkonferans som 2016 gick av stapeln i Skövde.  Belyste  och diskuterade kulturens möjlighet 
att bidra till ett öppet och socialt hållbart samhälle. 
Där alla har möjlighet att vara delaktig i både kulturlivets och samhällets utveckling. 
 
Ett aktivt kulturliv, där invånare kan mötas, är ett fundament för demokratisk utveckling . Människors 
rätt till förkovran , insyn , samtal och påverkan tar avstamp i kulturen. 
 
Utav Malmö stads chef för Kulturskolan, Jarl Lorensson, fick vi lära hur viktigt det är att ha en 
terminsavgiften  som gör att familjerna känner att de kan ha råd att delta. Här gjorde man en aktiv och 
medveten satsning på att sänka terminsavgiften från 600kr till 300kr. 
 
Karl-Henrik Robert , Blekinge Tekniska högskola föreläste om social hållbarhet, systemvillkor och 
kulturens roll  i ett främjande och inkluderande samhället.  
 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag :  
 
- att en utredning görs vad en halvering av avgifterna skulle ha för fördelar för att fler barn och 
ungdomar skulle kunna delta i Kulturskolan.  
 
- att en utredning görs för att belysa hur vi kan utveckla Kulturskolan för att inkludera fler deltagare. 
 
- att se om det finns önskemål om fler kurser som vi inte erbjuder  idag ex. Teater 
 
- att se över möjligheterna om det finns eller behöver inrättas mötesplatser där även vuxna kan mötas 
för att utöva kultur eller träffas och njuta av andras alster 
 
Töreboda 161125 
 
Anne-Charlotte Karlsson, Socialdemokraterna  
 

mailto:lotta_bun@hotmail.com
mailto:lars-ake.bergman@toreboda.se
mailto:mariana.franken@toreboda.se
mailto:hans.thorsell@toreboda.se
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TÖREBODA KOMMUN 
Per-Ola Hedberg, Kommunchef 
0506-18152 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 1 

Datum 
2018-05-29 

Referens 
KS 2017-00351 

Kommunfullmäktige 

Motion om byggnation av enkla och värdiga bostäder för 
ungdomar och äldre med begränsade resurser 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om byggnation av enkla och 
värdiga bostäder för ungdomar och äldre med begränsade resurser.  

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Utvecklingsutskottet beslutade 2017-12-06, § 288, att remitterar motionen till 
kommunledningskontoret för utredning och yttrande. 

Motion från Sverigedemokraterna i Töreboda om byggnation av enkla och 
värdiga bostäder för ungdomar och äldre med begränsade resurser.  

Detaljplaner för byggnation av bostäder särskilt anpassade för äldre (antagna 
av kommunfullmäktige) finns för Kanalparken och Prästkragen. För unga finns 
möjlighet att bygga på Tjädern och inom en snar framtid även på 
campingplatsen. På campingplatsen planeras en byggnation för studenter och 
gästboende. 

Behov av ytterligare platser för bostäder i Töreboda tätort finns inte under 
överskådlig tid. Platsen som föreslås i motionen bedöms dessutom inte tillåten 
att bygga permanenta bostäder på.

Töreboda 2018-05-29 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

Bilaga: Motion från Sverigedemokraterna i Töreboda om byggnation av enkla 
och värdiga bostäder för ungdomar och äldre med begränsade resurser. 

Beslutet ska skickas till: 

"[Skriv text här]"  
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hMotion från Sverigedemokraterna i Töreboda om bydJflbtio?nave?nkl; och'?iga bostäder
för ungdomar och äldre med begränsade resurser.

Till kommunfullmäktige i Töreboda

Om en damm grävs upp norr om campingen kan man i en ring runt denna sätta upp

industritillverkade kassuneri betong, i storlek mellan cirka 30 till 50 kvadratmeter.

Kassunerna skall vara av hög standard med golvuppvärmda klinkergolv och i övrigt hög
standard.

Ingång sker från en gata som löper parallellt med Hovavägen och Gastortsvägen. Denna gata

är ihopbyggd med de backstugor som bildas då dessa kassuner täcks över med jordmassor
från dammen. Det innebär att gatan är snö- och isfri även vintertid.

Mot den uppgrävda dammen skall sättas fönster och altandörr så att det bildas en ordentlig

uteplats.

På detta sätt skulle skapas cirka 50 stycken strandnära tomter centralt i Töreboda.

Genom att också anlägga en marina eller liknande i dammen förhöjer det ytterligare

attraktionen på området.
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Från 

Socialdemokraterna i Töreboda 

c/o Karin Arvidsson f rö,: ·:t<>u., .. :_c•,.i :: :: : ; l 
Drottninggatan 6 

Tel bostad: 
2i)H: -n 1

- 1 J I 
Mail: 

545 30 Töreboda 

mobil: 

Förslaget: 

-·--•"••''"" ............. ·----.. . . .. .. ... i 

1:, .. _______________________ J 

Ge utrymme för lokala föreningar och dess medlemmar att bedriva möten och 

aktiviteter i lokalen Gjutaren ( f.d. Daloc) 

Motivering: 

Sedan kommunen förvärvade lokalen Gjutaren har det skapats unika 

förutsättningar för lokala organisationer att stärka och utveckla sin verksamhet. 

Det stora flertalet av de lokala organisationerna har idag ingen egen lokal för 

sina aktiviteter och vid vissa tillfällen uppstår svårigheter att förhyra ex.vis .. 

Bergmansgården eller Församlingshemmet, då dessa varit uppbokade. Vid vissa 

tillfällen under året har även föreningar med egen lokai behov av en 

samlingslokal med plats för 30 personer och uppåt. Vid sådana här tillfällen 

skulle Gjutaren vara en ypperlig möjlighet. 

Med tanke på de intentioner som kommunen har vad gäller en levande 

kommun och med det aktiva och engagerade medborgare skulle vi med ett 

sådant här förfarande undanröja några praktiska problem och samtidigt visa på 

ett konkret agerande från kommunens sida med att lösa lokalfrågor. 

En annan aspekt är föreningarnas ekonomiska möjligheter. En tung post för 

föreningarna är just administrativa kostnader bl.a. lokalhyror. Detta kan vara 

grund för att inte kunna göra permanent förhyrning av lokal eller ens 

tillfällighetsförhyrning vid enskilda sammankomster. 

Önskvärt att detta uppmärksammas när frågan behandlas om kostnad vid 

förhyrning. 

Socialdemokraterna i Töreboda 

Datum Namnförtydligande 
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TÖREBODA KOMMUN 
Per-Ola Hedberg, Kommunchef 
0506-18152 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 2 

Datum 
2018-07-25 

Referens 
KS 2018-00032 

Kommunfullmäktige 

Motion om att ge utrymme för lokala föreningar och dess 
medlemmar i Gjutaren 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Kenneth Carlsson (S) har lämnat in en motion om att ge utrymme för lokala 
föreningar och dess medlemmar i Gjutaren, bilaga 1. I motionen föreslås att 
utrymme ges för lokala föreningar och dess medlemmar att bedriva möten och 
aktiviteter i lokalen Gjutaren (f.d. Daloc). 

Utvecklingsutskottet beslutade 2018-03-14, § 58, att remittera motionen till 
kommunledningskontoret för yttrande senast den 27 juli 2018. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19, § 85, i samband med köpet av 
Gjutaren 4, att tillkommandekapital-och driftkostnader ska inrymmas i 
berörda verksamheters befintliga driftbudgetramar.  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-03, § 21, att fastigheten Gjutaren 4 ska 
kunna användas för: 

 publika evenemang som utställningar, mässor, teater, konserter och
konferenser,

 Guldgruvans kreativa upplevelsecenter,
 konferens- och mötescenter för politiken (kommunfullmäktige,

kommunstyrelsen, utskotten med flera), föreningar och företag.

Dessa två beslut innebär sammantaget följande för föreningarna: 
 Föreningar i Töreboda kommun kan hyra lokal i Gjutaren. Det är inte

avgiftsfritt, men avgiften är lägre än för företag. Kommunfullmäktiges
beslut om avgifter (2018-03-26, § 48) i bilaga 4.

