
Kallelse 2017-11-14

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-23:45 Sammanträdesrummet Multen

Övriga
Anna Bilock, Ekonomichef
Peter Brändholm, Personalchef
Inger Sundblad, Ekonom
Anna Nilsson, Utredningssekreterare
Mats Turesson, Teknisk chef
Martin Willén, Kommundirektör

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
John Hägglöf (M)
Britt Åhsling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Berth Falk (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
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1 – Val av justerare Föredragande  
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2 – Information - Nämnder, bolag och 
kommunalförbund 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Information från nämnder, bolag och kommunalförbund.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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3 – Information - Kommundirektören Föredragande  

Ärendebeskrivning

Information från kommundirektören.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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4 – Information - Ansökan hos 
Länsstyrelsen om 581 440 kronor i §37-
medel, Samverkan civilsamhället Lekebergs 
kommun 
(KS 17-689)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Örebro län har beviljat Lekebergs kommun 581 440 kronor för insatsen 
Samverkan civilsamhället Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 beslut lansstyrelsen-25112014080720
 beslut lansstyrelsen-25112014080747
 Ansökan hos Länsstyrelsen om 581 440 kronor i §37-medel, Samverkan civilsamhället 

Lekebergs kommun
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5 – Månadsuppföljning oktober 2017 
(KS 17-742)

Föredragande Peter Brändholm 

Ärendebeskrivning

Redovisning av sjukfrånvaron inom kommunen, tillgängligheten hos kommunen samt 
redovisning av invånarantal.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Wendla Thorstenssons (C) yrkande, att ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande, och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt Wendla Thorstenssons (C) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 §136 KSAU Månadsuppföljning oktober 2017
 Månadsrapport
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6 – Prognosrapport 3 2017 för 
kommunstyrelsen 
(KS 17-703)

Föredragande Inger Sundblad och 
Anna Bilock 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 3 som innehåller resultat per sista 
oktober samt en helårsprognos.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 3 825 tkr för 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 3.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Wendla Thorstenssons (C) yrkande, att ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande, och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt Wendla Thorstenssons (C) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - prognosrapport 3-2017
 Prognosrapport 3 - 2017 (Kommunstyrelsen)
 §139 KSAU Prognosrapport 3-2017 för kommunstyrelsen
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7 – Politisk lärling 
(KS 17-709)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun finns det möjlighet att under en period följa en nämnds arbete på närmare håll. 
Detta kallas för att vara politisk lärling.

Som politisk lärling följer personen nämndens arbete under max sex månader. För att kunna vara 
politisk lärling krävs det att personen är över 16 år, folkbokförd i Lekebergs kommun och har 
anknytning till ett politiskt parti företrätt i kommunfullmäktige. För varje lärling ska det finnas en 
förtroendevald utsedd till handledare. Max två politisk lärlingar får finnas i samma nämnd under 
samma period.

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om att utse Politisk lärling.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. utser Jonas Nilsson (S) till politisk lärling inom kommunstyrelsen under perioden november 2017 
– april 2018
2. utser Berth Falk (S) till handledare.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Politisk lärling
 §133 KSAU Politisk lärling
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8 – Prognosrapport 3 för Lekebergs 
kommun 2017 
(KS 17-707)

Föredragande Anna Bilock 

Ärendebeskrivning

Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2017.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner prognosrapport 3 för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Wendla Thorstenssons (C) yrkande, att ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande, och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt Wendla Thorstenssons (C) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 2017 för Lekebergs kommun
 §142 KSAU Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2017
 Prognosrapport 3 - 2017 (Kommunfullmäktige)
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9 – MER-plan 2018 med plan för 2019-
2020 
(KS 17-213)

Föredragande Anna Bilock 

Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER-plan 2018 med ekonomisk plan 2019-2020” finns kommunfullmäktiges 
mål som bestämmer riktningen för kommunens arbete de närmaste åren. Med utgångspunkt i 
målen har ett förslag till mål och budget för 2018 med plan för 2019-2020 tagits fram.

Målen är desamma som 2017 men en del indikatorer har justerats och samtliga målvärden 
uppdaterats. 

Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2018-2020 utifrån aktuell 
bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m.

2018 års ekonomiska resultat budgeteras till 13 917 000 kr, vilket motsvarar 3 % av kommunens 
skatter och bidrag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1.Fastställer MER-plan 2018 och ekonomisk plan 2019-2020,
2.Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 

driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd 
och anmälas till kommunstyrelsen,

3.Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,
4.Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Berth Falk (S) använder den möjlighet som finns i kommunallagen 4 kap. 20 § och deltar 
inte i beslutet.

Beslutsunderlag
 §143 KSAU MER-plan 2018 med plan för 2019-2020
 Lekebergs kommuns MER-plan 2018 med plan för 2019-2020
 Tjänsteskrivelse - MER-plan med plan för 2019-2020

Sida 10 av 411



Kallelse 2017-11-14

10 – VA-taxa och anslutningsavgifter 2018 
(KS 17-708)

Föredragande Anna Bilock och Mats 
Turesson 

Ärendebeskrivning
Under 2017 bidrar skattekollektivet med ca 1,1 miljoner kronor för att täcka den mellanskillnad 
som uppstått mellan VA-taxans intäkter och VA-verksamhetens kostnader. Inför 2018 föreslås att 
en ny VA-taxa beslutas och att skattefinansieringen helt tas bort.

Under 2018 kommer VA-kostnaderna att öka med ytterligare 200 tkr. Anledningen till att 
kostnaderna inte ökar mer 2018 beror på att största delen av investeringarna är budgeterade 2017, 
men har av olika anledningar blivit fördröjda. Projekt som finns med i beräkningen av taxehöjning 
2018 är bla Örebrovatten, Vreta omvandlingsområde, upprustning av avloppsreningsverket i 
Fjugesta.

2018 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 360 kr/år till 4 000 
kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 134 kr/år till 12 474 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0) med 2 162 
kr/år till 23 782 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med 0,17 kr/m3 till 42,02 kr/m3 (inkl moms). Vid 
nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.

Förutom brukningsavgifterna, så föreslås anslutningsavgifterna för bostadsfastigheter höjas till 
35 000 kr för servisavgift, 35 000 kr för förbindelsepunktsavgift, 17 000 kr för lägenhetsavgift 
(lägenhet 1-8) 17 000 kr, för lägenhet 9- uppåt är avgiften reducerad till 9 559 kr och tomtyteavgift 
till 18 kr per kvadratmeter tomtyta. Alla avgifter är inklusive moms. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. höja VA-taxans brukningsavgifter 2018 enligt följande: 
Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 360 kr/år till 4 000 kr/år. 
Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 134 kr/år till 12 474 kr/år. 
Stora mätaren (qn 10,0) med 2 162 kr/år till 23 782 kr/år. 
Den rörliga avgiften ökas med 0,17 kr/m3 till 42,02 kr/m3 (inkl moms). 
Vid nyttjande av två mätare qn 2,5 blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.

2. fastställa nya belopp för anslutningsavgifter enligt följande att gälla från 2018-03-01:
För bostadsfastigheter inklusive moms:
Servisavgift 35 000 kr
Förbindelsepunktsavgift 35 000 kr
Lägenhetsavgift (lägenhet 1-8) 17 000 kr
Lägenhetsavgift (lägenhet 9-över) 9 559 kr
Tomtyteavgift 18 kr per kvadratmeter tomtyta

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2018
 §140 KSAU VA-taxa och anslutningsavgifter 2018
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11 – Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljönämndens område 
(KS 17-600)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Sydnärkes miljönämnd beslutade 28 augusti 2017 föreslå kommunfullmäktige i Askersund, Laxå och 
Lekeberg besluta att anta förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
livsmedelslagens område. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1.anta redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och livsmedelslagens 
område

2.timtaxan vid tillämpning av taxan ska vara 900 kronor per timme
3.taxa gäller från och med 1 januari 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxa för prövning och tillsyn inom miljönämndens område
 §144 KSAU Taxa för prövning och tillsyn inom miljönämndens område
 § 32/2017 Miljönämnden - Taxa för prövning och tillsyn inom miljönämndens område
 Miljöbalkstaxa
 Livsmedelstaxan
 Taxebilaga 1
 Taxebilaga 2
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12 – Avfallstaxa 2018 
(KS 17-741)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund beslutade den 13 oktober 2017 förslå kommunfullmäktige i 
Lekebergs kommun att fastställa ny avfallstaxa för Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer ny avfallstaxa för Lekebergs kommun, i enlighet med Avfallstaxa 
2018 (2017-10-27).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avfallstaxa 2018
 §145 KSAU Avfallstaxa 2018
 Tjänsteskrivelse - Sydnärkes kommunalförbund, Avfallstaxa 2018
 §71/2017 Sydnärkes kommunalförbund - Avfallstaxa 2018
 Avfallstaxa 2018
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13 – Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- 
och mättaxa för 2018 
(KS 17-736)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Sydnärkes byggnämnd beslutade den 19 oktober 2017 att föreslå Lekebergs kommun behålla taxan 
oförändrad. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att plan- och bygglovstaxan för 2018 inklusive kart- och mättaxa samt 
justeringsfaktorn (n)=0,8 behålls oförändrad. Justering av taxan följer gällande prisbasbeloppet för 
2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Wendla Thorstenssons (C) yrkande, att ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande, och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt Wendla Thorstenssons (C) yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa för 2018
 §132 KSAU Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa för 2018
 §95/2015 Sydnärkes byggnämnd Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa för 

2018
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14 – Bildande av Vätternvatten AB – 
förändring av andelar 
(KS 17-310)

Föredragande Anna Bilock 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Lekeberg beslutade 2017-06-12 § 39, att ingå i Vätternvatten AB (nedan kallat 
”Bolaget”). Vartefter de åtta kommunerna som varit med i projektet kring förstudie och 
bolagsbildning haft uppe detta för beslut i respektive kommunfullmäktige, så har tre kommuner, 
Askersund, Lindesberg, Nora, beslutat att inte fortsätta som medlemmar i Bolaget. Detta förändrar 
förutsättningarna för de kvarvarande kommunerna och därför är ärendet återigen uppe för beslut. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. förvärva 19 aktier från Örebro Rådhus AB i ett nybildat aktiebolag (nedan kallat "Bolaget") för en 
köpeskilling om 1 900 kronor och på övriga villkor som framgår av förslag till aktieöverlåtelseavtal.

2. ingå aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till aktieägaravtal.

3. utsedda stämmoombud för Bolaget får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta för att:
- anta föreslagen bolagsordning;
- anta föreslaget ägardirektiv; samt att
- öka Bolagets aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor genom nyemission av 119 
500 aktier samt att för Lekebergs kommun teckna 4 633 aktier för aktiens kvotvärde om 100 kronor 
och en överkurs med 100 kronor per aktie, för en köpeskilling om 926 600 kr.

4. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra sådana eventuella mindre 
ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen 
och nyemissionen enligt punkt 3 ovan hos Bolagsverket.

5. ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 10 700 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

6. Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.

7. kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 1 900 kr och för tecknande av aktier 
enligt punkt 3 om 926 600 kr finansieras genom överlikviditet och belastar tillgångssidan i 
balansräkningen.

8. del av utgifterna enligt preliminär investerings- och kostnadsbudget för Fas 1 enligt bilaga 3 till 
aktieägaravtalet ska beaktas inför arbetet med budgetförutsättningarna för 2018 och framåt.

9. beslut 1-8 förutsätter att kommunfullmäktige i Laxå, Hallsberg, Örebro och Kumla senast i 
december 2017 fattar beslut om förvärv av aktier i Bolaget.
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10. utse Wendla Thorstensson (C) till styrelseledamot och ------ till styrelsesuppleant och Henrik 
Hult (C) till representant i ägarsamrådet och stämmoombud för Bolaget.

11. tidigare beslut av kommunfullmäktige 2017-06-12 § 39 upphävs.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Berth Falk (S) yrkar på att Berth Falk (S) utses till styrelsesuppleant.

Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan anta förslag till beslut med Berth 
Falks (S) tilläggsyrkande, att Berth Falk (S) utses till styrelsesuppleant, och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar förslag till beslut med Berth Falks (S) tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. förvärva 19 aktier från Örebro Rådhus AB i ett nybildat aktiebolag (nedan kallat 
"Bolaget") för en köpeskilling om 1 900 kronor och på övriga villkor som framgår av förslag 
till aktieöverlåtelseavtal.

2. ingå aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till 
aktieägaravtal.

3. utsedda stämmoombud för Bolaget får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta för 
att:
- anta föreslagen bolagsordning;
- anta föreslaget ägardirektiv; samt att
- öka Bolagets aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor genom nyemission 
av 119 500 aktier samt att för Lekebergs kommun teckna 4 633 aktier för aktiens kvotvärde 
om 100 kronor och en överkurs med 100 kronor per aktie, för en köpeskilling om 926 600 
kr.

4. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra sådana eventuella 
mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering av 
bolagsordningen och nyemissionen enligt punkt 3 ovan hos Bolagsverket.

5. ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 10 700 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

6. Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.
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7. kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 1 900 kr och för tecknande av 
aktier enligt punkt 3 om 926 600 kr finansieras genom överlikviditet och belastar 
tillgångssidan i balansräkningen.

8. del av utgifterna enligt preliminär investerings- och kostnadsbudget för Fas 1 enligt bilaga 
3 till aktieägaravtalet ska beaktas inför arbetet med budgetförutsättningarna för 2018 och 
framåt.

9. beslut 1-8 förutsätter att kommunfullmäktige i Laxå, Hallsberg, Örebro och Kumla senast 
i december 2017 fattar beslut om förvärv av aktier i Bolaget.

10. utse Wendla Thorstensson (C) till styrelseledamot och Berth Falk (S) till 
styrelsesuppleant och Henrik Hult (C) till representant i ägarsamrådet och stämmoombud för 
Bolaget.