 Föreningar får boka lokal, men någon lokal (del av Gjutaren) kan inte
avsättas enbart för föreningar.

 Antalet större lokaler i Töreboda kommun som är tillgängliga för
föreningar har blivit fler.

Töreboda 2018-07-25 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 



Töreboda kommun 
Datum 
2018-07-25 KS 2018-00032 Sida 2 av 2 

Bilaga: 

1. Motion om att ge utrymme för lokala föreningar och dess medlemmar i
Gjutaren.

2. Kf § 12
3. UU § 58
4. Kf § 48, dnr 2018/65
5. Kf § 85, dnr 2017/216
6. Ks § 21, dnr 2017/394

Beslutet ska skickas till: 

Socialdemokraterna 
Kommunchefen           
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Från

Socialdemokraterna i Töreboda

c/o Karin Arvidsson

Drottninggatan 6
Tel bostad:

Mail:

545 30 Töreboda

mobil: 073-959 05 97

karin.arvidsson@toreboda.se
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Förslagpt:
- --y---

Ge utrymme för lokala föreningar och dess medlemmar att bedriva möten och
aktiviteter i lokalen Gjutaren ( f.d. Daloc )

Motivering:
Sedan kommunen förvärvade lokalen Gjutaren har det skapats unika
förutsättningar för lokala organisationer att stärka och utveckla sin verksamhet.
Det stora flertalet av de lokala organisationerna har idag ingen egen lokal för
sina aktiviteter och vid vissa tillfällen uppstår svårigheter att fi5rhyra ex.vis.
Bergmansgården eller Församlingshemmet, då dessa varit uppbokade. Vid vissa
tillfällen under året har även föreningar med egen lokai tiehov av eri
samlingslokal med plats för 30 personer och uppåt. Vid sådana här tillfällen
skulle Gjutaren vara en ypperlig möjlighet.
Med tanke på de intentioner som kommunen har vad gäller en levande
kommun och med det aktiva och engagerade medborgare skulle vi med ett
sådant här förfarande undanröja några praktiska problem och samtidigt visa på
ett konkret agerande från kommunens sida med att lösa lokalfrågor.
En annan aspekt är föreningarnas ekonomiska möjligheter. En tung post för
föreningarna är just administrativa kostnader bl.a. lokalhyror. Detta kan vara
grund för att inte kunna göra permanent förhyrning av lokal eller ens
tillfällighetsförhyrning vid enskilda sammankomster.
Önskvärt att detta uppmärksammas när frågan behandlas om kostnad vid
förhyrning.

Socialdemokraterna i Töreboda
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Namnförtydligande
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TöREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum

2018-Ol-29
Sida

23

Kf§l2 Dnr KS 2018/0032

Motion om att ge utrymme för lokala föreningar och dess
medlemmar i Gjutaren

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Kenneth Carlsson (S) har lämnat in en motion om att ge utrymme för lo-
kala föreningar och dess medlemmar i Gjutaren, bilaga. I motionen föreslås
att utrymme ges för lokala föreningar och dess medlemmar att bedriva
möten och aktiviteter i lokalen Gjutaren (f.d. Daloc).

Bilaga Kf § 12/18

Protokollsutdrag skickas till
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren

, ?"eJare-<; :" n r Utdragsbestyrkande



Från 

Socialdemokraterna i Töreboda 

c/o Karin Arvidsson 

1 

Drottninggatan 6 

Tel bostad: 

545 30 Töreboda 

mobil: 073-959 05 97 
1 q i F� -fi'L 1 9 ,. l. . •' .. i . 

Mail: karin.arvidsson@toreboda.se 

Förslaget: 

Ge utrymme för lokala föreningar och dess medlemmar att bedriva möten och 

aktiviteter i lokalen Gjutaren ( f.d. Daloc) 

Motivering: 

Sedan kommunen förvärvade lokalen Gjutaren har det skapats unika 

förutsättningar för lokala organisationer att stärka och utveckla sin verksamhet. 

Det stora flertalet av de lokala organisationerna har idag ingen egen lokal för 

sina aktiviteter och vid vissa tillfällen uppstår svårigheter att förhyra ex.vis. 

Bergmansgården eller Församlingshemmet, då dessa varit uppbokade. Vid vissa 

tillfällen under året har även föreningar med egen lokai behov av en 

samlingslokal med plats för 30 personer och uppåt. Vid sådana här tillfällen 

skulle Gjutaren vara en ypperlig möjlighet. 

Med tanke på de intentioner som kommunen har vad gäller en levande 

kommun och med det aktiva och engagerade medborgare skulle vi med ett 

sådant här förfarande undanröja några praktiska problem och samtidigt visa på 

ett konkret agerande från kommunens sida med att lösa lokalfrågor. 

En annan aspekt är föreningarnas ekonomiska möjligheter. En tung post för 

föreningarna är just administrativa kostnader bl.a. lokalhyror. Detta kan vara 

grund för att inte kunna göra permanent förhyrning av lokal eller ens 

tillfällighetsförhyrning vid enskilda sammankomster. 

Önskvärt att detta uppmärksammas när frågan behandlas om kostnad vid 

förhyrning. 

Socialdemokraterna i Töreboda 

Namnförtydligande 
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TÖREBODA KOMMUN 
Per-Ola Hedberg, Kommunchef 
0506-18152 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 2 

Datum 
2018-07-24 

Referens 
KS 2018-00043 

 

 
 

  

 Kommunfullmäktige 

Motion ang. extra belysning Gjutaren 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen har bifallits och verkställts i enlighet med motionärernas 
önskemål. 

2. Förslaget till åtgärd på stationshuset och parkeringen till en beräknad 
kostnad av 70 000 kronor remitteras till ekonomiberedningens 
fortsatta behandling av budget 2019 och plan 2020-2021.                 

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Utvecklingsutskottet beslutade 2018-03-14, §59, att remittera motionen till 
Tekniska nämnden för utredning och yttrande och till 
kommunledningskontoret för yttrande senast den 27 juli 2018. 

Motionärerna önskar att Tekniska nämnden så snart som möjligt kollar hur 
man på enklast och billigaste sätt kan lösa bra belysning runt Gjutaren och 
Stationshuset. 

Tekniska nämnden har genomfört utredning och yttrat sig angående motionen.   
Fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael Nordin uppskattar 
kostnaden för bra belysning runt stationshuset till 70 tkr. Tekniska nämnden 
har begärt att  underlaget kompletteras/tydliggörs avseende 
kostnadsunderlaget.  

Tekniska nämndens yttrande är tillräckligt för att besvara motionen.                 

 

Töreboda 2018-07-24 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 
 

 

Bilaga: 

1. Motion ang. extra belysning Gjutaren 

2. Utvecklingsutskottet 2018-03-04, § 59 

3. Tekniska nämnden, 2018-06-19, § 136 

 

Beslutet ska skickas till: 

Motionärerna 



Töreboda kommun 
Datum 
2018-07-24 

 
KS 2018-00043 Sida 2 av 2 

 

 

Ekonomikontoret 

Tekniska nämnden 

Ekonomiberedningen             









 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-06-19 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 136                                                   Dnr 2018/00136  

Remiss - Motion om extra belysning runt Gjutaren 4 i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden delegerar till ordföranden att fatta beslut i ärendet efter det att 
underlaget har kompletterats/tydliggjorts avseende kostnadsunderlaget.   

Bakgrund 

Tekniska nämnden har fått motion angående belysning Gjutaren 4 på remiss. 

Efter kontroll av ytterbelysningen inne på Gjutarens område kan det konstateras att det 
som varit trasigt är lagat eller utbytt och där är belysningen både estetiskt tilltalande och 
området är tillräcklig upplyst. 

Området runt Gjutaren mot stationshuset finns det två stycken armaturer vid Gjutarens 
parkering var trasiga. 