11. tidigare beslut av kommunfullmäktige 2017-06-12 § 39 upphävs.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Vätternvatten AB förändringar av andelar
 §141 KSAU Bildande av Vätternvatten AB – förändring av andelar
 Handling 3a Aktieägaravtal Vätternvatten AB 2017-09-26
 Handling 3b Bolagsordning Vätternvatten AB (bilaga 1 till aktieägaravtal) 2017-09-26
 Handling 3d Budget Fas 1 Vätternvatten AB (bilaga 3 till aktieägaravtal) Förslag 20170926
 Handling 3 c (Bilaga 2 2 till aktieägaravtal) 2017-09-26
 Handling 3 c (Bilaga 2.1 till aktieägaravtal) 2017-09-26
 Handling 4 Ägardirektiv Vätternvatten AB 2017-09-26
 Handling 5 aktieöverlåtelsavtal för Vätternvatten AB 2017-09-26
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15 – Överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
(KS 17-702)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Regionala samverkansrådet har vid sammanträde den 1 september 2017 rekommenderat 
kommunerna i Örebro län och Region Örebro län att anta överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om saverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård
 Rapport  - Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård, Örebro 

län
 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  - Region 

Örebro Län och Kommunerna i Örebro län
 Protokoll Regionalt samverkansråd 2017-09-06
 Missiv - Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård
 §126 KSAU Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
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Kallelse 2017-11-14

16 – Gemensamma nämnden för 
företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice 
(KS 17-61)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Efter att Lekebergs kommun har ansökt om att få ingå i den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice föreslås att samverkansavtal och reglemente för 
den gemensamma nämnden fastställs.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1.godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, 
Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun och 
Ljusnarsbergs kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice med giltighet från och med 2018-01-01,

 

2.från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård 
samt tolk- och översättarservice,

 

3.beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av kommunfullmäktige i Örebro, 
Kumla, Hallsbergs, Laxå, Lekebergs, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice
 §39 KSAU Företagshälsovård - gå med i Regionhälsan
 §56 KS Företagshälsovård - gå med i Regionhälsan
 Samverkansavtal - Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice
 Reglemente - Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 

övesättarservice
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Kallelse 2017-11-14

17 – Ljusnarsbergs kommuns inträde i 
Nerikes brandkår 
(KS 17-501)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Ljusnarsbergs kommun beslutade den 12 april 2017 att ansöka om medlemskap i Nerikes brandkår. 
Ansökan har behandlats av direktionen i Nerikes brandkår den 16 juni 2017 och beslutet innebär att 
de föreslår medlemskommunerna att erbjuda Ljusnarsbergs kommun medlemskap från den 1 
januari 2018.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1.Ljusnarsbergs kommun erbjuds medlemskap i Nerikes brandkår från den 1 januari 2018
2.Förslag till ny förbundsordning antas
3.Förslag till nya reglementen för direktion och revisionen för Nerikes brandkår antas.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ljusnarsbergs kommuns inträde i Nerikes brandkår
 §128 KSAU Ljusnarsbergs kommuns inträde i Nerikes brandkår
 Nerikes Brandkår - Ny medlemskommun i Nerikes Brandkår Ljusnarsbergs kommun
 Utredning, Ny medlemskommun i Nerikes Brandkår?
 Följebrev, Ny medlemskommun i Nerikes Brandkår?
 Reglemente för revisionen, Nerikes Brandkår
 Reglemente för direktionen, Nerikes Brandkår
 Förbundsordning, Nerikes Brandkår
 Brev till kommunfullmäktige - Ljusnarsberg söker medlemskap i Nerikes Brandkår
 Expediering av beslut från Laxå kommun - Ljusnarsbergs inträde i Nerikes brandkår
 Expediering av beslut från Kumla kommun - KF §102 Ansökan om medlemskap i Nerikes 

brandkår - Ljusnarsbergs kommun
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Kallelse 2017-11-14

18 – Årsredovisning 2015 för Finsam 
Lekeberg och Örebro 
(KS 17-466)

Föredragande  

Beslutsunderlag
 Revisionsrapport 2015
 Revisionsberättelse för 2015
 Årsredovisning 2015 för Finsam Lekeberg och Örebro
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Kallelse 2017-11-14

19 – Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2018 
(KS 17-721)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2018. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska 
årshjulet och Örebro regions sammanträdestider. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för år 2018:

26 februari (18.30)
12 mars (MER-dag, heldag)
23 april (18.30)
11 juni (18.30)
24 september (18.30)
26 november (18.30).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Wendla Thorstenssons (C) yrkande, att ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande, och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt Wendla Thorstenssons (C) yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018
 §129 KSAU Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018
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Kallelse 2017-11-14

20 – Redovisning av ej besvarade motioner 
och medborgarförslag, andra halvåret 2017 
(KS 17-740)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett av fullmäktiges ordinarie 
sammanträden vår och höst.

Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på samma sätt som ej 
färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. Förslagen ska 
behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i fullmäktige eller i nämnd/styrelse.

Totalt finns 8 motioner och 2 medborgarförslag som ännu inte är besvarade. 
Ett medborgarförslag har passerat gränsen över ett år. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag för 
andra halvåret 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag, andra 

halvåret 2017
 §130 KSAU Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag, andra halvåret 

2017

Sida 24 av 411



Kallelse 2017-11-14

21 – Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 2, 2017 
(KS 17-601)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 
1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 2, 2017 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera in till IVO. 
1 ej verkställda beslut enligt LSS barn/unga finns kvartal två.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Wendla Thorstenssons (C) yrkande, att ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande, och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt Wendla Thorstenssons (C) yrkande.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2017
 §131 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2, 2017
 Exp beslut SON ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2-2017
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Kallelse 2017-11-14

22 – Samverkansprotokoll för kännedom Föredragande  

Ärendebeskrivning

Handlingar tillkommer när samverkansprotokollet är justerat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2017-11-14

23 – Meddelanden 
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen.

Lista på meddelanden
  - Välkommen till Barnrätt i praktiken
  - Folder orostelefonen
  - Inbjudan till BRO byggardagen den 5 december 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2017-11-14

24 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra till ett utskott, ledamot eller ersättare eller åt en 
ersättare eller åt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende 
eller i en viss grupp av ärenden. Beslut som har fattats enligt detta ska anmälas till nämnden. 
Delegationsbeslut ses rättsligt som beslut på nämndens vägnar och är därför överklagbara.

Delegationsbeslut
 KS 17-670-3 - Delegationsbeslut - avstår yttrande
 KS 17-582-3 - Delegationsbeslut - Tecknande av avtal
 KS 14-576-8 - Delegationsbeslut - Teckna avtal
 KS 16-669-42 - Delegationsbeslut - beslut om samråd
 KS 17-722-2 - Delegationsbeslut - Beviljande av uppsägning
 KS 17-729-3 - Delegationsbeslut - Teckna avtal
 KS 17-729-4 - Delegationsbeslut - Teckna avtal
 KS 17-727-4 - Svar på remiss BYGG 2017-000554
 KS 17-699-5 - Beslut om att ge Skadeteknik AB i uppdrag att stödja kommunens 

saneringsarbete vid oljeutsläpp
 KS 17-750-1 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning
 KS 17-188-11 - §137 KSAU Svar på remiss - Lokala trafikföreskrifter, 

hastighetsbegränsningar utmed väg 565
 KS 17-691-2 - §138 KSAU Svar på remiss - Permanenta lokala trafikföreskrifter, stopplikt väg 

204, 258-5998-2017
 KS 17-691-3 - Yttrande från Lekebergs kommun avseende ärende 258-5898-2017 om Lokala 

trafikföreskrifter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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Kallelse 2017-11-14

25 – Inkomna synpunkter och klagomål Föredragande  

Ärendebeskrivning

Inkomna synpunkter och klagomål till kommunstyrelsen perioden 6 oktober - 10 november 
2017.
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Information - Ansökan hos 
Länsstyrelsen om 581 440 

kronor i §37-medel, 
Samverkan civilsamhället 

Lekebergs kommun

4

KS 17-689
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ANSÖKAN 2017 – § 37-medel med vägledning
Insatser som syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända 
och ensamkommande barn

Sökande
Lekebergs kommun

Ansökan ska ha inkommit senast den 2017-09-30 
till:
Länsstyrelsen i Örebro Län

Anna.wiktorsson@lansstyrelsen.se

Samarbetsparter
Lekebergs kommun samt civilsamhället i närområdet, t.ex. föreningar, samfund, 
studieförbund m.fl

Sökta medel
581440 kr

Insatsens namn
Samverkan civilsamhället Lekebergs kommun

Tidsperiod
Ange hela datum, t.ex. 20180101--2018-12-31

Kontaktuppgifter sökande
Kommun: Lekeberg            
Postadress: 716 81
Telefon/fax: 0585 48700
E-postadress: info@lekeberg.se

Plusgiro/Bankgiro: 5924-3360
Egen referens: zz1520 AMI 
Organisationsnr:   21 2000-2981

Kontaktperson/er i kommunen
1. Namn och funktion: Per Gustafsson, 

Enhetschef Arbetsmarknads- och 
Integrationsenheten           
Telefon/Mobil: 0585 48 921
E-post: per.gustafsson@lekeberg.se

2. Namn och funktion: Ange personens namn 
och yrkestitel och/eller funktion            
Telefon/Mobil:      
E-post:      
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Beskrivning

Bakgrund och behovsanalys 
För att kunna lyckas med integrationen och mottagandet av nyanlända är samverkan 
tillsammans med civilsamhället en viktig del. I SKLs agenda för integration pekar man ut 
detta som en av framgångsfaktorerna för att lyckas med integrationen och etableringen i 
samhället för de nyanlända. För Lekebergs kommun är mottagandet av nyanlända realtivit 
nytt och det finns idag ingen etablerad samverkan med civilsamhället. En visst arbete kring  
området har påbörjats genom projektet språkvän samt en inledande diskussion har förts 
med aktörer från civilsamhället via AMI i kommunen. Det vi saknar idag är resurs för att 
kunna bygga upp en stadigvarande samverkan med civilsamhället där strukturer och 
ramar för arbetet finns. Vi har idag svårt att koordinera och organisera detta arbete och 
ser därför behovet av en resurs som kan koordinera detta och arbeta fram en struktur för 
samverkan med civilsamhället. 

 

Syfte 
Syftet med insatsen är att bygga upp en väl fungerande struktur för arbetet med och 
tillsammans med civilsamhället för att kunna bygga upp kanaler och samverkan som 
nyanlända och kommunen kan använda i det långsiktiga arbetet kring individers 
etablering och integration i samhället. Projektet syftar till att utifrån detta perspektiv 
kunna öka mottagningskapaciteten för de vi tar emot i Lekebergs kommun och bredda 
beredskapen för ett mottagande under en längre period.  

Mål och effekter
Målet är att det efter avslutat projekt finns en struktur och en organisation för hur arbetet 
och samverkan med civilsamhället ska se ut. Förväntade effekter är att civilsamhället är en 
aktiv del i integrationsarbetet där nyanlända kan hitta enkla kanaler för att integrera med 
andra svenskar och organisationer i samhället. Ett mätbart mål är att det arbetats fram ett 
material där civilsamhället och kommun formulerat förutsättningar för samverkan och 
vilka förväntningar och krav man kan ställa på varandra. Annat effektmål är att detta 
material och modell är något som ska kunna vara aplicerbart för andra kommuner att 
kunna arbeta utifrån i deras arbete gällande liknande frågor. Ytterligare mål är att det 
efter projketet finns upparbetade kanaler mellan civilsamhälle och andra 
aktörer/organisationer där integrationsarbetet kan utvecklas och fördjupas. Detta är 
viktigt för att kunna utveckla ett gott mottagande av nyanlända i kommunen. 
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Målgrupp/er 
Målgruppen för arbetet är civilsamhället och de nyanlända i Lekebergs kommun, där 
framförallt barnperspektivet bör beaktas. Nyanlända kommer få del av aktiviteten på det 
sättet att de blir delaktiga i bl.a. föreningsliv och andra organisationer där svenskar 
befinner sig och därmed blir inkluderade i samhället på ett delaktigare sätt också ur ett 
demokratiskt perspektiv. 

Genomförande, med metod, tids- och aktivitetsplan 
Aktiviter som ingår i projektet är möten och diskussioner med civilsamhället samt berörda 
parter i kommunen där politiker är en viktig del.
Att ta fram och skriva en avsiktsförklaring för hur det fortsatta arbetet med civilsamhället 
ska se ut. Det kan innebära utvecklandet av formalia som t.ex. IOP (ideburet offentligt 
partnerskap) eller andra ramtexter som gör det möjligt för civilsamhället och kommun  att 
agera och arbeta utifrån fastställda och tydliga ramar där förväntningar, krav och 
relationer mellan parter är beskrivna.
Projektledare ska även fungera som stöd för och utvecklare av kontaktytor mellan 
civilsamhället och andra organisationer som kan öppna vägar mot ett vidare arbete med 
integrationsfrågor i civilsamhället. Idag har civilsamhällets representanter en svårighet 
med att få överblick över vilka andra organisationer man kan söka samabeten och medel 
från. 

Uppföljning och/eller utvärdering 
Insatsens mål kommer följas upp och utvärderas av kommunen, där ambitionen är att 
civilsamhället ska kunna medverka. Projektet kommer att följa upp hur civilsamhället kan 
agera utifrån den modell som arbetats fram samt vilka effekter detta har fått för 
målgruppen i form av en högre medverkan och delaktighet i civilsamhällets 
organisationer.

Plan för implementering 
Tanken med insatsen är att arbeta fram en hållbar modell för integration i civilsamhället 
som kommun och de aktörerna kan förhålla sig till och arbeta utifrån i ett längre 
perspektiv. Denna modell ska kunna implementeras i de instanser som arbetar tillsammans 
med cicilsamhället, t.ex. AMI och Kultur och fritid.
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Jämställdhet 
Att kunna medverka och vara delaktig i civilssamhällets organisationer som t.ex. 
föreningsliv är en av de avgörande framgångsfaktorerna för jämställdhetsarbetet. Att 
kunnna ge framförallt nyanlända kvinnor och flickor ett bredare spektra för kontaktytor 
mot det svenska samhället är mycket viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi ser idag att 
kvinnor idag är en grupp som har det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och då 
blir civilsamhället än viktigare spelare för att kunna integrera denna målgrupp.
Alla ska ha dock lika möjligheter att dra nytta av insatsen och gäller även för män och 
pojkar.

     

     

     

Lika rättigheter och barnets bästa
Att medverkan i civilssamhället och i föreningsliv främjar jämlikhet och delaktighet är 
evidensbaserat och insatsten syftar också till att motverka diskriminering utifrån annan 
bakgrund i civilsamhället där nyanländas medverkan också kan medverka till att stärka 
demokratiska värderingar bland civilsamhällets medlemmar. 
  
Insatsen syftar till att göra målgruppen mer delaktig i civilsamhället i kommunen än vad 
den är idag.

Att kunna medverka i föreningslivet på orten främjar hälsa, delaktighet i samhället samt 
skapar möjligheter till kontakter med svenskar. Insatsen ska arbeta för att civilsamhället 
jobbar inkluderande mot nyanlända barn.
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Samarbetsparter och ansvarsfördelning 
Kommunen kommer vara huvudman för projektet där civilsamhället kommer ingå som 
samarbetspartner i genomförandet och i planeringen. 

Styrgrupp kommer bestå av enhetschef AMI samt projektledare. 
Arbetsgrupp kommer bestå av projektledare samt representanter från civilsamhället.

     
     
     

Kopplingar till andra projekt eller program 
 

Budget (OBS! Redogör endast för sökta § 37-medel)
Länsstyrelsen har inte möjlighet att bevilja medel för egna lokaler, övergripande styrning och 
ledning, personalstöd, kommunikation, kontorsutrustning och kontorsmaterial. Länsstyrelsen 
har heller inte möjlighet att bevilja medel för friskvård och personalförmåner, rekryterings-
kostnader, böcker eller medlemsavgifter för personalen. Detta ska istället ingå i den 
overheadkostnad på maximalt 15 % som fördelas ut på användarna.

Insatsen ska särredovisas i bokföringen via en projektkod eller dylikt. 
Kostnadsslag     År 2017 År 2018 År 2019 Totalt  
Externa tjänster (typ av köpt tjänst)
     

                    

Lönekostnader (inklusive lönebikostnader. Ange antal 
personer och månadslön inklusive lönebikostnad)
1 tjänst 32 000kr/mån x 1,41 (PO)

     541 440           

Overheadkostnader (max 15 %)
20 000

     20000           

Lokalkostnader (kostnader för externt hyrda lokaler)
     

                    

Material mm. (specificera typ av material)
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Resekostnader 
20 000

     20000           

Summa      581440           

Övrig finanisering
Insatsen kommer även att finansieras av andra medel:   Ja  Nej  

Om ja: Insatsen finansieras även av  Egen finansiering
 EU-fond, ange vilken:      
 Annan finansiering, ange vilken:      

Om ja, ange summa: Lokalhyra, 20000kr

Signering (undertecknas av behörig firmatecknare)
Ort och datum

Namn och titel
         

- Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan och dess bilagor är fullständiga och riktiga. 
- Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.
- Jag medger att uppgifter om insatsen och och kontaktuppgifter får publiceras av Länsstyrelsen. 
- Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den 

upphandlingslagstiftning som gäller för vår verksamhet. 
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Månadsuppföljning oktober 
2017

5

KS 17-742
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Protokoll 2017-11-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §136

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-08 till och med 2017-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

§136 - Månadsuppföljning oktober 2017 (KS 17-742)
Ärendebeskrivning

Redovisning av sjukfrånvaron inom kommunen, tillgängligheten hos kommunen samt 
redovisning av invånarantal.

Handlingar tillkommer.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Wendla Thorstenssons (C) yrkande, att ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande, och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt Wendla Thorstenssons (C) yrkande.

Beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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1 Ekonomi - kommunövergripande 

Ekonomi 

Ekonomi Budget (tkr) 
Redovisat tom sept 
(tkr) 

Utfall % 

Kommunstyrelsen    

Kultur- och 
bildningsnämnden 

   

Socialnämnden    

Totalt    

VA-verksamheten    

Sydnärkes IT-nämnd    
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2 Ekonomi - kommunstyrelsen 

Ekonomi Budget (tkr) 
Redovisat tom sept 
(tkr) 

Utfall % 

Administrativa 
avdelningen 

   

Ekonomiavdelningen    

Teknik- och 
serviceavdelningen 

   

Personalavdelningen    

Kommunledningen    

Totalt    
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3 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro 

 Nuvarande period 
Föregående år (samma 
period) 

Kommunstyrelsen 7,72 8,64 

Kultur- och 
bildningsnämnden 

7,11 6,06 

Socialnämnden 9,17 9,32 

Sydnärkes IT-nämnd 6,42 3,76 

Lekebergs kommun (totalt) 7,98 7,61 

Avser perioden januari-september. 
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4 Övergripande 

Övergripande 

 Innevarande period Föregående år 

Invånarantal 7 850 7 636 

Arbetslöshet 3,6 % 4,0 % 
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Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 3-2017 för 
kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 3 som innehåller 
resultat per sista oktober samt en helårsprognos.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 3 825 tkr för 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 3.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Inger Sundblad
Kommundirektör Ekonom
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Ekonomiskrapport
Helårsprognos Kommunstyrelseförvaltningen = överskott 3 825 tkr 

(Exkl oförutsedda 1 825 tkr)

Kommunledningen

Helårsprognos = överskott 2 000 tkr

Detta gäller kommunens budget för oförutsedda kostnader (2 426 tkr) där 2 000 tkr 
beräknas ge ett överskott, då inga beslut är fattade gällande dem.

Ekonomiavdelningen

Helårsprognos enligt budget

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett resultat i nivå med budget. Prognosen har flera 
delar, där det bla finns ett underskott som till största delen är hänförligt till färdtjänsten 
om minst 400 tkr. Däremot finns ett överskott avseende en återbetalning från Sydnärkes 
byggnadsnämnd från 2016 års resultat om ca 90 tkr. Dessutom har medlemsavgiften till 
Sydnärkes IT blivit lägre eftersom alla kommuner lämnade investeringsbidrag 2016 som 
skulle minska kapitalkostnaderna framöver och en ombudgetering gjordes i början av 
året med drygt 200 tkr i minskade kostnader för Lekebergs del. Ytterligare ett överskott 
om ca 100 tkr ger medlemsavgiften till Inköpssamverkan, då detta betalas av Region 
Örebro även 2017.

Administrativa avdelningen

Helårsprognos = överskott 750 tkr

Överskottet gäller medel som är avsatta för ombyggnationer i kommunhuset, de är ännu 
inte använda då ombyggnationen är försenad. I övrigt ligger verksamheterna som finns 
under administrativa avdelningen i budgetbalans, men det finns inga marginaler för 
något oförutsett.

Teknik- och serviceavdelningen

Helårsprognos = överskott 1 160 tkr

Teknik och serviceavdelningen har en del avvikelser från budget. I den övergripande 
tekniska administrationen är prognosen ett underskott med 240 tkr kopplat till 
chefsbyte inom Måltidsenheten, där bemanningen var dubbel under del av första 
halvåret.

Inom fordonsförvaltningen prognostiseras ett underskott med 150 tkr, främst beroende 
på reparationskostnader. Det är svårbedömt om det i grunden är en tillfällighet under 
2017, men trenden har dock varit att reparationskostnaderna även tidigare år varit 
högre än budget.

Inom avdelningen finns även ett prognostiserat överskott. Detta beror i huvudsak på 
lägre kapitalkostnader (700 tkr) gällande anslutningsväg mellan 204 och Lanna samt 
Fjugesta södra. De totala investeringarna om ca 20 mkr blir lägre i år på grund av 
förseningar. Inom fastighet- och lokalvård prognostiseras ett överskott med 450 tkr, då 
verksamheten varit underbemannad på grund av att det varit svårt att anställa vikarier.
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Måltidsverksamheten prognostiserar ett överskott med 400 tkr. Detta överskott gäller 
högre intäkter (200 tkr) samt att vikarieanskaffningen även här varit låg på grund av 
svårigheten att få tag i vikarier (200 tkr).

Personalavdelningen

Helårsprognos = överskott 65 tkr

Överskottet beror dels på att personalavdelningen haft sjukfrånvaro och 
föräldraledighet men även att bemanningsteamet haft löneskillnader mellan ordinarie 
personal och vikarie. Ett överskott finns även för fackliga kostnader och beror på att 
förvaltningarna i begränsad omfattning har tillsatt vikarier vid ledighet för fackligt 
uppdrag. Underskott prognostiseras också gällande löneförvaltningen och 
företagshälsovården, vilket beror på ökad kostnad.

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen

Helårsprognos = underskott 150 tkr

Underskottet gäller Sannabadet och höga underhållskostnader.

VA-verksamheten

Helårsprognos = överskott 1 000 tkr

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens 
verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 1 000 tkr, vilket beror 
på låg investeringstakt. Av totalt 16 mkr har drygt 4 mkr investerats per sista oktober.  
Den största anledningen till avvikelsen är att investeringen gällande Örebrovatten 
beräknas bli fördröjd och byggstart blir först i november 2017.

Ekonomiskt resultat
Budget Utfall 171031 Årsprognos Avvikelse

Kommunledning 11 263 6 972 9 263 2 000

Administrativa avdelningen 12 934 9 516 12 184 750

Ekonomiavdelningen 18 841 15 218 18 841 0

Teknik- och serviceavdelningen 27 589 22 807 26 429 1 160

Personalavdelningen 7 123 4 383 7 058 65

Näringslivs- och 
utvecklingsavdelningen

2 509 2 005 2 659 -150

Summa 80 259 60 901 76 434 3 825

 

Budget Utfall 171031 Årsprognos Avvikelse

VA-verksamheten 1 060 1 162 60 1 000
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Protokoll 2017-11-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef)
Inger Sundblad (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §139

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-08 till och med 2017-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

§139 - Prognosrapport 3-2017 för kommunstyrelsen (KS 17-703)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 3 som innehåller resultat per sista 
oktober samt en helårsprognos.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 3 825 tkr för 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 3.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Wendla Thorstenssons (C) yrkande, att ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande, och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt Wendla Thorstenssons (C) yrkande.

Beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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Tjänsteskrivelse 2017-11-07 1 (2)

Dnr: KS 17-709

   

Tjänsteskrivelse - Politisk lärling

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun finns det möjlighet att under en period följa en nämnds arbete 
på närmare håll. Detta kallas för att vara politisk lärling.

Som politisk lärling följer personen nämndens arbete under max sex månader. För att 
kunna vara politisk lärling krävs det att personen är över 16 år, folkbokförd i 
Lekebergs kommun och har anknytning till ett politiskt parti företrätt i 
kommunfullmäktige. För varje lärling ska det finnas en förtroendevald utsedd till 
handledare. Max två politisk lärlingar får finnas i samma nämnd under samma period.

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om att utse Politisk lärling.

1 Bakgrund
Berth Falk (S) önskar att Jonas Nilsson (S) utses till politisk lärling inom 
kommunstyrelsen under perioden november 2017 – april 2018. 

2 Analys
Att utse Jonas Nilsson (S) till Politisk lärling innebär en marginell ökning av 
arvodesutbetalningar. Som politisk lärling har du samma rätt till arvode som en 
ersättare. Om Jonas deltar på varje sammanträde med kommunstyrelsen mellan 
december och maj innebär det en ökning av arvodesutbetalningar på ca 2 550 kronor 
(räknat på att varje sammanträde är tre timmar långt och att kommunstyrelsen 
sammanträder fem gånger). Förlorad arbetsinkomst är inte inräknat i detta.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. utser Jonas Nilsson (S) till politisk lärling inom kommunstyrelsen under perioden 
november 2017 – april 2018
2. utser Berth Falk (S) till handledare.

LEKEBERGS KOMMUN
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Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2017-11-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §133

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-08 till och med 2017-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

§133 - Politisk lärling (KS 17-709)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun finns det möjlighet att under en period följa en nämnds arbete på närmare håll. 
Detta kallas för att vara politisk lärling.

Som politisk lärling följer personen nämndens arbete under max sex månader. För att kunna vara 
politisk lärling krävs det att personen är över 16 år, folkbokförd i Lekebergs kommun och har 
anknytning till ett politiskt parti företrätt i kommunfullmäktige. För varje lärling ska det finnas en 
förtroendevald utsedd till handledare. Max två politisk lärlingar får finnas i samma nämnd under 
samma period.

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om att utse Politisk lärling.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. utser Jonas Nilsson (S) till politisk lärling inom kommunstyrelsen under perioden 
november 2017 – april 2018
2. utser Berth Falk (S) till handledare.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Politisk lärling - (50720)
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Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 3 för Lekebergs 
kommun

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommuns prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning 
över det ekonomiska utfallet januari-oktober 2017. Dessutom innehåller den en 
ekonomisk helårsprognos över kommunens ekonomi.

Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 18 749 tkr i och med att det 
budgeterade resultatet är beräknat till 8 687 tkr.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 27 436 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 4 825 tkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Protokoll 2017-11-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §142

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-08 till och med 2017-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

§142 - Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2017 (KS 17-
707)
Ärendebeskrivning

Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Wendla Thorstenssons (C) yrkande, att ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande, och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt Wendla Thorstenssons (C) yrkande.

Beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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1 Inledning
Lekebergs kommun styrs av alliansen bestående av Centerpartiet, Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet (18 mandat av 35 mandat). Posten 
som kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd innehas av Centerpartiet 
som företräds av Wendla Thorstensson.

Lekebergs kommun var den 31 oktober 7 850 invånare, vilket är 214 fler än vid 
årsskiftet. Det är otroligt glädjande, men leder också till nya behov och större krav på 
kommunens alla verksamheter.

Denna delårsrapport följer kommunens styrmodell "MER-styrning" (mål-, ekonomi- 
och resultatstyrning). I prognos 3 görs uppföljning endast på ekonomin och inte 
kommunens mål. Från 2017 återgår kommunen till att prognos 3 görs per sista 
oktober.

1.1 Ekonomiskt sammandrag
Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2017. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. oktober månad. 
Prognosen innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. 
Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 17:47, 
daterad 2017-09-28, är grunden i finansieringsbedömningen.

Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 18 749 tkr i och med att det 
budgeterade resultatet är beräknat till 8 687 tkr. Kommunens helårsresultat 
förväntas således att bli 27 436 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 4 825 tkr. Detta beror 
främst på att kommunens oförutsedda medel lämnar ett överskott om 2 000 tkr och 
att investeringar inom teknik- och service och VA-verksamheten inte är färdigställda. 
Kultur- och bildningsnämnden och Socialnämnden aviserar båda en prognos i nivå 
med budget.

Avskrivningar och kapitalkostnad förväntas visa ett överskott om 330 tkr på grund av 
minskad investeringstakt, främst på grund av förseningar med investeringarna 
gällande anslutningsväg Lanna och väg 204 och det s.k. Örebrovattnet. 
Pensionsutbetalningarna beräknas bli något högre än budgeterat motsvarande ett 
underskott om 426 tkr.

Posten ”Övrigt” redovisar ett budgetöverskott på 7 902 tkr som har sin förklaring 
främst i ersättningsöverskott avseende ensamkommande barn från Migrationsverket 
(6 000 tkr), överskott från kommunens arbetsgivaravgifter (1 326 tkr) och att 
kommunen prognostiserar att erhålla den s.k. "Byggbonusen" om ca 2 000 tkr. 
Kommunen har också beslutat att gå in med sin förslusttäckningsgaranti för lokalen 
"Käppen" och detta medför en kostnad om 2 236 tkr.

Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget om 6 648 tkr, vilket 
har sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft (allmän kommunalskatt, 
inkomstutjämning och fastighetsavgift). Finansnettot förväntas redovisa ett positivt 
resultat om 130 tkr beroende av en högre ränta än budgeterat från det insatskapital 
som kommunen har i Kommuninvest.
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2 Ekonomiskt resultat per nämnd

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD BUDGET UTFALL 

171031
ÅRSPROGNO
S AVVIKELSE

Kommunstyrelsen 80 259 tkr 60 901 tkr 76 434 tkr 3 825 tkr

Sydnärkes IT nämnden 0 tkr -992 tkr 0 tkr 0 tkr

VA-verksamheten 1 060 tkr 1 162 tkr 60 tkr 1 000 tkr

Kultur- och 
bildningsnämnden

195 144 tkr 159 681 tkr 195 144 tkr 0 tkr

Socialnämnden 149 803 tkr 123 814 tkr 149 803 tkr 0 tkr

NÄMNDERNAS 
NETTOKOSTNAD

426 266 tkr 344 566 tkr 421 441 tkr 4 825 tkr

2.1 Kommunstyrelsen

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD BUDGET UTFALL 

171031
ÅRSPROGNO
S AVVIKELSE

Kommunledning 11 263 tkr 6 972 tkr 9 263 tkr 2 000 tkr

Varav anslaget för 
oförutsett

2 426 tkr 0 tkr 426 tkr 2 000 tkr

Administrativa avdelningen 12 934 tkr 9 516 tkr 12 184 tkr 750 tkr

Ekonomiavdelning 18 841 tkr 15 218 tkr 18 841 tkr 0 tkr

Teknik och 
serviceavdelning

27 589 tkr 22 807 tkr 26 429 tkr 1 160 tkr

Personalavdelning 7 123 tkr 4 383 tkr 7 058 tkr 65 tkr

Näringsliv- och 
utvecklingsavd.

2 509 tkr 2 005 tkr 2 659 tkr -150 tkr

Kommunstyrelsen 80 259 tkr 60 901 tkr 76 434 tkr 3 825 tkr

Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 3 825 tkr, vilket till 
största delen är hänförligt till kommunens budget för oförutsedda kostnader (2 000 
tkr).

Administrativa avdelningen förväntas lämna ett överskott om 750 tkr och detta gäller 
medel som är avsatta för ombyggnationer i kommunhuset, de är ännu inte använda 
då ombyggnationen är försenad. I övrigt ligger verksamheterna som finns under 
administrativa avdelningen i budgetbalans, men det finns inga marginaler för något 
oförutsett.
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Ekonomiavdelningen prognostiserar ett resultat i nivå med budget. Prognosen har 
flera delar, där det bla finns ett underskott som till största delen är hänförligt till 
färdtjänsten om minst 400 tkr. Däremot finns ett överskott avseende en 
återbetalning från Sydnärkes byggnadsnämnd från 2016 års resultat om ca 90 tkr. 
Dessutom har medlemsavgiften till Sydnärkes IT blivit lägre eftersom alla kommuner 
lämnade investeringsbidrag 2016 som skulle minska kapitalkostnaderna framöver 
och en ombudgetering gjordes i början av året med drygt 200 tkr i minskade 
kostnader för Lekebergs del. Ytterligare ett överskott om ca 100 tkr ger 
medlemsavgiften till Inköpssamverkan, då detta betalas av Region Örebro även 2017.

Teknik och serviceavdelningen har en del avvikelser från budget och prognostiserar 
ett överskott om 1 160 tkr. I den övergripande tekniska administrationen är 
prognosen ett underskott med 240 tkr kopplat till chefsbyte inom Måltidsenheten, 
där bemanningen var dubbel under del av första halvåret. Inom fordonsförvaltningen 
prognostiseras ett underskott med 150 tkr, främst beroende på 
reparationskostnader. Det är svårbedömt om det i grunden är en tillfällighet under 
2017, men trenden har dock varit att reparationskostnaderna även tidigare år varit 
högre än budget. Inom avdelningen finns även ett prognostiserat överskott. Detta 
beror i huvudsak på lägre kapitalkostnader (700 tkr) gällande anslutningsväg mellan 
204 och Lanna samt Fjugesta södra. De totala investeringarna om ca 20 mkr blir lägre 
i år på grund av förseningar. Inom fastighet- och lokalvård prognostiseras ett 
överskott med 450 tkr, då verksamheten varit underbemannad på grund av att det 
varit svårt att anställa vikarier. Måltidsverksamheten prognostiserar ett överskott 
med 400 tkr. Detta överskott gäller högre intäkter (200 tkr) samt att 
vikarieanskaffningen även här varit låg på grund av svårigheten att få tag i vikarier 
(200 tkr).