Alla armaturer som sitter utmed Järnvägsgatan mot Stationshuset sköts och ägs av 
Vänerenergi. Efter samtal med Vänerenergi har de lovat att se över hela området runt 
Gjutaren och byta ut det som är trasigt till nya led armaturer. Detta arbete kommer att 
utföras under sommaren och bekostas av Vänerenergi. 

Förslag till åtgärd på stationshuset och parkeringen 

För att få bättre och estetiskt snyggare belysning är förslaget följande: 

 Demontera fyra stycken stolpar framför entrén till stationshuset, dessa ersätts med två 
stycken väggmonterade armaturer vid entrén som lyser upp handikapprampen och 
trappan in till stationshuset samt att man monterar en fasadbelysning som monteras på 
väggen som lyser upp fasaden på stationen. 

 Övrig belysning på parkeringen byts till nya led armaturer totalt 8st. 

 Stolpar som lutar eller är påkörda bytes eller rätas. 

 

Total kostnad för belysningen på stationen och parkering inklusive material och arbete är 
ca 70 tkr.  

Arbetsutskottets förslag 
 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att tillstyrka motionen 
enlig förslag på åtgärder upprättat av verksamhet teknik. Medel om 70 tkr för 
installation av belysning finns inte i fastighetsavdelningens budget under 2018 utan 
kan genomföras under 2019. Alternativet är att Töreboda kommun skjuter till medel 
om arbetet behöver utföras under 2018. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-06-19 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 136 (forts.)                                                   Dnr 2018/00136  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) yrkar att tekniska nämnden delegerar till 
ordföranden att fatta beslut i ärendet efter det att underlaget har kompletterats/tydliggjorts 
avseende kostnadsunderlaget. 

Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp sitt yrkande till beslut och finner att tekniska nämnden 
beslutar enligt yrkandet.  

Underlag för beslut 

Remiss – Motion om extra belysning kring Gjutaren 4 i Töreboda. 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ” Svar på motion angående belysning Gjutaren”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Töreboda  

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2018-07-27  
Dnr: 2018/00136   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Tekniska nämnden Kommunstyrelsen Töreboda 

 

Svar på motion angående belysning Gjutaren 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att tillstyrka 
motionen enlig förslag på åtgärder upprättat av verksamhet teknik. Medel om 
70 tkr för installation av belysning finns inte i verksamhet tekniks budget under 
2018 utan kan genomföras under 2019. Alternativet är att Töreboda kommun 
skjuter till medel om arbetet behöver utföras under 2018. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden har fått motion angående belysning Gjutaren 4 på remiss. 
 
Efter kontroll av ytterbelysningen inne på Gjutarens område kan det 
konstateras att det som varit trasigt är lagat eller utbytt och där är belysningen 
både estetiskt tilltalande och området är tillräcklig upplyst. 
Vid området kring Gjutaren finns det två armaturer vid parkeringen som är 
trasiga. 
Alla armaturer som sitter utmed Järnvägsgatan mot Stationshuset ägs av 
Töreboda kommun och sköts av verksamhet teknik genom Vänerenergi. 
Området ingår inte i den pågående entreprenaden gällande utbyte av 
gatubelysning till LED som utförs av Söderhamns entreprenad på beställning 
från verksamhet teknik. Efter samtal med Vänerenergi kan de kolla över och 
byta ut det som är trasigt mot nya LED-armaturer till en kostnad av ca 9 000 kr. 
Denna kostnad finansieras inom gatuavdelningens driftbudget för 2018. Vid 
utbyte av samtliga armaturer längs gatan till LED beräknas kostnaden uppgå till 
40 500 kr och kräver tillskott av särskilda medel för finansiering. Detta hanteras 
med fördel inom ramen för kommande etapper av utbyte till LED 
(Centrumbelysningen). 
 
Verksamhet tekniks förslag till åtgärd på stationshuset och parkeringen 
 
För att få bättre och estetiskt snyggare belysning är förslaget följande: 

 Demontera fyra stycken stolpar framför entrén till stationshuset, dessa 
ersätts med två stycken väggmonterade armaturer vid entrén som lyser 
upp handikapprampen och trappan in till stationshuset samt att man 
monterar en fasadbelysning som monteras på väggen som lyser upp 
fasaden på stationen. 

 Övrig belysning på parkeringen byts till nya led armaturer totalt 8st. 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

 Stolpar som lutar eller är påkörda bytes eller rätas. 
 
Total kostnad för belysningen på stationen och parkering inklusive material och 
arbete är ca 70 000kr. 
 
Tekniska nämnden beslutade 19 juni 2018 (Tn § 136/2018) att ge tekniska 
nämndens ordförande i delegation att yttra sig i ärendet.   

Underlag för beslut 

Beslut Tn § 136/2018.     
 
 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson 
Tekniska nämndens ordförande   
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Motion om sommarkoloni för barn 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar motionen besvarad. 

Bakgrund 

Bengt-Åke Johansson(SD) och Marco Terenziani (SD) har inlämnat en motion om 
sommarkoloni för ekonomiskt utsatta barn, se bilaga. I motionen yrkas att 
Töreboda kommun under sommarlovet tillhandahåller en kostnadsfri aktivitet 
för dessa barn under en period av minst två veckor. Motionen remitterades till 
Kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Töreboda kommun erbjuder redan ett omfattande program av kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter, se bifogat sommarlovsprogram för 2018. Alla barn 6-15 
år kan anmäla sig till de kostnadsfria aktiviteterna som finns i 
sommarlovsprogrammet. Programmet har spridits på samtliga skolor och till 
föräldrar via Skolsoft, samt på kommunens hemsida, bibliotek och fritidsgård. 
Programmet är även översatt till arabiska och dari. 
 
Utöver detta anordnar vår familjecentral i samarbete med ideella föreningar flera 
aktiviteter som enbart riktar sig till ekonomiskt utsatta barn i kommunen. 
Barnen som väljs ut görs i samarbete med individ och familjeomsorgen och 
övriga aktörer som kommer i kontakt med barnen. Följande anordnas sommaren 
2018: 

- Ett antal familjer som inte har ekonomi till att åka på semester, får 
tillsammans hela familjen några dagars semester på en 
semesteranläggning någonstans i Sverige. De får resa, logi och ett Ica kort 
med matpengar. 

- Ett antal barn med en vuxen får åka till Liseberg en heldag, alla 
omkostnader är betalda så som resa, inträde, åkband och mat. 

- Ett antal mindre barn med familj får resa till Astrid Lindgrens värld med 
alla omkostnader betalda. 

Töreboda som ovan 
 
Sandra Säljö 
Socialchef 
 
Bilaga: Motion från Sverigedemokraterna 
              Sommarlovsprogram 2018 
 
Beslutet ska skickas till: 





 

Sommarlovsfotboll med Töreboda IK 
 
Födda: år 2004 – 2011 
 
Tisdag 3 juli 9.30 – 14.00 
Onsdag 4 juli 9.30 – 14.00 
Fredag 3 augusti 9.30 – 14.00 
Tisdag 7 augusti 9.30 – 14.00 
 
Mat ingår! 
Ta med fotbollsskor, benskydd, vattenflaska och träningskläder. 
 
En fotbollsresa (bestäms när Allsvenskans spelschema är 
fastställt). 
 
Frågor/anmälan: kansliet på torebodaik@telia.com   

          072 -3185199 eller 0709- 45 08 22 
Anmälan görs till kansliet genom mail eller sms senast 2 dagar 
innan aktiviteten! 
Det går även bra att anmäla sig för alla gångerna vid första 
tillfället… 
 
Välkommen önskar Töreboda IK! 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Sommarlovsprogram 
gratis aktiviteter 

2018 
 
 

 

 

mailto:torebodaik@telia.com
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwids_Hk_vbTAhXLBywKHaedD-8QjRwIBw&url=https://se.dreamstime.com/illustration/solsken.html&psig=AFQjCNEpIdHTqLWOIYU7vwudwOWXH0aa6Q&ust=1495112542516863


 

 

 



  



  

 



  



  

 







 

 
 

TÖREBODA KOMMUN 
Per-Ola Hedberg, Kommunchef 
0506-18152 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 2 

Datum 
2018-07-25 

Referens 
KS 2018-00030 

 

 
 

  

 Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag: Göra Gjutarens lokaler tillgängliga för 
ideella föreningars organisationer och dess medlemmar  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarad och 
genomförd.                 