Personalavdelningen prognostiserar också ett överskott (65 tkr) och det beror dels på 
att avdelningen haft sjukfrånvaro och föräldraledighet men även att 
Bemanningsteamet haft löneskillnader mellan ordinarie personal och vikarie. Ett 
överskott finns även för fackliga kostnader och beror på att förvaltningarna i 
begränsad omfattning har tillsatt vikarier vid ledighet för fackligt uppdrag. 
Underskott prognostiseras också gällande löneförvaltningen och 
företagshälsovården, vilket beror på ökad kostnad.

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen tros uppvisa ett underskott när året är slut 
och detta gäller Sannabadet och dess höga underhållskostnader.

2.2 VA-verksamheten

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD BUDGET UTFALL 

171031
ÅRSPROGNO
S AVVIKELSE

VA-verksamheten 1 060 tkr 1 162 tkr 60 tkr 1 000 tkr

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens 
verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 1 000 tkr, vilket 
beror på låg investeringstakt. Av totalt 16 mkr har drygt 4 mkr investerats per sista 
oktober. Den största anledningen till avvikelsen är att investeringen gällande 
Örebrovatten beräknas bli fördröjd och byggstart blir först i november 2017.
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2.3 Kultur- och bildningsnämnden

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD BUDGET UTFALL 

171031
ÅRSPROGNO
S AVVIKELSE

Gemensam verksamhet 24 487 25 715 26 217 -1 730

Förskolan 53 809 42 021 51 559 2 250

Grundskolan 83 176 69 932 83 596 -420

Gymnasieskolan 25 260 16 162 25 660 -400

Vuxenutbildning 1 100 582 1 000 100

Kultur- och 
fritidsverksamhet

7 312 5 269 7 112 200

Kultur- och 
bildningsnämnden

195 144 159 681 195 144 0

Helårsprognosen för Kultur- och bildningsnämnden visar på att resultatet för 2017 
kommer vara i balans med budgeten. Vid delårsbokslutet fattades beslut om ett 
effektiviseringskrav på 1 000 tkr för att klara de kostnader som beräknades 
överskrida budget. Effektiviseringskravet beräknas delvis uppfyllas inom grundskolan 
och helt inom förskolan.

Inom grundskolan och gymnasieskolan beräknas underskott. Förskolan, 
vuxenutbildning och kultur- och fritidsavdelningen beräknas istället göra överskott, 
vilket gör att resultatet för hela nämndens område beräknas bli i nivå med budget.

Gemensam verksamhet

Kostnader för interkommunala ersättningar som är placerade under gemensam 
verksamhet beräknas ge ett underskott på 500 tkr. Kostnader för skolskjutsar 
beräknas göra ett underskott men här är det fortfarande väldigt osäkert hur stort det 
kommer bli och därför har förvaltningen tagit höjd för en högre kostnad än tidigare 
beräknat. När det gäller Interkommunala ersättningar så är det främst förskolan som 
har högre kostnader än budgeterat, detta vägs dock upp av att förskolan gör ett 
överskott.

Förskola

Resultatet för förskolan beräknas bli positivt och uppgå till 2 250 tkr för helåret. Det 
täcker hela underskottet för interkommunala ersättningar som kommunen betalar 
för barn som går i andra förskolor. I den överlappning i budget som uppstod i 
samband med bygget och starten av förskolan Lär-Kan, i relation till att vi lämnade 
Lanna förskola och förskolan Äppelblomman uppstod ett överskott. Detta handlar 
främst om personalkostnader.

Ansvarstagande för ett ansträngt ekonomiskt läge har inneburit en gemensam 
återhållsamhet och hållit ner på övriga kostnader så långt det bara gått och därmed 
klarat det effektiviseringskrav som beslutats.
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Grundskolan

Grundskolans beräknade underskott om 420 tkr beror på att Lekebergsskolan 7-9, 
Mullhyttans skola och Tulpanens skola inte kommer hålla budgeten. På 
Lekebergsskolan 7-9 beror detta på en för hög bemanning under början på året samt 
ökade lönekostnader för nyrekryteringar. Tulpanen har haft höga kostnader hela året 
för personal och det gäller både fritidshem, förskoleklass och grundskola. En del av 
underskottet beräknas minska i och med att personal som slutar ersätts med vikarier 
med lägre kostnad samt att statsbidrag för specialpedagog är sökt under hösten. I 
Mullhyttan användes en för hög bemanning under vårterminen i förskoleklass som 
inte kommer hämtas hem fullt ut. För Hidinge och Lekebergsskolan 4- 6 beräknas ett 
överskott som i Hidinge beror på att effektiviseringskravet beräknas få full effekt och 
för 4-6 så är det en lägre bemanning i både grundskola och träningsskola som bidrar 
till överskottet. Även 4-6 får full effekt på effektiviseringskravet. Prognosen för 
Hidinge är dock något osäker då personalkostnaderna har varit högre på fritids än 
budgeterat samt ett ökat behov av barn i behov av särskilt stöd som inte ryms inom 
den gemensamma potten för dessa resurser. Troligtvis kommer en generell 
återhållsamhet för övriga verksamheter täcka upp befarade nämnda underskott i 
Hidinge.

Gymnasieskolan

Prognosen för gymnasieskolan är negativ och uppgår till 400 tkr, vilket beror på att 
köp av utbildningsplatser är högre än budget. Dels på grund av några 
utbildningsplatser som är relativt kostsamma jämfört med andra samt att några 
elever som är äldre än gymnasieålder antingen har gått om årsklasser eller går längre 
än de tre år nämnden får budget för.

När det gäller IM är utsikterna goda för att utfallet ska vara i balans med budget vid 
årets slut. Språkintroduktionen finansernas av statliga medel och kommer inte 
belasta nämndens resultat.

Vuxenutbildning

SFI drivs till större delen av statliga medel och resultatet kommer att vara i balans 
med budget vid årets slut. När det gäller den externa vuxenutbildningen är 
prognosen svårare att ställa. Under första halvåret fanns brister i syv-funktionen 
vilket är en delförklaring till att antal studerade minskade. Med en ny syv på plats och 
ökat antal nyanlända som efterfrågar vuxenutbildningen har antalet studerande ökat 
och kommer förmodligen att öka ytterligare, dock är det oklart om hur det kommer 
att slå igenom under budgetåret 2017. Det mest troliga scenariot för den externa 
vuxenutbildningen är att resultatet kommer att vara i balans eller med ett litet 
överskott. Prognosen är 100 tkr i överskott.

Kultur- och fritidsavdelningen

Kultur- och fritidsavdelningens överskott beror på investeringar som inte genomförs 
under året och därmed debiteras inga kapitalkostnader. Investeringarna det gäller är 
inventarier till "större bibliotek med utställningshall” där inga inköp är gjorda då 
lokalerna inte är ombyggda. Samt investering för spontanidrottsplats/näridrottsplats 
där ytterligare spontanidrottsplats inte är anlagd.
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2.4 Socialnämnden

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD BUDGET UTFALL 

171031
ÅRSPROGNO
S AVVIKELSE

Gemensamt inkl. nämnd 12 482 9 300 11 182 1 300

LSS och socialpsykiatri 34 332 28 880 35 282 -950

Hemtjänsten 19 052 16 149 19 052 0

HSL och nattenheten 19 745 16 743 19 995 -250

Särskilt boende 36 215 28 507 34 615 1 600

IFO 27 977 24 235 29 677 -1 700

Socialnämnden 149 803 123 814 149 803 0

Socialnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2017. Dock finns det underskott 
som till största delen beror på ett nytillkommet ärende inom boende LSS, 
bostadsanpassning samt placeringar inom institutionsvård för vuxna och inhyrda 
socialsekreterare. För att täcka nämnda underskott och nå en budget i balans har 
effektiviseringar inom SÄBO genomförts eller kommer genomföras. Öppnandet av ny 
avdelning på Oxelgården skjuts fram till slutet på året på grund av saknat behov i 
nuläget och kommer generera ett överskott för SÄBO. Nämndens budget för 
oförutsett kommer användas till det nya LSS-ärendet. En osäkerhetsfaktor är ett 
försäkringsärende om en vattenskadad lägenhet som socialtjänsten tidigare hyrt där 
ansvarsfrågan ännu inte är löst. Eventuell kostnad för detta är okänt och är inte 
upptaget i prognosen.

Till i år har nämnden fått en förstärkning på 11 000 tkr för att finansiera 
verksamheter som tidigare varit underfinansierade. Utöver detta tillkommer också 
medel för nytt gruppboende samt nya platser på Oxelgården.

Gemensamt

Under gemensamt ligger kostnader för den gemensamma ledningsadministrationen, 
nämnden, kostnader för trygghetslarm, nyckelfri hemtjänst, hemtjänst- och 
matintäkter och mattjänst till hemtjänsten. Samt bostadsanpassning och 
dagvårdsresor. Bostadsanpassningen beräknas ge underskott på ca 1 000 tkr. 
Mattjänst och nyckelfri hemtjänst beräknas också genera ett underskott för året. 
Antalet matlådor som levereras till hemtjänsten har fördubblats och en ny 
transportör av matlådorna har anlitats. Överskottet här beror på att nämndens 
budgetreserv är placerad under gemensamt. Vakant enhetschefstjänst, MAS samt 
verksamhetsutvecklare genererar också ett överskott.

Linden

Lindens ekonomi är i stort sett i balans. Tidigare i vår har intäkterna varit höga på 
grund av en hög beläggning. Vid delåret beslutades om ett effektiviseringskrav 
motsvarande det beräknade överskottet i intäkter. Linden beräknas inte klara 
effektiviseringskravet men kommer troligtvis ha en budget i balans.
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Oxelgården

Oxelgården beräknar göra ett överskott. Åtgärder som vidtagits är nytt schema för 
personalen och vikarier för tjänstledig personal tillsätts inte samt en senareläggning 
av öppningen av B:1 än beräknat. Oxelgården har fått ett effektiviseringskrav på 
600 tkr. Senareläggning av öppningen av B:1 samt återhållsamhet i vikarietillsättning 
är åtgärder för att bidra till förvaltningens gemensamma resultat.

Hemtjänsten

Hemtjänsten har en budget i balans efter ekonomisk reglering med LSS, där 
hemtjänsten utfört arbete hos brukare med personligassistans beslut. Bedömningen 
är således ett nollresultat utifrån ett tidigare befarat underskott.

Hälso- och sjukvård och natt äldreomsorg

Sjuksköterskor: Sjuksköterskorna beräknas hålla budget.

Arbetsterapeuter: Arbetsterapeuterna beräknas hålla budget

Nattorganisation: Nattorganisationen har en prognos som visar på underskott. Detta 
bland annat p.g.a. av en relativ hög vikariebesättning gentemot vad som är 
budgeterat på grund av olika orsaker, bland annat semester och en schemaplanering 
som gett höga kostnader för övertid.

LSS/Socialpsyk

Ett överskott i personalkostnader på Kastanjen används för att för att bidra till 
förvaltningens gemensamma resultat, liksom assistans och daglig verksamhet som 
ger underskott. Assistansersättning har sedan tidigare högre kostnader än 
budgeterat. Daglig verksamhet har fått fler deltagare med stora behov vilket ger ett 
underskott.

Gruppbostaden har haft en hög vårdtyngd med många brukare som kräver 
dubbelbemanning. Ett ärende på Sanna gård belastar gruppbostadens budget varpå 
underskott uppstår. Det täcks till största delen av nämndens gemsamma 
budgetreserv.

Socialpsykiatrins åtgärder för att klara sin budget är att vid frånvaro undvika att 
tillsätta vikarier. Ett statsbidrag för Psykisk hälsa har tillförts socialpsykiatrin med 
193 tkr.

Individ- och familjeenheten

Trots ett budgettillskott 2017 beräknas ett underskott om 1 700 tkr, som beror på 
fler vuxenplaceringar på institution än beräknat samt höga kostnader för inhyrd 
personal som ska täcka upp vakanser på socialsekreterare. Merkostnaden för att 
använda inhyrd personal beräknas bli något lägre än tidigare prognos då avtal sagts 
upp, nuvarande beräkning är ett underskott om 800 tkr för.

Resultatet kommer förbättras tack vare att enheten får mer i statsbidrag än vad som 
tidigare har beräknats. Osäkerhetsfaktorer är några barn och vuxenplaceringar som 
eventuellt kommer att ske under senhösten. Försörjningsstöd går mot ett underskott 
om 200 tkr. Även familjehemsplaceringarna förväntas gå med underskott med 
anledning av att familjehemmen är konsulentstödda. Verksamheter som beräknas ge 
ett överskott är boende inom LSS för barn då ett ärende upphörde i mitten på året. 
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3 Ekonomiskt resultat

 RESULTATRÄKNING BUDGET UTFALL 
171031

ÅRSPROG
NOS AVVIKELSE

Verksamhetens nettokostnad -426 
266 tkr

-344 
566 tkr

-421 
441 tkr

4 825 tkr

Avskrivning -16 902 tkr -12 512 tkr -15 682 tkr 1 220 tkr

Kapitalkostnad 19 757 tkr 14 570 tkr 18 207 tkr -1 550 tkr

Pensionsutbetalning -7 567 tkr -5 936 tkr -7 993 tkr -426 tkr

Övrigt 2 912 tkr 21 385 tkr 10 814 tkr 7 902 tkr

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD

-428 
066 tkr

-327 
059 tkr

-416 
095 tkr

11 971 tkr

Skatter och bidrag 436 153 tkr 369 410 tkr 442 801 tkr 6 648 tkr

Finansiella intäkter 1 000 tkr 702 tkr 1 130 tkr 130 tkr

Finansiella kostnader -400 tkr 0 tkr -400 tkr 0 tkr

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER

8 687 tkr 43 053 tkr 27 436 tkr 18 749 tkr

Extraordinära intäkter 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Extraordinära kostnader 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT 8 687 tkr 43 053 tkr 27 436 tkr 18 749 tkr

Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2017. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. oktober månad. 
Prognosen innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. 
Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 17:47, 
daterad 2017-09-28, är grunden i finansieringsbedömningen.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 27 436 tkr totalt för kommunen. 
Budgetavvikelsen blir därmed ett överskott om 18 749 tkr i och med att det 
budgeterade resultatet är beräknat till 8 687 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 4 825 tkr.

Avskrivningar och kapitalkostnad förväntas visa ett överskott om 330 tkr på grund av 
minskad investeringstakt, främst på grund av förseningar med investeringarna 
gällande anslutningsväg Lanna och väg 204 och det s.k. Örebrovattnet. 
Pensionsutbetalningarna beräknas bli något högre än budgeterat motsvarande ett 
underskott om 426 tkr.

Posten ”Övrigt” redovisar ett budgetöverskott på 7 902 tkr som har sin förklaring 
främst i ersättningsöverskott avseende ensamkommande barn från Migrationsverket 
(6 000 tkr), överskott från kommunens arbetsgivaravgifter (1 326 tkr) och att 
kommunen prognostiserar att erhålla den s.k. "Byggbonusen" om ca 2 000 tkr. 
Kommunen har också beslutat att gå in med sin förslusttäckningsgaranti för lokalen 
"Käppen" och detta medför en kostnad om 2 236 tkr.
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Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget om 6 648 tkr, vilket 
har sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft (allmän kommunalskatt, 
inkomstutjämning och fastighetsavgift). Finansnettot förväntas redovisa ett positivt 
resultat om 130 tkr beroende av en högre ränta än budgeterat från det insatskapital 
som kommunen har i Kommuninvest.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskuldens förändring för året ingår i nämndernas prognos eftersom 
förväntad förändring är budgeterad inom respektive nämnds verksamhet.

Avskrivning/kapitalkostnad

Kommunens avskrivningar och kapitalkostnad för året förväntas redovisa ett 
budgetöverskott om 330 tkr. Osäkerhetsfaktorer vid investeringar är vad som köps 
och vilken avskrivningstid som gäller. Avskrivnings- och kapitalkostnadsbudgeten 
bygger på kända och förväntade investeringar.

Pensionsutbetalning

Prognosen för årets pensionsutbetalning överensstämmer inte riktigt med budgeten 
som grundas på KPA pensionsredovisning. Där förväntas ett budgetunderskott om 
426 tkr. Kommunen har inga anställda med visstidspensioner och inte heller 
placeringar avseende pensionsmedel.

Övrigt

Posten "övrigt" i resultaträkningen är bland annat budgeterade specialdestinerade 
statsbidrag (maxtaxa och kvalitetssäkring inom förskolan). Det förväntade resultatet 
för posten visar på ett budgetöverskott om 7 902 tkr som har sin förklaring främst i 
ersättningsöverskott avseende ensamkommande barn från Migrationsverket (6 000 
tkr), överskott från kommunens arbetsgivaravgifter (1 326 tkr) och att kommunen 
prognostiserar att erhålla den s.k. "Byggbonusen" om ca 2 000 tkr. Kommunen har 
också beslutat att gå in med sin förslusttäckningsgaranti för lokalen "Käppen" och 
detta medför en kostnad om 2 236 tkr.

Skatteintäkter och bidrag

SKATTER OCH BIDRAG BUDGET UTFALL 
171031

ÅRSPROGNO
S AVVIKELSE

Allmän kommunalskatt 327 722 tkr 277 868 tkr 332 750 tkr 5 028 tkr

Inkomstutjämningsbidrag 81 643 tkr 69 306 tkr 83 167 tkr 1 524 tkr

Kostnadsutjämningsbidrag 9 392 tkr 7 127 tkr 8 553 tkr -839 tkr

Kommunal fastighetsavgift 13 752 tkr 11 803 tkr 14 364 tkr 612 tkr

LSS utjämningsbidrag 2 176 tkr 1 885 tkr 2 262 tkr 86 tkr

Regleringsavgift 68 tkr -62 tkr -74 tkr -142 tkr

"Välfärdsmiljarderna" 1 400,0 1 483,0 1 779,0 379,0

SUMMA SKATTER OCH 
BIDRAG

436 153 tkr 369 410 tkr 442 801 tkr 6 648 tkr
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Enligt senaste skatteprognosen från SKL daterad 2017-09-28, erhåller kommunen 
6 648 tkr mer i skatteintäkter än den SKL-prognos som var grunden för budgeten 
2016. Detta beror på förändrad skattekraft, förändrad inkomstutjämning och en 
högre intäkt för fastighetsavgiften.

Finansnetto

Finansnettot förväntas redovisa ett positivt resultat om 130 tkr beroende av en högre 
ränta än budgeterat från det insatskapital som kommunen har i Kommuninvest. 
Borgensavgiften ingår också i finansnettoredovisningen. I dagsläget finns inga 
förväntningar på upptagande av nya lån, inte heller utnyttjande av kommunens 
checkkredit. Detsamma gäller Lekebergs kommunala Holding AB, där inga nya lån, 
utöver de kommunen redan lämnat borgen för, beräknas att upphandlas under 
resterande delen av året.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 59 304 tkr och under åren 1995-2016 har 
kommunen investerat för 312 482 tkr, viket ger en genomsnittlig investeringsvolym 
på 14 204 tkr per år. Helårsprognosen visar på att investeringsutgifter om ca 38 mnkr 
inte kommer att genomföras i år, utan projekten löper över till 2018. Totalt beräknas 
investeringsutgiften att bli ca 11 mnkr, exkl. Sydnärkes IT-nämnds investeringar.

Kommunen har likviditet för den prognostiserade investeringsutgiften.

Investeringar som genomförts under perioden är främst inom infrastruktur såsom 
gator och vägar samt VA. B.la VA-saneringar, avloppsreningsverket i Fjugesta, Vreta 
2:2 och inledande investering i Örebro vatten. För övrigt har det främst investerats i 
inventarier både till nybyggda fastigheter och reinvesteringar.

Likviditet och lån

Kommunens likviditet har varit god under perioden. Kommunen har haft i genomsnitt 
93,2 mkr i likvida medel för de månader som prognosen avser. Kommunen har inga 
placerade medel i aktier eller obligationer i andra bolag. Kommunen har ingen 
långfristig låneskuld, men däremot har kommunens fastighetsbolag 516 mkr i lån.

Avstämning mot balanskrav

I kommunallagen kap 8:4 står bl.a. att budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Helårsresultatet prognostiseras till + 27 436 tkr, innan 
justering av reavinster. Reavinsterna påverkar resultatet positivt, dessa vinster kan 
dock inte tillgodoräknas i bedömningen om kommunen klarar balanskravet. Detta 
innebär att om prognosen infrias uppfyller kommunen balanskravet.

BALANSKRAVSUTREDNING (Tkr)

Prognostiserat helårsresultat 27 436

Varav reavinster för mark- och fastighetsförsäljning - 480

BALANSKRAVSRESULTAT 26 956
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Finansiella mål

 Resultatet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till 
två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 
Helårsresultatet prognostiseras till ett överskott om 27 436 tkr. Om 
prognosen infrias kommer målet att uppnås med god marginal och uppgå till 
6,2 procent.

 Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel. Detta 
finansiella mål förväntas att uppnås.

 Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och 
bidrag. Verksamhetens nettokostnad i andel av skatteintäkter och bidrag 
prognostiseras till 94 procent per sista december, vilket innebär att målet 
förväntas att uppnås under året.

Detta innebär att alla tre finansiella mål förväntas att uppfyllas vid årsskiftet.
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-08 till och med 2017-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Sida 2 av 4Sida 83 av 411



Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

§143 - MER-plan 2018 med plan för 2019-2020 (KS 17-213)
Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER-plan 2018 med ekonomisk plan 2019-2020” finns kommunfullmäktiges mål 
som bestämmer riktningen för kommunens arbete de närmaste åren. Med utgångspunkt i målen har 
ett förslag till mål och budget för 2018 med plan för 2019-2020 tagits fram.

Målen är desamma som 2017 men en del indikatorer har justerats och samtliga målvärden 
uppdaterats. 

Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2018-2020 utifrån aktuell 
bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m.

2018 års ekonomiska resultat budgeteras till 13 917 000 kr, vilket motsvarar 3 % av kommunens 
skatter och bidrag.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1.Fastställer MER-plan 2018 och ekonomisk plan 2019-2020,

2.Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd och 
anmälas till kommunstyrelsen,

3.Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,

4.Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Berth Falk (S) använder den möjlighet som finns i kommunallagen 4 kap. 20 § och deltar inte 
i beslutet.

 

Beslut
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Beslutsunderlag
 Lekebergs kommuns MER-plan 2018 med plan för 2019-2020 - (50746)
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2018 med plan 2019-2020 - (50721)
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1 Förord
Lekebergsalliansens budget 2018 samt planåren 2019 och 2020

Den positiva utvecklingen i Lekebergs kommun fortsätter. Lekeberg är en attraktiv 
kommun att bo och verka i och invånarantalet fortsätter att öka. Lekebergsalliansens 
politik ger resultat och skapar utrymme för fortsatta satsningar på kommunens 
utveckling.

3,5 miljoner på framtidssatsningar 

Lekebergsalliansen kommer under de kommande åren göra extra satsningar på bland 
annat tekniska hjälpmedel och kompetensutveckling.

Denna satsning inleds år 2018 med att 3,5 miljoner satsas på tekniska hjälpmedel i 
välfärden, utredningar, kompetensutveckling samt förbättrad kompetens inom 
upphandlings- och lokalfrågor.

En del av de 3,5 miljonerna placeras i en pott för extra satsningar där målet är att ge 
de kommunala verksamheterna möjlighet att ge medborgarna ännu bättre service 
samt bidra till att göra Lekebergs kommun till en attraktiv arbetsgivare.

För att främja ett självständigt liv för äldre och personer med funktionsvariationer 
satsar Lekebergsalliansen medel för att stimulera verksamhetsutveckling och 
användande av tekniska hjälpmedel i välfärden.

Kommunstyrelsen får en utökad ram för att möta de ökade behoven av kompetens 
inom lokalfrågor och upphandling.

Utöver ovanstående satsningar får nämnderna år 2018 kompensation för ökade 
lönekostnader och kostnader för lokalhyra.

2 miljoner i tillfällig ramförstärkning till Kultur- och bildningsnämnden och utökade 
verksamhetslokaler 2020

Lekebergs kommun fortsätter öka i antal invånare vilket skapar behov av utökade 
verksamhetslokaler inte minst inom skolans verksamhet. För att möta denna 
utveckling kommer Lekebergsalliansen att göra investeringar om 130 miljoner kronor 
på utökade lokaler som kan stå färdiga hösten 2020. Denna satsning är till stor del ett 
resultat av 2017 års skattehöjning som tillsammans med budget för 2018 och 
planåren 2019 och 2020 skapar ekonomiskt utrymme att investera samt finansiera 
driftskostnaderna för lokalutökningen.

Verksamheternas behov är stora redan nu. Därför ger Lekebergsalliansen Kultur- och 
bildningsnämnden en tillfälligt utökad ram med 2 miljoner kronor för att säkerställa 
en god pedagogisk verksamhet.

Lekebergsalliansens satsningar är en garant för fortsatt ansvarstagande och en 
positiv utveckling av Lekebergs kommun.

För Lekebergsalliansen

Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet
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2 Organisation
Ledamöter i nämnden

Partier Ledamöter

Centerpartiet C 9

Moderaterna M 5

Kristdemokraterna KD 2

Liberalerna L 1

Miljöpartiet MP 1

Socialdemokraterna S 10

Sverigedemokraterna SD 4

Framtidspartiet Lekeberg FL 2

Vänsterpartiet V 1

2.1 Kommunens organisation
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Förutom nämnda bolag och nämnder har kommunen intressen i följande 
företag/föreningar:

Företag/Förening Ägande Belopp

Kommuninvest ekonomiska förening 0,15 % 6 743 tkr

Länsmusiken 1,40 % 1,4 tkr

Inera AB * 42,5 tkr

Förenade Småkommuners Försäkring 
AB (FSF)

4,35 % 2 000 tkr

* Ägarandelen i Inera AB är inte klar, då erbjudande om delägarskap gått ut till alla Sveriges kommuner 
under 2017.
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3 MER-styrning
Vision
Lekebergs kommun - Trygghet och nytänkande, naturligt nära.

All kommunens verksamhet ska utgå från visionen och syfta till att uppnå följande 
mål:

Lekebergs kommun präglas av en genuin närhet och dialog mellan det offentliga, 
invånare, civilsamhälle och näringsliv. Lekebergs kommun genomsyras av enkelhet, 
närhet, trygghet, saklighet och transparens. Här finns ett stort mått av samverkan 
och delaktighet. Kommunen är möjliggörare men nödvändigtvis inte utförare. I 
Lekeberg känner sig alla som en del av kommunens utveckling. Här är vi inkluderande 
och tar tillvara på varandras förmågor, kunskap och potential. Kommunens mål är 
ambitiösa och syftar till utveckling av verksamheterna. Målen är samtidigt realistiska 
då kommunens organisation präglas av korta led och en närhet mellan 
förvaltningarna vilket medför goda förutsättningar för fortsatt utveckling.

Attraktiv kommun 
Lekebergs kommun växer ansvarsfullt och långsiktigt på ett nytänkande sätt. Vi 
möter framtiden med utgångspunkt i de tre hållbarhetsaspekterna: social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Lekebergs kommun gör det enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg 

Det är lätt att komma i kontakt med Lekebergs kommun. Medborgarna får korrekta 
svar och ett gott bemötande. Lekebergs kommun har tydliga kommunikationskanaler 
och en aktiv och levande dialog med medborgarna kring kommunens verksamhet. 
Hela kommunen lever och utvecklas och detta är vägledande vid kommunala 
satsningar.

Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt 

Lekebergs kommuns utveckling har sin utgångspunkt i de tre hållbarhetsaspekterna 
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Lekebergs kommun har ett långsiktigt 
perspektiv i utvecklingsarbetet där konsekvenser utifrån de tre 
hållbarhetsaspekterna bejakas. Lekebergs kommun har en ekonomi i balans och ser 
detta som en förutsättning för en fortsatt hållbar utveckling som garanterar 
möjlighet till kommande investeringar. Kommun använder tekniska hjälpmedel i 
välfärden.

Lekebergs kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommun har 
en långsiktig kompetensförsörjningsplan och tar till vara medarbetarnas idéer och 
engagemang.

Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan 

Lekebergs kommun arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan. Kommunen 
tillämpar den cirkulära ekonomin vid nyproduktion och utvecklingssatsningar. 
Kommunen arbetar för att minska skadliga ämnen för människor och miljö i 
verksamheterna.
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Barn och unga
Lekebergs kommun ger barn och unga möjligheter att utvecklas optimalt utifrån 
sina 

förutsättningar

I Lekebergs kommun får alla barn och unga det stöd och den utbildning de behöver 
för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla 
potential. 

Lekebergs kommun har en pedagogisk varsamhet som utgår från det enskilda 
barnet/elevens förutsättningar och behov. Barn och elever i kommunens 
verksamheter känner sig trygga och kommunen har ett tydligt värdegrundsarbete. 
Kommunen samverkar med civila aktörer och näringsliv. Barnperspektivet är 
utgångspunkten för de pedagogiska verksamheterna och samverkan med 
vårdnadshavare ses som en tillgång. Lekebergs kommun arbetar aktivt med att ge 
barn och elever en positiv framtidstro, att rusta dem väl för framtidens 
arbetsmarknad och för att ge dem insikt i vikten av en god utbildning. Kommun 
arbetar aktivt för att fler elever ska välja att gå vidare till högre studier efter avslutad 
gymnasieutbildning.

Trygghet 
I Lekeberg åldras medborgarna i trygghet, med bibehållet oberoende och med 
möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla medborgare bemöts med respekt och har 
tillgång till stöd, god vård och omsorg 

Lekbergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov.

I Lekebergs kommun finns god vård och omsorg för de medborgare som är i behov av 
det. Vård och omsorgsbehovet prövas av socialtjänsten. Prövningen ska utgå från den 
enskildes behov och syftar till ett så självständigt liv som möjligt. Kommunens vård 
och omsorg möter upp både kroppsliga och själsliga behov. Kommunen samverkar 
aktivt med civilsamhället. Lekebergs kommun ser anhöriga och andra närstående 
som en viktig del i boendes/hemvårdstagares liv och arbetar för att inkludera och 
stötta dessa. Kommunens insatser ska syfta till att människor är i egenförsörjning.

Näringsliv 
Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat där medborgarna 
inspireras och stimuleras till entreprenörskap och där näringsliv, civilsamhälle, och 
offentliga verksamheter arbetar tillsammans.

Lekebergs kommun erbjuder goda förutsättningar för företagande, sociala företag 
och företagsetableringar. 

I Lekeberg är näringslivet en viktig del i kommunens utveckling. Kommunen är 
möjliggörare men nödvändigtvis inte utförare. Företagare upplever kontakten med 
kommunen som positiv och korrekt. Här främjas entreprenörskap, innovationer och 
nyföretagande redan i tidig ålder och utgör ett naturligt inslag i undervisningen. 
Lekebergs kommun arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar för näringslivet 
att kunna rekrytera den arbetskraft man söker.
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3.1 Attraktiv kommun 

Kommunfullmäktiges mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Andel av medborgarna som 
tar kontakt med 
kommunen via telefon får 
ett direkt svar på en enkel 
fråga

50% Öka från 
50%

Öka från 
50%

Öka från 
50%

Lekebergs kommun gör det 
enkelt för sina medborgare 
att bo i Lekeberg

Andel av medborgarna som 
skickar in en enkel fråga via 
e-post får svar inom två 
arbetsdagar

70% Öka från 
70%

Öka från 
70%

Öka från 
70%

Värde 
medarbetarundersökningen 
(medel)

 4 Öka från 
4

Öka från 
4

Öka från 
4

Sjukfrånvaro  9 % Minska 
från 9%

Minska 
från 9%

Minska 
från 9%

Nämnderna och styrelsen 
håller sin budgetram

 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Kommunens ekonomiska 
resultat i genomsnitt under 
en treårsperiod

2% 2% 2%

Årets investeringar och 
amorteringar finansieras av 
egna medel.