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit om att göra Gjutarens lokaler tillgängliga 
för Törebodas ideella föreningars organisationer och dess medlemmar. Det 
föreslås att kommunen bereder föreningarna tillgång till lokaliteterna som 
Gjutaren erbjuder till en hyreskostnad som ligger i nivå med vad föreningarna 
kan erlägga. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade 2018-03-14, § 60, att remittera 
medborgarförslaget till kommunledningskontoret för yttrande senast den 27 
juli 2018. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19, § 85, i samband med köpet av 
Gjutaren 4, att tillkommande kapital-och driftkostnader ska inrymmas i 
berörda verksamheters befintliga driftbudgetramar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-03, § 21, att fastigheten Gjutaren 4 ska 
kunna användas för: 

 publika evenemang som utställningar, mässor, teater, konserter och 
konferenser, 

 Guldgruvans kreativa upplevelsecenter, 
 konferens- och mötescenter för politiken (kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen, utskotten med flera), föreningar och företag. 
 

Dessa två beslut innebär sammantaget följande för föreningarna: 
 Föreningar i Töreboda kommun kan hyra lokal i Gjutaren. Det är inte 

avgiftsfritt, men avgiften är lägre än för företag. Kommunfullmäktiges 
beslut om avgifter (2018-03-26, § 48) i bilaga 4. 

 Föreningar får boka lokal, men någon lokal (del av Gjutaren) kan inte 
avsättas enbart för föreningar. 

 Antalet större lokaler i Töreboda kommun som är tillgängliga för 
föreningar har blivit fler. 

 
                        

 

Töreboda 2018-07-25 



Töreboda kommun 
Datum 
2018-07-25 

 
KS 2018-00030 Sida 2 av 2 

 

 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 
 

 

Bilaga: 

1. Medborgarförslag: Göra Gjutarens lokaler tillgängliga för ideella 
föreningars organisationer och dess medlemmar. 

2. Kf § 14 
3. UU § 60 
4. Kf § 48, dnr 2018/65 
5. Kf § 85, dnr 2017/216 
6. Ks § 21, dnr 2017/394 

 
 
 
Beslutet ska skickas till: 

Ingivaren 
Kommunchefen 
Näringslivsstrategen 
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Från:

PRO Töreboda

c/o Jan-Erik Rosander

Drottninggatan 6 545 30 Töreboda
Tel bostad: 0506/401 -i-t
Mail: toreboda@pro.se

mobil: 076/768 60 46

Förslaget:

Göra lokalen Gjutaren ( f.d. Daloc ) tillgänglig för Törebodas ideella föreningars
organisationer och dess medlemmar.

Motivering:

Töreboda kommun har idag 55 - 60 ideella föreningar som har mer eller
mindre verksamhet i sina organisationer. Ett färre antal av de här

organisationerna har tillgång till egen lokal för att bedriva mötes- och annan
verksamhet. Även de föreningar som hyr egen lokal har vid vissa tillfällen behov
av lokal som rymmer ett 30- tal personer och uppåt.

l tätorten har vi två lokaler, Bergmansgården och Församlingshemmet som

rymmer ett x antal personer, men dessa blir mer och mer uppbokade, med

påföljande problem för de ideella föreningarna att hitta ändamålsenlig lokal till

överkomlig kostnad.

Med tanke på vad de här ideella föreningarnas insatser betyder för kommunen

och dess innevånare känns det nu ytterligt angeläget att kommunen bereder

föreningarna tillgång till lokaliteterna som ?Gjutaren" erbjuder.

Tilläggas kan också att de flesta föreningarna har en ansträngd ekonomi, vilket

gör att man eftersträvar så låga administrativa kostnader som möjligt, med

förhoppning om att kommunen eftersträvar en hyreskostnad som ligger i nivå

med vad föreningarna rimligtvis kan erlägga.
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Kf§l4 Dnr KS 2018/0030

Medborgarförslag om att göra Gjutarens lokaler tillgängliga för
Törebodas ideella föreningars or(anisationpr och dess medlemmar

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om att göra Gjutarens lokaler tillgängliga
för Törebodas ideella föreningars organisationer och dess medlemmar. Det
föreslås att kommunen bereder föreningarna tillgång till lokaliteterna som
Gjutaren erbjuder till en hyreskostnad som ligger i nivå med vad förening-
arna kan erlägga.

Protokollsutdrag skickas till
Ingivaren
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren
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Medborgareförslag

För att bland annat utveckla medborgarnas säkerhet och trivsel i Töreboda, föreslår jag att
följande förbättringar av snöröjningen görs.

1 . Den kommunala snöröjningen utefter Göta kanal utökas att gälla mellan Rotkilen
och Hajstorp. På detta sätt så utökas möjligheterna för arbetspendling med cykel. På
sträckan Rotkilen till gångbron / Lina så slipper eleverna på Sötåsenskolan att gå / cykla
på Bruksgatan, som inte har gångbana eller cykelväg. NÖr det gäller sträckan Gastorp till
Hajstorp så är det en populär gång-och cykelväg för motionärer, och de boende i Löfsäng /
Hajstorp får möjighet att på ett säkert sätt ta sig till centrum utan att använda bilen.

2. Inom centrum åligger det fastighetsägarna utefter de kommunala gatorna att
ombesörja renhållning, snöröjning och halkbekämpning. De som har fastrgheter utefter
qator där Trafikverket är väghållare slipper detta, då staten tar på sig detta ansvar.gatoi
Åläggandet kommer från regler i den lokala ordningstadgan, och det är polisen som skall
bevaka så att fastighetsägarna sköter detta åläggande. När man är ute och går i samhället
så ser man att det är väldigt olika, och snöröjarna åker ut och in på gångbanorna genom
snövallarna för att undvika att röja på någon sträcka där man inte får betalt för arbetet. För
de som använder gångbanan får då och då bitvis pulsa i snön, och det måste i synnerhet
drabba de som använder hjälpmedel typ rollator eller rullstol. Om kommunen befriar
fastighetsägarna från ansvaret och själva tar på sig att utföra röjning och sandning, så blir
kvaliteten mycket bättre och därmed minskas risken för fallolyckor.

Töreboda 2018.02.19
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 144                                                   Dnr 2018/00137  

Remiss - Medborgarförslag om snöröjning i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att avslå medborgarförslaget 
med motiveringen att föreslagna områden ej ligger inom kommunens ansvarsområde. Om 
de områdena skulle utökas behöver tekniska nämnden få utökade resurser.  

Bakgrund 

En medborgare i Töreboda, har lämnat in ett medborgarförslag i vilken han föreslår 
förbättringar gällande snöröjning för att utveckla medborgarnas säkerhet och trivsel. 
Förbättringarna består dels av förslag på att utöka snöröjningen längs Göta kanal och dels 
att ta över fastighetsägarnas ansvar att snöröja gångbanor inom centrum. 

Utvecklingsutskottet i Töreboda har remitterat ärendet till tekniska nämnden för utredning 
och yttrande. 

Kommunen ansvar för väghållningen på det kommunala vägnätet såväl sommar- som 
vintertid. Det kommunala ansvaret innefattar främst gator och allmän plats inom 
detaljplanelagt område. Ansvaret innefattar bland annat snöröjning, halkbekämpning och 
renhållning.  

Längs med Göta kanal finns en gång- och cykelväg där kanalbolaget är väghållare. På delen 
mellan Gastorp och gästhamnen/bron har även kommunen en gång- och cykelväg, denna 
snöröjs under vintern. Dessa gång- och cykelvägar är grusade vilket innebär att snöröjning 
lämpligast sker när det är tjäle och gruset är fruset, annars finns stora risker att man skadar 
ytskiktet med större underhållsåtgärder till följd efter vintersäsong. Den del som eventuellt 
skulle kunna vara lämplig att snöröja under vintern är från gästhamnen/bron och vidare 
ner mot Rotkilen. Denna del är det Göta kanalbolaget som är väghållare för och en dialog 
bör i så fall föras med dem om hur detta skulle kunna ske. Ytterligare snöröjning längs med 
Göta kanal ses inte som rimlig utifrån kostnad ställt mot antalet cyklister som kan tänkas 
använda sträcka vintertid.  