100% 100% 100%

Verksamhetens 
nettokostnad ska 
understiga 100 procent av 
skatter och bidrag.

Ja Ja Ja

Färdigställda bostäder i 
småhus under året per 
1000 inv.

4,6
(data från 2016)

Inte 
minska 
från 4,6

Inte 
minska 
från 4,6

Inte 
minska 
från 4,6

Färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året 
per 1000 inv.

0 
(data från 2016)

Öka Öka Öka

Lekebergs kommun växer 
och utvecklas på ett hållbart 
sätt

Invånarantalet Antalet 31 
dec 2017

Öka Öka Öka

Lekebergs kommun minskar 
sin klimatpåverkan

Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun

Nej Ja Ja Ja
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3.2 Barn och unga

Kommunfullmäktiges mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen

92,2% öka från 
92,2%

öka från 
92,2%

öka från 
92,2%

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram

92,2% öka från 
92,2%

öka från 
92,2%

öka från 
92,2%

Gymnasieelever som 
uppnått grundläggande 
behörighet till universitet 
och högskola inom 3 år,

45% Öka från 
46%

Öka från 
46%

Öka från 
46%

Lekebergs kommun ger barn 
och unga möjligheter att 
utvecklas optimalt utifrån 
sina förutsättningar

Övergång till högskolan 
inom 3 år efter avslutad 
utbildning på gymnasiet  

30 % Öka från 
30 %

Öka från 
30 %

Öka från 
30 %

3.3 Trygghet 

Kommunfullmäktiges mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med 
sin hemtjänst

95% Bibehålla 
95%

Bibehålla 
95%

Bibehålla 
95%

Andelen brukare på särskilt 
boende som är 
ganska/mycket nöjda med 
sitt särskilda boende

85,5% Bibehålla 
85,5%

Bibehålla 
85,5%

Bibehålla 
85,5%

Lekebergs kommun erbjuder 
en trygg och god omsorg för 
alla utifrån behov

Väntetid för beslut om 
försörjningsstöd i dagar

17 dagar minska 
från 17

minska 
från 17

minska 
från 17

3.4 Näringsliv

Kommunfullmäktiges mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 
2018

Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Företagens bedömning av 
kommunens service

81 82 82 82Lekebergs kommun erbjuder 
goda förutsättningar för 
företagande, socialt 
företagande och 
företagsetableringar.

Ranking av kommunens 
företagsklimat (svenskt 
näringsliv)

26 25 25 25
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4 Lekebergs kommuns ekonomi 
I kommunallagen kapitel 8 § 5 regleras balanskravet. Det innebär att kommuner och 
landsting ska ha en ekonomi i balans, vilket innebär att varje års intäkter ska 
överstiga dess kostnader. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska det 
egna kapitalet återställas inom en treårsperiod d v s motsvarande överskott 
redovisas senast år tre efter räkenskapsåret.

God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden samt att 
hushålla över tiden. Det vill säga att väga ekonomi och verksamhet på kort sikt mot 
verksamhetens behov och ekonomi på längre sikt. God ekonomisk hushållning 
innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att 
verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt och att ekonomiska 
aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer och rutiner.

Balanskravet är ett minimikrav och ska ses som ett led i att uppnå god ekonomisk 
hushållning. För att nå och behålla en god ekonomi, och därmed handlingsfrihet, 
krävs långsiktighet i den ekonomiska planeringen. Ett steg i den riktningen är att 
uppnå kommunens finansiella mål.

 Resultatet ska i snitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till två 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skatter och 
bidrag).

 Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel.

 Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och 
bidrag.

4.1 Ekonomisk uppföljning
Månatlig ekonomisk uppföljning görs av ekonomiavdelningen till respektive nämnd 
och styrelse. Finansiell uppföljning redovisas direkt till kommunfullmäktige rörande 
investeringar, likviditet och upplåning samt amorteringar vid behov.

Kommunövergripande uppföljningar/prognoser av ekonomi redovisas till 
kommunfullmäktige.

 Prognos 1 avser januari t.o.m. april månad.
 Prognos 2 tillika delårsbokslutet avser redovisningen per den 31 juli, inklusive 

kommunens helägda bostadsbolag.
 Prognosen 3 bygger på redovisningen t.o.m. oktober månad, men inkluderar 

inte måluppfyllnad.
 Årsredovisning avser årets resultat och verksamhetsberättelse per den 31 

december.

Förvaltningschef ansvarar för ekonomi- och måluppföljningen. Ekonomiavdelningen 
tillsammans med förvaltningarna svarar för det ekonomiska underlaget.

4.2 Investeringar
Kommunfullmäktige beslutar för respektive nämnd/styrelse driftbudgetramen och 
utifrån den ramen kan nämnden/styrelsen besluta om investeringar i samband med 
antagande av internbudgeten. Driftbudgetanslaget ska finansiera kapitalkostnaden 
för den tänkta investeringen. Minskade kapitalkostnader ska användas till 
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reinvesteringsutrymme och får inte finansiera övrig verksamhet.

4.3 Finansiering
Kommunstyrelsen ansvarar för finansiering av kommunens verksamhet d v s 
upplåning, likviditet mm. Avtal om leasing får endast beslutas av kommunstyrelsen. 
För de medel som tas i anspråk för investeringar ska nämnderna betala en intern 
ränta om 1,75 % för 2018 i enlighet med Sveriges kommuner och landsting 
rekommendationer som bygger på den långa statsobligationsräntan. Räntan 
beräknas på anläggningstillgångens bokförda värde. Nämnderna påförs också en 
kostnad för avskrivningar av anläggningstillgångar som ska spegla den 
värdeminskning som p.g.a. förslitning sker av tillgångarna.

4.4 Avgiftsfinansiering
Kommunens kostnader för vatten- och avloppsverksamheten ska i möjligaste mån 
täckas av avgifter från abonnenterna. I budget 2018 skattesubventioneras inte VA-
verksamheten längre, detta innebär att 1 060 tkr kan återföra till skattekollektivet. 
Inte sedan 2009 har Lekebergs kommun haft full taxefinansiering och innan dess 
endast åren 1996 och 1997. Taxehöjning har skett de senaste åren, för att täcka de 
stora investeringar som krävs både i VA-nätet men också för det sk Örebrovattnet. 
Vatten- och avloppsverksamheten särredovisas enligt ”Lagen om allmänna 
vattentjänster”.

När det gäller avfallsverksamheten, så har den from 2015 lagts över i Sydnärkes 
kommunalförbund. Avfallsverksamheten ska i sin helhet täckas genom avgifter från 
abonnenterna.

4.5 Tidsplaner för ekonomiadministration
För att kunna genomföra ekonomiska uppföljningar/prognoser, bokslutsarbetet och 
budgetprocessen så bra som möjligt under året kommer tidplaner och riktlinjer att 
upprättas. Kommunstyrelsen beslutar om övergripande tidplaner och 
ekonomiavdelningen fastställer detaljerade instruktioner.
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5 Budget 2018 samt ekonomisk plan 2019-2020
Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteprognos, cirkulär 17:47 daterat den 28 
september 2017 är grunden till kommunens budget 2018 och ekonomiska planen för 
2019-2020.

RESULTATRÄKNING BUDGET 2018 PLAN 2019 PLAN 2020

Verksamhetens nettokostnad -433 388 tkr -451 464 tkr -471 846 tkr

Avskrivningar -17 087 tkr -15 042 tkr -12 150 tkr

VERKSAMHETENS NETTO -450 475 tkr -466 506 tkr -483 996 tkr

Skatter och bidrag 463 892 tkr 480 419 tkr 498 449 tkr

Finansnetto 500 tkr 500 tkr 500 tkr

RESULTAT FÖRE EXTRA ORDINÄRA POSTER 13 917 tkr 14 413 tkr 14 953 tkr

Extraordinära intäkter/kostnader 0 tkr 0 tkr 0 tkr

ÅRETS RESULTAT 13 917 tkr 14 413 tkr 14 953 tkr

Årets resultat i % av skatter och bidrag 3,00% 3,00% 3,00%

Budgeten innebär att kommunens finansiella mål uppfylls och förväntat resultat är 
nästan 14 mnkr, vilket motsvarar 3 procent av skatter och bidrag.

5.1 Verksamhetens nettokostnad
Verksamhetens budgeterade nettokostnad för 2018 är 5,2 procent högre än 2017 års 
budget vid ett budgeterat resultat om 13 917 tkr. I planårens resultat ingår 
förväntade skatteintäkter, beräknad kapitalkostnad och avskrivning för kända 
investeringar, förväntad pensionsutbetalning och beräkningen utgår från 
budgetramarna 2017. Arbetsgivaravgiften ingår i beräkningsunderlaget med 39,2 
procent. I verksamhetens nettokostnader ingår, förutom nämndernas driftkostnader, 
pensionsutbetalningar inklusive särskild löneskatt.

5.2 Avskrivningar
För 2018 beräknas avskrivningarna på kommunens anläggningar uppgå till 17 mnkr 
och grundas på kända investeringar till och med 2017. Avskrivningar sker på 
anskaffningsvärdet av en anläggningstillgång och påbörjas halvårsvis efter det att 
investeringen slutförts.

5.3 Skatter och bidrag
Skattesatsen för allmän kommunalskatt uppgår i beräkningen till 22,43 procent per 
skattekrona, vilket innebär en oförändrad skattesats 2018. Enligt SKL 
skatteprognosberäkning kommer kommunen att erhålla 463,9 mnkr i skatteintäkter, 
generella statsbidrag samt utjämningen (skatter och bidrag). Vilket motsvarar en 
ökning med 27,7 mnkr gentemot 2017 års budgeterade skatteintäkter.
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5.4 Finansnetto
Under finansnettot budgeteras kommunens ränteintäkter och räntekostnader. I 
ränteintäkterna ingår bland annat avkastning på kommunens bankmedel och 
räntekostnaderna är främst för pensionsskulden samt borgensavgiften från LEBO.

5.5 Årets resultat
Ett av kommunens finansiella mål är att resultatet under en treårsperiod ska 
motsvara 2 procent av de skatter och bidrag som kommunen erhåller årligen. Detta 
uppfylls och under budgetperioden 2018-2020 uppgår årsresultaten till 3 procent av 
skatter och bidrag. Anslaget för kommunens planeringsreserv är beräknat till 1,5 
mnkr. Dessutom finns utvecklingsmedel om ca 2,6 mnkr anslaget för 2018, vilka är till 
för välfärdsteknologi, utredningar och kompetensutveckling. Detta är under 
förutsättning att kommunfullmäktige antar liggande förslag på budgetramar 2018.

5.6 Balansräkning
Balansräkningen visar på kommunens tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. 
Budget och planårens kolumner bygger främst på ett förväntat resultat som 
redovisas i resultaträkningen.

BALANSRÄKNING BUDGET 2018 PLAN 2019 PLAN 2020

TILLGÅNGAR 313 236 tkr 328 029 tkr 343 369 tkr

Mark och byggnader 119 937 tkr 122 347 tkr 124 610 tkr

Maskiner och inventarier 30 247 tkr 30 854 tkr 31 425 tkr

Finansiella anläggningstillgångar 20 799 tkr 20 799 tkr 20 799 tkr

Anläggningstillgångar 170 983 tkr 174 000 tkr 176 834 tkr

Förråd 4 435 tkr 4 435 tkr 4 435 tkr

Fordringar 42 692 tkr 40 055 tkr 37 608 tkr

Kassa och bank 95 126 tkr 109 539 tkr 124 492 tkr

Omsättningstillgångar 142 253 tkr 154 029 tkr 166 535 tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNING, SKULD 313 236 tkr 328 029 tkr 343 369 tkr

Eget kapital 221 937 tkr 236 350 tkr 251 303 tkr

därav årets resultat 13 917 tkr 14 413 tkr 14 953 tkr

Avsättningar 18 998 tkr 19 378 tkr 19 765 tkr

Kortfristiga skulder 72 301 tkr 72 301 tkr 72 301 tkr
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5.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar kommunens förväntade likviditetsförändring. Det är viktigt 
med tillgång till likvida medel för att bland annat kunna betala ut löner vid 
månadsskiftet. Löneutbetalningarna motsvarar ca 15 mnkr per månad.

KASSAFLÖDESANALYS BUDGET 2018 PLAN 2019 PLAN 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 13 917 tkr 14 413 tkr 14 953 tkr

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Avskrivningar 17 087 tkr 15 042 tkr 12 150 tkr

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

31 004 tkr 29 455 tkr 27 103 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av kortfristiga fordringar 2 863 tkr 2 637 tkr 2 447 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av förråd 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Ökning(+) /minskning(-) av kortfristiga skulder 0 tkr 0 tkr 0 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 33 867 tkr 32 092 tkr 29 550 tkr

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -19 950 tkr -17 679 tkr -14 597 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET 13 917 tkr 14 413 tkr 14 953 tkr

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Ökning(-) /minskning(+) av långfristiga fordringar 0 tkr 0 tkr 0 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET 13 917 tkr 14 413 tkr 14 953 tkr

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 13 917 tkr 14 413 tkr 14 953 tkr

Likvida medel vid årets början 81 209 tkr 95 126 tkr 109 539 tkr

Likvida medel vid årets slut 95 126 tkr 109 539 tkr 124 492 tkr
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6 Finansiella nyckeltal
 

NYCKELTAL BUDGET 2018 PLAN 2019 PLAN 2020

Verksamhetens andel av skatteintäkter 93,4% 94,0% 94,7%

Resultat före extraord poster/verksamhetens 
nettokostnader

3,0% 3,0% 3,0%

Soliditet 70,8% 72,0% 73,2%

Soliditet inklusive hela pensionsskulden 23,7% 25,9% 28,0%

Kassalikviditet 190,6% 206,9% 224,2%

Finansiella nettotillgångar / verksamhets kostnader 15,1% 16,7% 18,3%

 

6.1 Verksamhetens andel av skatteintäkter
En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk 
hushållning är att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett mått på 
denna balans är nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga löpande kostnader 
inklusive finansnetto relateras till kommunens skatteintäkter. Redovisas en 
nettokostnadsandel under 100 procent, har kommunen en positiv balans mellan 
löpande kostnader och intäkter. Når kommunen en nettokostnadsandel på 98 
procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som god 
ekonomisk hushållning.

6.2 Resultat före extraordinära poster
Ett annat mått på balansen mellan de löpande intäkterna och kostnaderna är resultat 
före extraordinära poster. Detta resultat innehåller alla kommunens löpande 
kostnader och intäkter och bör i förhållande till verksamhetens kostnader ligga runt 
minst två procent över en längre tidsperiod. Detta för att kommunen ska kunna 
behålla sin kort- och långsiktiga handlingsberedskap. I både budgetåret 2018 samt 
planåren 2019-2020 ligger resultatet på tre procent, vilket borgar för en god framtida 
ekonomi.

6.3 Soliditet inklusive hela pensionsskulden
Soliditet (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) beskriver hur kommunens 
långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet desto större finansiellt 
handlingsutrymme har kommunen. Soliditetens utveckling förväntas att de närmsta 
tre åren öka med 2,4 procent. En soliditetsnivå omkring 35 procent är att betecknas 
som god.

6.4 Kassalikviditet
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. En 
oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller 
förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella 
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handlingsutrymme har stärkts. Måttet räknas fram genom att likvida medel och 
kortfristiga fordringar divideras med kortfristiga skulder.

6.5 Finansiella nettotillgångar
Omfattar alla finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen som kommunen 
beräknas omsätta på tio års sikt (omsättningstillgångar + långfristiga fordringar 
+ långfristiga placeringar – kortfristiga och långfristiga skulder). Måttet divideras med 
verksamhetens kostnader för att jämförelser ska kunna ske mellan de analyserade 
kommunerna. Måttet speglar en tidsrymd som ligger någonstans mellan 
likviditetsmåtten och soliditeten. Man skulle kunna uttrycka det som ”medellång 
betalningsberedskap”.
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7 Utdebitering i Lekebergs kommun
Lekebergs kommun skattesats under de senaste fem åren samt årets förslag på 
skattesats 2018.

Skattesats Belopp

År 2013 21,46 kr

År 2014 21,46 kr

År 2015 21,43 kr

År 2016 21,43 kr

År 2017 22,43 kr

År 2018 preliminär 22,43 kr
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8 Driftbudget

8.1 Finansieringsförutsättningar

 FINANSIERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2018 PLAN 2019 PLAN 2020

Befolkningsprognos 7 691 inv 7 766 inv 7 841 inv

Statsbidrag maxtaxa barnomsorg 2 226 tkr 2 226 tkr 2 226 tkr

Statsbidrag kvalitetssäkring 459 tkr 459 tkr 459 tkr

Allmän kommunalskatt 345 734 tkr 357 774 tkr 371 228 tkr

Inkomstutjämning 81 955 tkr 84 479 tkr 87 655 tkr

Kostnadsutjämning 14 036 tkr 14 173 tkr 14 310 tkr

Regleringsbidrag/avgift 1 161 tkr 3 487 tkr 5 246 tkr

LSS-utjämning 3 353 tkr 3 386 tkr 3 419 tkr

Kommunal fastighetsavgift 15 874 tkr 15 850 tkr 15 831 tkr

Välfärdsmiljarderna (integrationsvariabler) 1 779 tkr 1 270 tkr 760 tkr

Ränteintäkt KI 500 tkr 500 tkr 500 tkr

Borgensavgift LEBO 500 tkr 500 tkr 500 tkr

Kapitalkostnader 20 323 tkr 18 059 tkr 14 984 tkr

SUMMA INTÄKTER 487 900 tkr 502 163 tkr 517 118 tkr

Pensionsutbetalning KPA -8 863 tkr -8 703 tkr -9 513 tkr

Avskrivningar enligt plan -17 087 tkr -15 042 tkr -12 150 tkr

Fastighetsskatt -90 tkr -90 tkr -90 tkr

Räntekostnader -500 tkr -500 tkr -500 tkr

SUMMA KOSTNADER -26 540 tkr -24 335 tkr -22 253 tkr

SUMMA FINANSIERING 461 360 tkr 477 828 tkr 494 865 tkr

Verksamhetens nettokostnad -433 388 tkr -451 464 tkr -471 846 tkr

Avskrivningar -17 087 tkr -15 042 tkr -12 150 tkr

Skatter och bidrag 463 892 tkr 480 419 tkr 498 449 tkr

Finansnetto 500 tkr 500 tkr 500 tkr

SUMMA 13 917 tkr 14 413 tkr 14 953 tkr

Resultat relaterat till skatter och bidrag 3,00 % 3,00 % 3,00 %

Finansförvaltningen 14 055 tkr 11 951 tkr 8 066 tkr
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 FINANSIERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2018 PLAN 2019 PLAN 2020

Verksamheterna 2018 -447 443 tkr -447 443 tkr -447 443 tkr

Redan beslutade inför 2019-2020 -15 972 tkr -32 469 tkr

SUMMA -433 388 tkr -451 464 tkr -471 846 tkr

Lekebergs kommun har 461 mnkr till sitt förfogande för verksamhetsåret 2018. 
Beräkningen av skatter och bidrag bygger på förutsättningarna från Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) cirkulär 17:47 och att kommunen utgår ifrån 7 691 
invånare den 1 november 2017. Tabellen visar på förväntade skatter och bidrag enligt 
SKL skatteprognos för de tre närmaste åren samt övriga poster som ingår i 
finansförvaltningens budget.

Andra poster som ingår i finansförvaltningen, förutom skatter och bidrag, är riktade 
statsbidrag, finansiella intäkter och kostnader (finansnetto), pensionsutbetalningar 
och kapitalkostnader samt avskrivningar.

Riktade statsbidrag avser bidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorg och bidrag till kvalitetssäkring inom 
nämnda verksamheter.

Pensionsutbetalningarna förväntas öka och ta större del av kommuns finansiering.

Kapitalkostnads- och avskrivningseffekten är i stort konstant men förväntas öka 
något jämfört med 2017 om alla beslutade investeringar genomförs under året. 
Fastighetsinvesteringarna görs av Lekebergs Kommunala Holding AB, inventarieinköp 
och andra mindre investeringar i samband med byggnationer görs av kommunen. 
Under senaste åren har respektive nämnd beslutat och svarat för investeringar 
utifrån att kapitalkostnaden minskat i takt med avskrivningarna och har relaterats till 
andra driftkostnader. Större övergripande investeringar fastslås av 
kommunfullmäktige.

8.2 Budgetram för verksamhetsåret 2018 per nämnd/styrelse
Budgetramsförslaget innebär kompensation för 2018 års löneökning, hyresökning 
och det avsätts 1,5 mnkr till kommunens planeringsreserv. Dessutom finns 
utvecklingsmedel om ca 2,6 mnkr anslaget för 2018, vilka är till för välfärdsteknologi, 
utredningar och kompetensutveckling. Budgeten innebär också att kommunens 
finansiella mål uppfylls och förväntat resultat är nästan 14 mnkr, vilket motsvarar 3% 
av skatter och bidrag.

Ekonomiska resurser avsätts för fortsatt arbete med att uppdatera kommunens IT-
utrustning och att fortsätta med IT-satsningen 1:1 i årskurs 7-9. Kompensation ges 
också upp till helårseffekt för de färdigställda byggnationerna såsom 4-
avdelningsförskolan i Hidinge, nya gruppboendet och utökning av särskilt 
boendeplatser på Oxelgården. Kommunen satsar på fiberutbyggnaden till vilken det 
avsätts 0,4 mnkr.

I kommunstyrelsens ramtilldelning ingår den totala förväntade löneökningsresursen 
för hela Lekebergs kommun om ca 6 mnkr, vilka kommer att fördelas till respektive 
verksamhet efter att lönerevisionen är slutförhandlad. Kommunstyrelsen får en 
utökad ram med ca 0,8 mnkr för att förbättra kompetensen inom lokal- och 
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upphandlingsfrågor.

Kultur- och bildningsnämndens ram utökas med 2 mnkr för att möta 
verksamheternas behov utifrån ett fortsatt ökat elevantal inom både förskola och 
grundskola. I den ekonomiska planen för 2020 finns medel avsatta för en investering i 
skollokaler motsvarande ca 130 mnkr, detta kräver en budgetdisciplin de närmsta 
åren.

VA-verksamheten beräknas att helt finansieras via taxekollektivet, vilket medför en 
ökad taxa. Ökningen av taxan är främst på den fasta avgiften samt på de 
anslutningsavgifter som krävs vid bla nybyggnation. Den rörliga taxan påverkas 
marginellt.

Tabellen visar på föreslagna budgetramsförändringar.

BUDGETRAM 2018 KS KUB SON VA S:A

Budgetramar för befintlig 
verksamhet 2017

-80 259 tkr -195 144 tkr -149 803 tkr -1 060 tkr -426 266 tkr

Tillfällig ramförstärkning 2017 2 826 tkr 2 826 tkr

Minskad skattefinansiering pga 
höjd VA-taxa

1 060 tkr 1 060 tkr

Planeringsreserv 2018 -1 500 tkr -1 500 tkr

Löneökning 2017 2,5% (3 mån) -252 tkr -670 tkr -602 tkr -1 524 tkr

Förväntade löneökning 2018 3% 
(9 mån)

-6 075 tkr -6 075 tkr

Ökat PO-pålägg SKL cirk 170510 -251 tkr -645 tkr -638 tkr -1 534 tkr

Arvoden - förväntad ökning 2018-
2020 3%

-47 tkr -18 tkr -18 tkr -83 tkr

Lokalkostnad - förväntad 
hyresökning 2%

-1 232 tkr -1 232 tkr

Uppräkn - Sydnärkes lönenämnd 
3% 2018, retro för 2017

-175 tkr -175 tkr

Uppräkn - Sydnärkes IT-nämnd 
3%

-178 tkr -178 tkr

Uppräkn - Sydnärkes byggnämnd 
enl underlag

-66 tkr -66 tkr

Uppräkn - Sydnärkes miljönämnd 
3%

-31 tkr -31 tkr

Uppräkn - Sydnärkes 
överförmyndarnämnd 3%

-19 tkr -19 tkr

Uppräkn - SKL och småkom 3% -11 tkr -11 tkr

Uppräkn - Nerikes brandkår 3% 
samt automatlarmsavg

-178 tkr -178 tkr
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BUDGETRAM 2018 KS KUB SON VA S:A

Uppräkn - Färdtjänst enligt utfall 
2016 samt prognos 2017

-323 tkr -323 tkr

Kapitalkostn - Reinvest av 
kommunövergripande invest

-194 tkr -194 tkr

Kapitalkostn - Ny fsk 
Hidinge/Lanna, invent, kök, it (5 
mån 2018)

-56 tkr -56 tkr

Kapitalkostn - Ny gruppbostad 
LSS, invent, trädg (5 mån 2018)

-34 tkr -34 tkr

Kapitalkostn - Utökning av SÄBO 
Oxelgården 8 pl, invent, mm (5 
mån 2018)

-39 tkr -39 tkr

Komvux -114 tkr -114 tkr

Valnämnd - val 2018 -500 tkr -500 tkr

Extra bidrag Syd-IT - Reinvest av 
kommunens IT-utrustning

-660 tkr -660 tkr

Ny fsk Hidinge-Lanna (5 mån 
2018)

-1 732 tkr -1 732 tkr

Matkostnad, nytt gruppboende 
LSS o Oxelg 8pl (5 mån 2018)

-165 tkr -2 652 tkr -2 817 tkr

Fibersatsning, projekt tom 2020 -400 tkr -400 tkr

Flytt - Bemanningsteamet enligt 
KS 15-227 §56

-402 tkr 227 tkr 175 tkr

Flytt - Lindens samlingspunkt, 
städ och kaffemaskin

25 tkr -45 tkr 20 tkr

Flytt - Personalkostnad för mellis 
på Mullhyttan

-73 tkr 73 tkr

Företagshälsovård enligt beslut 
KS17-61

-300 tkr 100 tkr 100 tkr -100 tkr

Projekt och 
upphandlingsansvarig, tom 2019

-843 tkr -843 tkr

Utvecklingsmedel, 
välfärdsteknologi, utredn. mm

-2 645 tkr -2 645 tkr

Tillskott KUB -2 000 tkr -2 000 tkr
SUMMA -93 928 tkr -200 024 tkr -153 491 tkr -447 443 tkr

FINANSFÖRVALTNINGEN 461 360 tkr

BUDGETERAT RESULTAT 3% AV 
SKATTER OCH BIDRAG

13 917 tkr
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9 Investeringsbudget
INVESTERINGSUTGIFT 2018 Belopp

Reinvestering asfaltsplan 1 000 tkr

Reinvestering fordonsförvaltningen 250 tkr

Reinvestering köksutrustning 400 tkr

Reinvestering lekutrustning allmänna lekplatser 200 tkr

Reinvestering lokalvård 100 tkr

Taxefinansieras VA - VA-saneringar 2 000 tkr

Taxefinansieras VA - Dagvatten norra Fjugesta 1 500 tkr

Taxefinansieras VA - Örebrovatten 20 000 tkr

Taxefinansieras VA - Vreta omvandlingsområde 6 000 tkr

Taxefinansieras VA - Hidingebro 2 000 tkr

Taxefinansieras VA - Avloppsreningsverk Fjugesta 2 000 tkr

SUMMA 35 450 tkr

De investeringar som kommunen kommer att genomföra under året är beroende på 
förvaltningarnas avsättning av driftbudgetanslag till kapitalkostnad för investeringar. 
Kommunens totala investeringsnivå kan således tidigast redovisas efter det att 
respektive nämnd/styrelse antagit sin internbudget. Investeringsnivån bör inte 
överstiga de likvida medel som kommunen varje år genererar i form av avskrivningar 
och årets resultat minskat med amorteringar. I annat fall måste kommunen låna 
kapital till investeringar.

Kapitalkostnader är den årliga finansiella ersättningen från förvaltningarna till 
kommunens finansförvaltning för de medel som förvaltningarna avsatt till 
investeringar. Kommunen använder nominell metod vid beräkning av 
kapitalkostnader. Metoden innebär att intern ränta beräknas på kvarvarande värde 
på anläggningarna (bokfört värde) och att avskrivning sker med samma belopp varje 
år under anläggningens livslängd. Kommunen börjar med avskrivningar halvårsvis 
efter att investeringen har skett.

Internräntan uppgår till 1,75 procent för 2018, i enlighet med Sveriges kommuner 
och landsting rekommendationer som bygger på den långa statsobligationsräntan.

I budgetramsförslaget ingår nya investeringsutgifter för 35,5 mnkr, men då 
finansieras 33,5 mnkr av VA-kollektivet. När det gäller övriga 2 mnkr, så är det 
uteslutande reinvesteringar av kommunövergripande karaktär.
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Tjänsteskrivelse 2017-11-13 1 (1)

Dnr: KS 17-213

   

Tjänsteskrivelse – MER-plan 2018 med plan för 2019-
2020

Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER-plan 2018 med ekonomisk plan 2019-2020” finns 
kommunfullmäktiges mål som bestämmer riktningen för kommunens arbete de 
närmaste åren.  Med utgångspunkt i visionen har ett förslag till mål och budget för 
2018 med plan för 2019-2020 tagits fram.

Målen är desamma som 2017 men en del indikatorer har justerats och samtliga 
målvärden uppdaterats.  

Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2018-2020 utifrån 
aktuell bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska 
budgetramar m.m.

2018 års ekonomiska resultat budgeteras till 13 917 000 kr, vilket motsvarar 3 % av 
kommunens skatter och bidrag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER-plan 2018 och ekonomisk plan 2019-2020,
2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader 

såväl som intäkter, i driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. 
Sådant beslut ska behandlas i nämnd och anmälas till kommunstyrelsen,

3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i 
investeringsbudgeten,

4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor 
under 2018.

LEKEBERGS KOMMUN

Martin WillénAnna NilssonBilock Gustav Olofsson
Kommundirektör Ekonomichef Administrativ chef

Sida 109 av 411



VA-taxa och 
anslutningsavgifter 2018

10

KS 17-708
   

Sida 110 av 411



Tjänsteskrivelse 2017-11-06 1 (3)

Dnr: KS 17-708

   

Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2018

Ärendebeskrivning
Under 2017 bidrar skattekollektivet med ca 1,1 miljoner kronor för att täcka den 
mellanskillnad som uppstått mellan VA-taxans intäkter och VA-verksamhetens 
kostnader. Inför 2018 föreslås att en ny VA-taxa beslutas och att skattefinansieringen 
helt tas bort.

Under 2018 kommer VA-kostnaderna att öka med ytterligare 200 tkr. Anledningen till 
att kostnaderna inte ökar mer 2018 beror på att största delen av investeringarna är 
budgeterade 2017, men har av olika anledningar blivit fördröjda. Projekt som finns 
med i beräkningen av taxehöjning 2018 är bla Örebrovatten, Vreta 
omvandlingsområde, upprustning av avloppsreningsverket i Fjugesta.

2018 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 360 
kr/år till 4 000 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 134 kr/år till 12 474 kr/år. Stora 
mätaren (qn 10,0) med 2 162 kr/år till 23 782 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med 
0,17 kr/m3 till 42,02 kr/m3 (inkl moms). Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan 
för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.