Vad gäller förslaget till att kommunen ska röja alla gångbanor i centrum så finns det idag 
inga tveksamheter över att det ansvaret åligger respektive fastighetsägare. Kommunens har 
inte resurser i form av pengar, personal eller maskiner för att utföra detta. Verksamheten 
kan dock instämma i att vissa fastighetsägare brister i sitt skötselansvar. För att förbättra 
inför nästa säsong bör detta tydliggöra med mer och bättre information.  

Med anledning av ovanstående föreslår verksamhet teknik att medborgarförslaget avslås i 
sin helhet med hänvisning till att verksamheten sköter sitt uppdrag och att driftsmedlen 
som finns till förfogande inte räcker till ytterligare insatser.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 144 (forts.)                                                  Dnr 2018/00137  

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 

Remiss - Remiss - Medborgarförslag om snöröjning i Töreboda. 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
”Remiss - Medborgarförslag om snöröjning i Töreboda”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda  
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Medborgareförslag

Töreboda elverk hade för många år sedan en anställd som hette Allan Mann. Han
var under kriget en frivillig soldat och blev för sina insatser en av Sveriges mest
dekorerade militärer, med utmärkelser från Norge, England och Frankrike. Så småningom
blev Allan heltidsanställd inom svenska arme'n.

Det finns mycket information om honom och hans bedrifter på nätet.
Mitt förslag är att han hyllas av kommunen, genom att döpa någon allmän plats, gata eller
park till hans minne.

Töreboda 2018.02.19

l

Ulf Vällgren
Lantföannagatan 39
54532 Töreboda

072-7236115

ulf.vallgren@me.com
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESF'ROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-26
Sida

46

Kf§27 Dnr KS 2018/0082

Medborgarförslag om hyllning av Allan Mann

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om hyllning av Allan Mann. Det föreslås
att Allan Mann hyllas av kommunen genom att döpa någon allmän plats, gata
eller park till hans minne.

Ingivaren skriver att Töreboda elverk hade för många år sedan en anställd
som hette Allan Mann. Han var under kriget en frivillig soldat och blev för
sina insatser en av Sveriges mest dekorerade militärer, med utmärkelser från
Norge, England och Frankrike. Så småningom blev Allan heltidsanställd inom
svenska armen. Det finns mycket information om honom och hans bedrifter
på nätet.

Protokollsutdrag skickas till
Ingivaren
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren
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Lars Millberg, personalchef 2018-05-22  
  

    Mottagare  
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Pensionspolicy 
 

Förslag till beslut 
Töreboda kommun antar reviderat förslag till Pensionspolicy. 
Motsvarande ändringar/kompletteringar finns i bilagan, Pensionspolicy 
markerad med kursiv text. 

 

Bakgrund 
Nytt tjänstepensionsavtal AKAP-KL samt nya bestämmelser kring 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) är 
anledning till denna revidering av pensionspolicyn.  
Kommunen har antagit en Pensionspolicy av Kommunfullmäktige 
2005-02-28. Därefter har den blivit reviderad 2007-05-25. 
Förändringar har sedan skett genom nya regler AKAP-KL och för 
förtroendevalda som nyvalts fr.o.m. valet 2014 omfattas av OPF-KL. 
Förslaget omfattar inga förändringar för nuvarande anställda. 
Ett antal redaktionella förändringar har tillkommit och borttagits. 
Förslaget innehåller även en skrivning att Policyn ska ses över inför 
varje ny mandatperiod. 
 
 
 
Töreboda som ovan 
 

   
Lars Millberg   
Personalchef    
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Sammanfattning  
 
Pension till anställda  

 Anställda omfattas av pensionsavtalet KAP-KL/AKAP-KL  
(Kollektivavtalad-Pension/Avgiftsbestämd Kollektiv-Avtalad Pension) 

 Anställda som fyllt 61 år har möjlighet att minska sin arbetstid med bibehållen 
tjänstepension. 

 Kommunen har fastställt riktlinjer för särskild avtalspension på heltid eller 
deltid. Pensionen kan betalas ut i särskilda fall efter individuell prövning.  

 Samtliga tillsvidareanställda i kommunen har möjlighet att löneväxla till 
pensionsförsäkring.  

 Om en tidigare anställd arbetar tillfälligt i kommunen efter pensionsavgången ska 
lön undantas från samordning med ålderspensionen. 

 Förvaltningschefer och nyckelpersoner har möjlighet att välja alternativ  
KAP-KL/AKAP-KL  
 

Pension till förtroendevalda  

 Förtroendevalda på heltid samt förtroendevalda vars uppdragstid motsvarar 
minst 40 procent av heltid och som har haft förtroendeuppdraget före valet 2014 
omfattas av PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda). Förvärvsinkomster motsvarande ett prisbasbelopp per år 
undantas från samordning.  

 Förtroendevalda med uppdrag på mindre än 40 procent, har istället rätt till skälig 
ersättning för förlorad arbetsinkomst som betalas ut under respektive år. År 
2004-2006 utgör ersättningen av 3,5 procent, år 2007 höjs den till 4 procent, år 
2008 till 4,25 procent, för att slutligen från och med 2010 utgöra 4,5 procent. 
Ersättningen betalas ut kontant en gång per år. 

 Förtroendevalda som nyvalts fr.o.m. valet 2014 omfattas av OPF-KL. (Bestämmelser 
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.) 

 

Tryggande av kommunens pensionsåtagande  

 Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension, alternativ KAP-KL/AKAP-KL 
genom tjänstepensionsförsäkring.  

 Kommunen tryggar förmånsbestämd ålderspension, särskild avtalspension, 
pension till efterlevande, intjänad pension före 1998 samt pensionsförmåner 
enligt PBF genom beskattningsrätten.  

 

Beslutsordning  

 Personalutskottet är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevalda, samt 
högsta beslutande pensionsorgan när det gäller pensionsvillkor. 

 Beslut i övriga pensionsfrågor framgår av gällande delegationsordning. 

 



 

 TÖREBODA KOMMUN 

  
 

 

  3(12) 
Titel 

Pensionspolicy 
Godkänd av (Namn, Titel, Enhet ) Datum 
Klicka här för att ange rubrik. 2018-05-29 
Utfärdat av (Namn, Titel, Enhet) Revideras 
Personalenheten  
 

 

Allmänt 
Intresset för pensionsfrågor har ökat på senare år. Anledningen är bland annat de 
individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensions-systemet som 
i de kommunala och även andra sektorers tjänstepensionsavtal.  
Andra bidragande faktorer är den utvidgade möjligheten till alternativa 
pensionslösningar inom tjänstepensionsområdet samt möjligheten att använda 
tjänstepension som instrument i samband med personalavveckling.  
Nytt tjänstepensionsavtal AKAP-KL samt nya bestämmelser kring omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL) är anledning till denna revidering av 
pensionspolicyn.  
 
I kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare och därmed skapa fortsatt goda 
möjligheter att rekrytera och behålla anställda, är det viktigt med långsiktiga och tydliga 
riktlinjer för pensionsrelaterade frågor.  
Pensionspolicyn beskriver på ett samlat sätt kommunens åtaganden i pensions-
hänseende gentemot anställda och förtroendevalda. Den beskriver också hur 
pensionsinstrumentet kan användas i personalpolitiskt syfte i kommunen.  
 
Uppdatering  
Pensionspolicyn ska ses över en gång per mandatperiod och uppdateras om det finns 
behov av det. Däremellan ska uppdatering ske då det skett större förändringar i lagar 
och kollektivavtal som påverkar pensionsområdet.  
 
Beslutsordning  
Personalutskottet är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas 
pensionsvillkor. Personalutskottet är också högsta beslutande organ när det gäller 
anställdas pensionsvillkor och beslutar om tryggande av kommunens pensionsåtagande. 
Beslut i övriga pensionsfrågor regleras i gällande delegationsordning. 
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Pension till anställda  
Från 1 januari 2014 gäller pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd Kollektiv-Avtalad 
Pension) för anställda som är födda 1986 eller senare.  
För anställda födda tidigare gäller pensionsavtalet KAP-KL (Kollektiv Avtalad Pension), 
sedan 2006-01-01.  
Äldre pensionsavtal kan fortfarande gälla i enskilda fall på grund av särskilda 
omständigheter  
I KAP-KL och AKAP-KL finns utrymme för lokala beslut. Av denna policy framgår i vilka 
sammanhang och på vilket sätt kommunen valt att använda detta utrymme.  
 
Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda 
I syfte att öka förutsättningarna för äldre anställda att arbeta till 65 år eller längre, 
erbjuder kommunen möjlighet till minskad arbetstid i kombination med oförändrad 
pensionsgrundande lön för tjänstepensionen. 
 
För att åtgärdens syfte inte ska förfördelas, får den anställde inte ta arbete hos annan 
arbetsgivare samtidigt som arbetstiden i kommunen minskas. 
 
Möjligheten gäller äldre anställda som genom permanent omreglering av anställningen 
tillåts minska sin arbetstid enligt nedanstående riktlinjer. 
 

 Arbetstidsminskningen kan ske tidigast från och med den månad den anställde 
fyller 61 år. 

 Den anställde ska ha minst 10 års sammanhängande anställningstid i kommunen 
i omedelbar anslutning till arbetstidsminskningen. 

 Den anställdes arbetstid efter arbetstidsminskningen ska vara minst 50 procent 
av heltid. 

 Den anställde ska inte uppbära sjukersättning eller ha varit tjänstledig i 
anslutning till arbetstidsminskningen. 

 Möjligheten gäller som längst till 67 år. 
 Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den fasta lönen 

före arbetstidsminskningen. Denna lön ska förändras i takt med individens 
faktiska löneutveckling. Ersättning för obekväm arbetstid och tidsbegränsade 
lönetillägg medräknas inte. 

 
Beslut om minskad arbetstid enligt ovan sker efter individuell prövning med hänsyn 
tagen till förutsättningarna i verksamheten och kommunens ekonomiska situation. 
Den anställde ska så långt det vara möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter men i mindre 
omfattning. Om verksamheten kräver det kan den anställde behöva få en ny 
deltidsanställning med nya arbetsuppgifter. 
Ovanstående riktlinjer innebär att arbetstidsminskningen inte påverkar 
tjänstepensionen eftersom den pensionsgrundande lönen beräknas utan hänsyn till 
arbetstidsminskningen. Däremot kan arbetstidsminskningen komma att påverka den 



 

 TÖREBODA KOMMUN 

  
 

 

  5(12) 
Titel 

Pensionspolicy 
Godkänd av (Namn, Titel, Enhet ) Datum 
Klicka här för att ange rubrik. 2018-05-29 
Utfärdat av (Namn, Titel, Enhet) Revideras 
Personalenheten  
 

 

anställdes allmänna pension, sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringarna med 
mera eftersom den kontanta lönen blir lägre. 
 
Pension i samband med personalavveckling 
Särskild avtalspension kan betalas ut på heltid eller deltid efter överenskommelse 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Pensionen ska användas med stor återhållsamhet och beviljas i särskilda fall efter 
individuell prövning och med hänsyn tagen till verksamhetens behov. 
Beroende av vilket pensionsavtal den anställde omfattas av gäller KAP-KLs respektive 
AKAP-KLs regler när så hänvisas.  
 
Exempel på särskilda fall då särskild avtalspension kan komma i fråga. 

 Övertalighet, då tjänsten inte behöver återbesättas. 
 Organisatoriska förändringar 
 Som alternativ då omplacering övervägs 
 Då förändringar i tjänstens innehåll övervägs 

 
En förutsättning för pensionen är att den löser ett övertalighetsproblem. En bedömning 
får göras i relation till anställnings- och/eller uppsägningskostnad. Inför beslut i 
personalutskottet ska samråd ske med förvaltningschef/verksamhetschef. Kostnaden 
belastar berörd förvaltning/verksamhet. 
Den anställde ska ha uppnått minst 63 års ålder och ha minst 7 års sammanhängande 
anställningstid i kommunen i direkt anslutning till avgången. Kommunen kan i 
undantagsfall besluta om särskild avtalspension från 61 år. 
 
Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt 
KAP-KLs respektive AKAP-KLs regler. Pensionsnivån är 75 % av den överenskomna 
lönen vid pensionstillfället.  
Särskild avtalspension betalas ut från och med den överenskomna avgångstidpunkten 
till och med månaden innan 65-årsmånaden. Särskild avtalspension på deltid kan 
betalas ut som längst till 67 år. För den som omfattas av AKAP-KL betalas hel särskild 
avtalspension ut som längst till den ålder som följer av 32 a § LAS (67 år förnärvarande). 
Kommunen ska fortsätta att betala pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension 
under den tid som särskild avtalspension betalas ut. Avgiften beräknas på det 
pensionsunderlag som fastställts för den särskilda avtalspensionen, uppräknat med 
förändringen av inkomstbasbeloppet i förhållande till avgångsåret. Pensionsgrundande 
tid för förmånsbestämd ålders-pension ska i förekommande fall fortsätta att 
tillgodoräknas och rätten till efterlevandepension ska bibehållas oförändrad under tid 
med särskild avtalspension.  
Särskild avtalspension samordnas med förvärvsinkomst. Före samordning undantas 
dock ett belopp som per år motsvarar ett prisbasbelopp. Förvärvsinkomst över ett 
prisbasbelopp samordnas med den procentuella andel som gäller för den avtalade 
pensionsnivån.  



 

 TÖREBODA KOMMUN 

  
 

 

  6(12) 
Titel 

Pensionspolicy 
Godkänd av (Namn, Titel, Enhet ) Datum 
Klicka här för att ange rubrik. 2018-05-29 
Utfärdat av (Namn, Titel, Enhet) Revideras 
Personalenheten  
 

 

Kommunen ska inte kompensera den anställde för bortfall av avgifter till den allmänna 
pensionen under den tid särskild avtalspension betalas ut. Den särskilda 
avtalspensionen kan komma att påverka den allmänna pensionen.  
Kommunen ska informera om detta.  
 
Avveckling med avgångsvederlag 
Vid överenskommelse om avgång med avgångsvederlag, arbetstagaren ha möjlighet att 
välja att hela eller delar av det överenskomna avgångsvederlaget betalas till en 
tjänstepensionsförsäkring. 
Kommunen ska ha ett kostnadsneutralt synsätt, varför det överenskomna beloppet 
räknas upp med skillnaden mellan sociala avgifter och särskild löneskatt vid 
inbetalningen till pensionsförsäkringen. 
 
Löneväxling till pension  
Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att löneväxla via ett överenskommet 
månatligt bruttolöneavdrag. Överenskommelse om löneväxling kan träffas i samband 
med löneöversyn eller nyanställning. Det överenskomna beloppet betalas i form av en 
premie till en tjänstepensionsförsäkring.  
I syfte att uppnå kostnadsneutralitet tillgodoräknas den som löneväxlar ett särskilt 
belopp som motsvarar skillnaden mellan de sociala avgifter som skulle betalats vid 
kontant utbetalning, och den särskilda löneskatt som betalas på premien. Den totala 
premien utgörs därmed av det överenskomna bruttolöneavdraget och detta särskilda 
belopp. 
Lösningen ska vara kostnadsneutral för arbetsgivaren. För närvarande är procentsatsen 
5,8 procent. 
Ovanstående tillägg gäller tillsvidare. Procentsatsen kan ändras av arbetsgivaren om 
förutsättningarna väsentligt förändras eller om arbetsgivarens administrationskostnad 
blir högre än den beräknade. 
Syftet att uppnå kostnadsneutralitet innebär också att den anställdes 
pensionsgrundande lön för ordinarie tjänstepension ska beräknas utan hänsyn till 
bruttolöneavdraget.  
Lönerevisioner ska göras med den oväxlade lönen som utgångspunkt.  
Det lägsta belopp som kan växlas till pension är 300 kronor per månad. Det högsta 
beloppet som får växlas är 20 procent av bruttolönen.  
Premien betalas en gång per månad till den försäkring som den anställde valt för sin 
avgiftsbestämda premiepension. 
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För anställd som önskar löneväxla upprättas ett individuellt avtal mellan denne och 
kommunen. Det avtalade beloppet kan ändras med en varseltid om tre månader. Avtalet 
kan sägas upp av den anställde eller kommunen med en ömsesidig uppsägningstid på 
tre månader. Om förutsättningarna för löneväxling ändras på grund av ändringar i lag 
eller centralt kollektivavtal, kan såväl den anställde som kommunen säga upp avtalet 
med omedelbar verkan.  
Löneväxlingen kan påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkrings-
ersättningar och ersättningar från avtalsförsäkringarna.  
Kommunen har regler som i detalj beskriver förutsättningarna för löneväxling.  
 
Samordning mellan ålderspension och lön. 
Om en tidigare anställd återkommer och arbetar tillfälligt i kommunen efter 
pensionsavgången, ska lön upp till ett prisbasbelopp inte samordnas med ålderspension. 
 

Pension till förvaltningschefer/verksamhetschefer och nyckelpersoner  
Födda 1985 eller tidigare. 
I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer i 
konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med 
bestämmelserna i KAP-KL, möjlighet till alternativ pensionslösning.  
 
Alternativ KAP-KL  
Allmänt  
Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL 
byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL 
behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy.  
Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen innebär alternativ KAP-
KL större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning.  
 
Kostnadsneutralitet  
Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas genom 
tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning. Premien för alternativ KAP-KL 
motsvarar den som kommunen skulle ha betalat om den förmånsbestämda 
ålderspensionen tryggats med försäkring.  
 
Anställda som omfattas  
Möjligheten till alternativ KAP-KL omfattar kommunchefen, samt de tjänstemän som 
ingår i kommunens ledningsgrupp.  
Den som omfattas av erbjudandet väljer själv om han eller hon ska omfattas av 
alternativ KAP-KL eller istället omfattas av den ordinarie förmånsbestämda 
ålderspensionen enligt KAP-KL.  
Istället för alternativ KAP-KL kan den anställde erbjudas övergång till AKAP-KL.  
Anställd som valt att omfattas av alternativ KAP-KL/AKAP-KL kan inte återgå till 
ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. Detta gäller även tidigare 
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anställd som i kommunen omfattats av alternativ KAP-KL och som sedan återkommer i 
anställning i kommunen.  
 
Eget val  
Den anställde väljer om premien ska placeras i traditionell försäkring eller 
fondförsäkring, samt om försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd eller ej. 
Återbetalningsskydd innebär att det samlade pensionskapitalet betalas ut till de insatta 
förmånstagarna som en månadsvis pension om den anställde avlider. Försäkringsbolag 
anvisas av kommunen.  
 
Utbetalning  
Pensionen utbetalas tidigast från 55 års ålder efter överenskommelse med 
försäkringsbolaget.  
Pensionen kan utbetalas under en begränsad tid eller i vissa fall livsvarigt. Kortaste 
utbetalningstid är normalt fem år.  
 
Premieinbetalning  
Premien för alternativ KAP-KL betalas löpande av kommunen till den försäkring den 
anställde valt.  
 
AKAP-KL för anställd född 1985 eller tidigare  
Individuell överenskommelse kan träffas om att den anställde ska omfattas av AKAP-KL 
istället för KAP-KL enligt de regler som anges i AKAP-KL.   
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Pensionsinformation till anställda  
Enligt ”Riktlinjer för arbetsgivarens informationsansvar” är arbetsgivaren ansvarig för 
att anställda informeras om pensionsförmåner som tjänats in i anställningen.  
Anställda och förtroendevalda i kommunen kan vända sig till pensionshjälpen med 
pensionsfrågor.  
I övrigt erbjuder kommunen information enligt nedan. Informationen genomförs till 
vissa delar i samarbete med KPA Pension. 
 

Samtliga anställda  
Kommunens anställda får via kommunens pensionshandläggare varje år information om 
intjänade pensionsförmåner i anställningen. Pensionsinformationen är skriftlig och 
lämnas i form av en pensions-prognos.  
Information om den avgiftsbestämda ålderspensionen fås från det försäkringsbolag den 
anställde valt. 
  

Äldre anställda  
Kommunen erbjuder med viss regelbundenhet muntlig och gruppvis information riktad 
till anställda som närmar sig pensionsåldern. Syftet är att informera om den kommande 
pensionen, bland annat olika möjligheter för uttag.  
 
Vid pensionsavgång  
Anställda som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan om detta till 
närmaste chef senast tre månader före planerad pensionsavgång. I god tid innan 
pensionsavgången informeras den anställde skriftligen via kommunens 
pensionsadministratör om pensionsbeloppets storlek.  
För begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, samt information om 
pensionsförmånens storlek, ska den anställde vända sig till valt försäkringsbolag.  
 
Information om löneväxling  
Kommunen tillhandahåller muntlig eller skriftlig information om möjligheten att 
löneväxla till pensionsförsäkring.  
 
Information om alternativ KAP-KL.  
Kommunen tillhandahåller muntlig eller skriftlig information om alternativ KAP-KL 
riktad till dem som omfattas av erbjudandet.  
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Pension till förtroendevalda  
Förtroendevalda på hel- och 
deltid PBF  
Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för 
förtroendevalda  

OPF-KL  
Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda  

Gäller för:  
Förtroendevald som omfattas av 
pensionsbestämmelser i uppdrag 
före valet 2014  

Gäller för:  
Förtroendevald som väljs första 
gången valet 2014 eller som 
tidigare inte omfattas av 
pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda.  

 

Förtroendevalda på heltid och deltid om minst 40 procent 
Kommunen har antagit PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda) att gälla från och med 2003-01-01. 
Bestämmelserna omfattar förtroendevalda på heltid samt förtroendevald som i ett eller 
flera förtroendeuppdrag har en uppdragstid på minst 40 procent av heltid.  
Pension och avgångsersättning ska minskas med förvärvsinkomst. Från minskning 
undantas dock ett belopp som per månad motsvarar 1/12 av gällande prisbasbelopp 
räknat på heltidsuppdrag. Vid deltidsuppdrag regleras beloppet i förhållande till 
arbetstiden.  
I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt 
bestämmelserna i PBF.  
 
Förtroendevalda med uppdrag på mindre än 40 procent 
Förtroendevalda med uppdrag på mindre än 40 procent omfattas inte av PBF. 
Dessa förtroendevalda har istället enligt Kommunallagen, rätt till skälig ersättning för 
förlorad tjänstepension. 
Ersättningen för förlorad tjänstepension utgörs under perioden 2004-01-01—2006-12-
31 av 3,5 procent beräknat på den ersättning för förlorad arbetsinkomst som betalats ut 
under året. År 2007 höjs ersättningen till 4 procent, år 2008 till 4,25 procent och från 
och med 2010 ska ersättningen vara 4,5 procent. Höjningen av ersättningen sker i 
överensstämmelse med höjningen av pensionsavgiften enligt pensionsavtalet KAP-KL 
som gäller för kommunens anställda. 
Ersättningen betalas ut kontant en gång per år, senast i mars månad året efter det år 
förlusten hänför sig till. 
Förtroendevald som förlorat pensionsintjänande under uppdragstid före 2004-01-01, 
får ersättning för faktisk pensionsförlust under förutsättning att beloppet kan styrkas på 
ett för kommunen godtagbart sätt. Begäran om ersättning kan göras i samband med och 
senast inom två år från pensionstillfället. Ersättningen betalas ut kontant till den 
förtroendevalda. 
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OPF-KL  
Kommunen har antagit OPF-KL (Omställningsstöd och pensionsbestämmelser för 

förtroendevalda) att gälla från valet 2014. Se i tabell sidan 10 vem som kan omfattas. 

 

Omställningsstöd  
 

Pensionsbestämmelser  

Gäller för:  
 

Gäller för:   

Förtroendevald med uppdrag på 
heltid eller på deltid motsvarande 
minst 40 procent av heltid.  

 
Sjukpension och familjeskydd 
gäller för förtroendevald med 
uppdrag på heltid eller på deltid 
motsvarande minst 40 procent av 
heltid.  
Avgiftsbestämd ålderspension 
gäller alla förtroendevalda 
oavsett omfattning av uppdrag.  
 

 

 

Omställningsinsatser.  
För att fastställa vad som kan rymmas inom OPF-KL § 3 Aktiva omställningsinsatser ska 
som förebild gälla motsvarande insatser för kommunens anställda enligt för dem gällande 
omställningsavtal. Någon skyldighet att upprätta handlingsplan finns inte.  
Ekonomiskt omställningsstöd enl. OPF-KL § 4 samordnas även första året med undantag 
för ett prisbelopp.  
Kommunstyrelsen har till uppgift att fastställa anvisningar för ansökan med mera, 
gällande finansiering av aktiva omställningsinsatser och/eller ekonomiskt 
omställningsstöd.  
I enskilda fall där förtroendevald går från uppdrag i kommunen till uppdrag i landsting 
kan kommunen träffa överenskommelse med landstinget om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.  
 
Pensionsinformation till förtroendevalda.  
Förtroendevalda ska erhålla information om vilka pensionsbestämmelser som är 
tillämpliga.  
För OPF-KL gäller att den förtroendevalde ska erhålla årliga uppgifter om den 
avgiftsbestämda pensionen, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.  
Förtroendevalda i kommunen kan vända sig till  
personalchefen/pensionshandläggaren med pensionsfrågor 
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Tryggande av kommunens pensionsåtagande  
 
Töreboda kommun tryggar sina pensionsåtaganden på följande sätt: 

 
Avgiftsbestämd ålderspension  

 
Tryggas sedan 1998 genom 
försäkring. Löpande inbetalning 
av premie till den försäkring som 
den anställde har valt.  
 

Förmånsbestämd ålderspension  Tryggas genom försäkring. 
Löpande inbetalning av premie.  
 

Pension till efterlevande  Hela pensionsbeloppet skuldförs 
i samband med inträffat dödsfall 
och tryggas genom 
beskattningsrätten.  
 

Särskild avtalspension  Tryggas genom 
beskattningsrätten. Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i 
samband med beviljad pension.  
 

Intjänad pension före 1998  Tryggas genom 
beskattningsrätten. Redovisas 
som en ansvarsförbindelse inom 
linjen i balansräkningen  
 

Alternativ KAP-KL för 
förvaltningschefer eller 
motsvarande  

Tryggas genom försäkring. 
Löpande inbetalning av premie 
till den försäkring som den 
anställde har valt.  
 

PBF (Pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda)  

Tryggas genom 
beskattningsrätten. Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i 
samband med beviljad pension.  
 

OPF-KL (Omställningsstöd och 
pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda)  

Tryggas genom 
beskattningsrätten. Intjänade 
pensionsavgifter skuldförs 
löpande  

 









Från: Info Töreboda kommun 
Skickat: den 13 augusti 2018 09:39 
Till: Peter Andersson 
Ämne: VB: Jag flyttar från kommunen 
 

 
 
Med vänlig hälsning  

Kommunkansliet 

 

kommunen@toreboda.se  

Växel 0506-180 00 

TÖREBODA KOMMUN 
Box 83, 545 22 Töreboda 
www.toreboda.se  

 
 
 

 
Från: Mikael Faleke 
Skickat: den 30 juli 2018 21:08 
Till: Info Töreboda kommun 
Ämne: Jag flyttar från kommunen  
  
Hej! 
Från och med 1 augusti är jag inte längre folkbokförd i Töreboda kommun. 
Därmed är jag inte längre valbar till förtroendeuppdrag. 
 

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


Dock ger kommunallagen 4:7 kommunfullmäktige en möjlighet att besluta att uppdrag, efter 
ansökan, kan behållas återstoden av mandatperioden. 
 
Då mandatperioden snart är slut och jag inte flyttat så långt är jag beredd att ha kvar mina 
uppdrag mandatperioden ut, om kommunfullmäktige så beslutar. Och jag ansöker därför om 
detta. 
 
Uppdragen det gäller är: 
Ledamot av kommunstyrelsen 
Ordförande i Vård- och omsorgsutskottet 
Ledamot av Kommunstyrelsens ekonomiberedning 
Ledamot av direktionen Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Ledamot av direktionen Tolkförmedling Väst 
Styrelseledamot Vänerenergi 
Styrelseledamot Vänerel 
Ordförande i Kommunala pensionärsrådet 
Ledamot av Folkhälsorådet 
Ersättare i personalutskottet 
 
Vänliga hälsningar  
 
Mikael Faleke 
Ordförande Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 
Tel 0730-46 44 97 
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum

2016-10-31
Sida

195

Kf§l08 Dnr KS 2014/0154

Antiållan om entledigande från uppdraget som kommunstyrelsens
2:e vice ordförandp tillika oppositionsråd samt fyllnadsval

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beviijar avsägelsen.

2. Kommunfullmäktige utser Kenneth Carlsson (S) till kommunstyrelsens
andre vice ordförande och oppositionsråd från och med den 1 januari
2017 och resterande del av mandatperioden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 bland annat att utse
Lars-Åke Bergman-(S) till ledamot av kommunstyrelsen mandatperioden
2015-2018 och till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Lars-Åke Bergman (S) anhåller i skrivelse den 28 september 2016 om entle-
digande från uppdragen som kommunstyrelsens andre vice ordförande och
tillika oppositionsråd samt från den till uppdraget kopplade ersättareplatsen
i styrelsen för Kommunalförbundet Skaraborg från och med den 1 januari
2017.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 15 december 2014, § 166

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Kenneth Carlsson (S) utses till kommunstyrelsens
andre vice ordförande och oppositionsråd från och med den 1januari 2017
och resterande del av mandatperioden.

7 Jus t?erare

Expedieras till;
Lars-Åke Bergman (S)
Lönekontoret

ASSistent K. Roslund Berg

/n.i
I 'i

taktcenter

Kenneth Carlsson (S)
Kommunalförbundet Skaraborg
Kommunsekreterarna

Informations- och turistchefen

r Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

Expediering:
Skaraborgs tingsrätt
De valda

Lönekontoret

Administratör A. Andersson

Kommunsekreterarna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-28

Sida

173

Kf§lOl Dnr KS 2014/0154

Val av nämndemän i Skaraborgs tingsrätt 2016-2019

Kommunfullmäktiges beslut

Per Brandström (M), Yvonne Carlström (C) och Kenneth Carlsson (S) utses till
nämndemän mandatperioden 2016-2019.

Ärendet

Skaraborgs tingsrätt meddelar i skrivelse den 22 juni 2015 bland annat att
mandatperioden för nämndemän numera ändrats så att val kommer att ske
året efter ordinarie riksdagsval. Detta innebär att val ska ske i år för tiden
2 016-2 019.

Tingsrätten skriver vidare att tingsrätten kommer att göra en förändring av
antalet nämndemän, från 105 till 90. Det innebär att Töreboda kommun ska
välja tre nämndemän. Tingsrätten ska ha besked om valda nämndemän
senast den 19 oktober.

Ärendets beredning

Valberedningens protokoll den 25 augusti 2015, § 2

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Per Brandström
(M), Yvonne Carlström (C) och Kenneth Carlsson (S) till nämndemän mandat-
perioden 2016-2019.

r,
/-u. a
tp

Utdragsbestyrkande