Förutom brukningsavgifterna, så föreslås anslutningsavgifterna för 
bostadsfastigheter höjas till 35 000 kr för servisavgift, 35 000 kr för 
förbindelsepunktsavgift, 17 000 kr för lägenhetsavgift (lägenhet 1-8) 17 000 kr, för 
lägenhet 9- uppåt är avgiften reducerad till 9 559 kr och tomtyteavgift till 18 kr per 
kvadratmeter tomtyta. Alla avgifter är inklusive moms. 

1 Bakgrund
Under 2018-2020 kommer VA-kostnaderna att öka med mellan 0,2- 1,5 mnkr/år. 
Kostnaderna ökar bland annat med anledning av beslutet att ta vatten från Örebro 
kommun. Den årliga nettokostnadsökningen för såväl levererat vatten/kubikmeter 
från Örebro kommun samt den ledning som Lekebergs kommun ska bygga mellan 
Lanna och Fjugesta är det som i huvudsak genererar den ökade VA-kostnaden. Till 
det kommer vissa renoveringar av bland annat avloppsreningsverket, vattentornet, 
Vreta omvandlingsområde mm.

2017 höjdes VA-taxans brukningsavgifter enligt följande, den fasta avgiften för den 
minsta mätaren (qn 2,5) med 330 kr/år till 3 640 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med  
1 027 kr/år till 11 340 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0) med 1 964 kr/år till 21 620 kr/år. 
Den rörliga avgiften ökas med 3,22 kr/m3 till 41,85 kr/m3 (inkl moms). 
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2018 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 360 
kr/år till 4 000 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 134 kr/år till 12 474 kr/år. Stora 
mätaren (qn 10,0) med 2 162 kr/år till 23 782 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med 
0,17 kr/m3 till 42,02 kr/m3 (inkl moms). Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan 
för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.

Utöver VA-taxans brukningsavgifter så är anslutningsavgiften en del av VA-intäkterna. 
Den nuvarande taxan för anslutningsavgifter har legat på samma nivå under många 
år vilket innebär att den inte följt den utveckling som skett på VA-marknaden 
avseende den faktiska anläggningskostnaden. Kommunens nuvarande 
anslutningsavgifter ligger långt under de kostnader som gäller för att bygga nya VA-
system. Det finns därigenom ett behov av att öka även anslutningsavgifterna för 
vatten och avlopp.

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
Kostnadsökningen är för normfamiljen (2 vuxna och 2 barn) ca 390 kr/hushåll/år.

När det gäller taxan för anslutningsavgifter så ligger nuvarande nivåer långt under de 
faktiska kostnaderna för att anlägga nya eller renovera befintliga VA-system. Det 
finns ett behov av att justera anläggningsavgifterna i syfte att motsvara de faktiska 
kostnaderna för anläggande av nya VA-nät.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Taxeökningen genererar en ökning av intäkterna från taxekollektivet med ca 1,3 
mkr/år och därmed tas skattesubventionen bort.

Den föreslagna höjningen av anslutningsavgifter innebär för ett typhus A med 
tomtstorlek på 1000 kvadratmeter en ökning från 80 000 kr till 105 000 kr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. höja VA-taxans brukningsavgifter 2018 enligt följande: 
Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 360 kr/år till 4 000 kr/år. 
Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 134 kr/år till 12 474 kr/år. 
Stora mätaren (qn 10,0) med 2 162 kr/år till 23 782 kr/år. 
Den rörliga avgiften ökas med 0,17 kr/m3 till 42,02 kr/m3 (inkl moms). 
Vid nyttjande av två mätare qn 2,5 blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för 
en qn 6,0.

2. fastställa nya belopp för anslutningsavgifter enligt följande att gälla från 2018-03-
01:
För bostadsfastigheter inklusive moms:
Servisavgift 35 000 kr
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Förbindelsepunktsavgift 35 000 kr
Lägenhetsavgift (lägenhet 1-8) 17 000 kr
Lägenhetsavgift (lägenhet 9-över) 9 559 kr
Tomtyteavgift 18 kr per kvadratmeter tomtyta

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock Mats Turesson
Kommundirektör Ekonomichef Teknisk chef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef)

Protokollet innehåller paragraferna §140

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-08 till och med 2017-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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§140 - VA-taxa och anslutningsavgifter 2018 (KS 17-708)
Ärendebeskrivning
Under 2017 bidrar skattekollektivet med ca 1,1 miljoner kronor för att täcka den mellanskillnad som 
uppstått mellan VA-taxans intäkter och VA-verksamhetens kostnader. Inför 2018 föreslås att en ny 
VA-taxa beslutas och att skattefinansieringen helt tas bort.

Under 2018 kommer VA-kostnaderna att öka med ytterligare 200 tkr. Anledningen till att 
kostnaderna inte ökar mer 2018 beror på att största delen av investeringarna är budgeterade 2017, 
men har av olika anledningar blivit fördröjda. Projekt som finns med i beräkningen av taxehöjning 
2018 är bla Örebrovatten, Vreta omvandlingsområde, upprustning av avloppsreningsverket i 
Fjugesta.

2018 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 360 kr/år till 4 000 
kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 134 kr/år till 12 474 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0) med 2 162 
kr/år till 23 782 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med 0,17 kr/m3 till 42,02 kr/m3 (inkl moms). Vid 
nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.

Förutom brukningsavgifterna, så föreslås anslutningsavgifterna för bostadsfastigheter höjas till 
35 000 kr för servisavgift, 35 000 kr för förbindelsepunktsavgift, 17 000 kr för lägenhetsavgift 
(lägenhet 1-8) 17 000 kr, för lägenhet 9- uppåt är avgiften reducerad till 9 559 kr och tomtyteavgift 
till 18 kr per kvadratmeter tomtyta. Alla avgifter är inklusive moms. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. höja VA-taxans brukningsavgifter 2018 enligt följande: 
Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 360 kr/år till 4 000 kr/år. 
Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 134 kr/år till 12 474 kr/år. 
Stora mätaren (qn 10,0) med 2 162 kr/år till 23 782 kr/år. 
Den rörliga avgiften ökas med 0,17 kr/m3 till 42,02 kr/m3 (inkl moms). 
Vid nyttjande av två mätare qn 2,5 blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.

2. fastställa nya belopp för anslutningsavgifter enligt följande att gälla från 2018-03-01:
För bostadsfastigheter inklusive moms:
Servisavgift 35 000 kr
Förbindelsepunktsavgift 35 000 kr
Lägenhetsavgift (lägenhet 1-8) 17 000 kr
Lägenhetsavgift (lägenhet 9-över) 9 559 kr
Tomtyteavgift 18 kr per kvadratmeter tomtyta
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2018 - (50428)
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Tjänsteskrivelse - Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljönämndens område

Ärendebeskrivning
Sydnärkes miljönämnd beslutade 28 augusti 2017 föreslå kommunfullmäktige i 
Askersund, Laxå och Lekeberg besluta att anta förslag till taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens och livsmedelslagens område. 

1 Bakgrund
Sydnärkes miljönämnd har sedan 1 januari 2016 en timtaxa på 785 kronor. 
Kostnaden ligger lågt jämfört med många andra kommuner. Ny timtaxa från och med 
1 januari 2018 föreslås bli 900 kronor (exkl. uppräkning med index 874 kronor). 

Vid en jämförelse av våra grannkommuner och i länet framgår följande taxor för 
2017. Liksom för Sydnärkes miljöförvaltning pågår en översyn av taxan inför 2018.

Förvaltning Miljö Livs

Örebro 940 1070

Bergslagens miljö- och byggförvaltning 820 985

Kumla/Hallsberg 770 770

Degerfors 700 750

Karlskoga/Storfors 950 950

Kristinehamn 1010 1070

Miljösamverkan Östra Skaraborg 955 1230

 

En översyn av taxan har skett enligt den beräkningsmodell som tagit fram av SKL. 
Modellen tar hänsyn till lönekostnader, gemensamma kostnader och 
myndighetsspecifika kostnader. SKL:s beräkningsmodell innebär att 
verksamhetsutövaren får stå för de kostnader som genereras för att kunna bedriva 
en effektiv och ändamålsenlig tillsyn.

I samband med taxehöjningen sker en förändring i Taxebilaga 2 så att miljönämnden 
ges rätt att ta ut fasta årsavgifter för tillsyn av hälsoskyddsobjekt (skolor, förskolor, 
hygienlokaler m.m). Detta tillskott kommer att användas för att förstärka resurser för 
främst miljötillsyn, hälsoskydd och livsmedelskontroll. 
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
livsmedelslagens område

2. timtaxan vid tillämpning av taxan ska vara 900 kronor per timme
3. taxa gäller från och med 1 januari 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §144

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-08 till och med 2017-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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§144 - Taxa för prövning och tillsyn inom miljönämndens område 
(KS 17-600)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes miljönämnd beslutade 28 augusti 2017 föreslå kommunfullmäktige i Askersund, Laxå och 
Lekeberg besluta att anta förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
livsmedelslagens område. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1.anta redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
livsmedelslagens område

2.timtaxan vid tillämpning av taxan ska vara 900 kronor per timme

3.taxa gäller från och med 1 januari 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut
 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxa för prövning och tillsyn inom miljönämndens område - (50716)
 § 32/2017 Miljönämnden - Taxa för prövning och tillsyn inom miljönämndens område - (KS 

17-600-1)
 Miljöbalkstaxa - (KS 17-600-2)
 Livsmedelstaxan - (KS 17-600-3)
 Taxebilaga 1 - (KS 17-600-4)
 Taxebilaga 2 - (KS 17-600-5)
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Miljöbalkens område

Inledande bestämmelser

1 §
Denna taxa gäller avgifter för Askersund, Laxå och Lekebergs kommuners kostnader för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljö-
balken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. 
vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, 
verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska 
produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 
miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rätte-
gångskostnader.

2 §
Avgift enligt denna taxa tas ut för:
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller 
undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 §
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser 

meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.

4 §
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda fall fattas av 
den kommunala nämnd eller styrelse som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den 
anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.

5 §
Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens 
eller ersättningens storlek skall kunna bestämmas.

Timtaxa

6 §
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 900 kronor per hel timme handläggningstid. 
Avgiftsuttag sker med fast avgift för den handläggningstid som bestämts för ärendet 
alternativt med timavgift baserat på nedlagd handläggningstid i ett enskilt ärende.

7 § 
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
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handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning, resor och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet 
samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år 
tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar 
mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift.

8 § 
Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna 
fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året 
före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2014.

Avgift för prövning

9 §
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av 
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med 
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1. 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

10 §
Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare 
tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande 
handläggningstiden.

11 §
Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. 

12 §
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.

13 §
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är 
sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 
och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i 
ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden 
om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd enligt miljöbalken. 

14 §
Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller 
åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 
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Avgift med anledning av anmälan

15 § 
Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast 
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan 
eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1. 
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan 
avser.

16 § 
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 1 
kap 10 § miljöprövningsförordningen 2013:251 med beteckningen C är denne i 
förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.
17 § 
Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna 
taxa. 

Avgift för tillsyn i övrigt

18 § 
För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som anges i taxebilaga 1 och 
taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som anges som 
tidsfaktor i taxebilaga 1 och taxebilaga 2. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att 
tidsfaktorn för multipliceras med timtaxan. 

Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift för 
denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerad med timtaxan. 

19 § 
Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den 
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras 
med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot 
villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För 
sådana åtgärder tas timavgift ut. 

20  § 
För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad 
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter 
enligt taxebilaga 1 eller taxebilaga 2, ska full avgift betalas för den punkt som medför den 
högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga 
verksamheterna. 
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21 § 
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från 
och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har 
meddelats eller anmälan skett eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten 
har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller 
för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

22 § 
Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, 
ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande 
eller kostnader. 

Nedsättning av avgift

23 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna 
taxa sättas ned eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande m.m.

24 §  
Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Laxå kommun (värdkommun för gemensam 
miljönämnd och förvaltning). Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller 
i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.

25 § 
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 
utsökningsbalken.

26 § 
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska 
gälla omedelbart även om det överklagas.

27 § 
Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2018. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll 
av livsmedel.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuners 
kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen 
(2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de 
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. registrering av anläggning,

2. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt.

3. uppdragsverksamhet 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av 
överklagande av beslut enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med 
stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen

4 § Sydnärkes miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i 
denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv 
senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till 
den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 
månad 2014.

5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 
18 § tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om 
avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av Sydnärkes miljönämnd. 

Timtaxa (timavgift)
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 900 kronor per timme 
kontrolltid och beslutats av kommunfullmäktige för Askersund, Laxå och 
Lekebergs kommuners offentliga kontroll av livsmedel. 

Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Med 
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 
har använt till förberedelser inför kontrollen, kontakter med parter, samråd med 
experter och andra myndigheter, inspektioner och offentliga kontroller, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, efterarbete såsom rapportskrivning och 
granskning av insamlat material, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 
gånger ordinarie timavgift.
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Avgift för uppdragsverksamhet tas ut med den timavgift som anges i denna 
paragraf. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller 
i förhållande till faktisk nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan.

Avgift för registrering 
7 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva 
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för 
drickvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift 
8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Sydnärkes miljönämnd fastställer för 
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen 
bestående av en 

1. riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, 
produktionens storlek och konsumentgrupper

2. s.k.- informationsrelaterad kontroll gällande bl.a. redligheten 
(informationsmodul)

3. en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av 
verksamheten.

Härvid tillämpas gällande vägledning från Livsmedelsverket beträffande 
riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med 
timtaxan. 

9 § Om en tillämpning av 8 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning 
blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt 
nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på 
grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

10 § Om en företagare har flera livsmedelsanläggningar inom samma byggnad 
eller område, ska företagaren betala full avgift för den anläggning/verksamhet 
vars kontrolltid är högst. Om det finns särskilda skäl får Sydnärkes miljönämnd 
besluta att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller efterges för de övriga 
anläggningarna. 

11 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. 

12 § Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår 
att den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten 
påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår.
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Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

13 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår 
att den årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet 
är föremål för kontroll och av den som bedriver verksamhet i en anläggning för 
tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenför-
sörjning. 

Avgift för extra offentlig kontroll
14 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går 
utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid 
enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av 
prover. 

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om 
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska 
den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den 
företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga 
kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen 
medför. 

Inspektionen och andra kontrollåtgärder med anledning av att 
verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller 
förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.

15 § Av 12 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår 
att avgift inte ska betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig 
vara obefogade.

Nedsättning av avgift m.m. 
16 § Sydnärkes miljönämnd får besluta om att sätta ned eller efterskänka den 
årliga kontrollavgiften eller andra avgifter om det finns särskilda skäl. 

Avgiftens erläggande m.m.
17 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sydnärkes miljönämnd. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m.
18 § Av 33 § livsmedelslagen framgår att Sydnärkes miljönämnd får förordna att 
dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

19 § Av 31 § livsmedelslagen framgår att Sydnärkes miljönämnds beslut om 
avgift får överklagas hos länsstyrelsen. 
____________
Denna taxa träder i kraft den 2018-01-01. 
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Laxå, Lekebergs och Askersunds kommuners taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 
Taxebilaga 1

1

Taxebilaga 1 
Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan 
handläggning

Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående taxa den tid i timmar som avgör den fasta avgiften 
för respektive angivna ärenden. För beräkning av den fasta avgiften multipliceras Tidsfaktorn 
(TF) med timtaxan. Timtaxan anges i 6 § i taxan. 

Från och med den 1 januari 2018 är timtaxan 900 kronor per timme handläggningstid.

SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN (MB) TF Avgift
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Timtaxa

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan 
tillstånd enligt föreskrifterna för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Timtaxa

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifterna för natur- och 
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde. 

Timtaxa

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och 
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för 
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Timtaxa

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB. Timtaxa
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, 
vilthägn eller allemansrätten.

Timtaxa

MILJÖFARLIG VERKSAMHET 9 KAP MB
Prövning 
A. Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd avseende:
1. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten. 5 4 500 kr
2. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit. 5 4 500 kr
3. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1 och 2 på samma 

fastighet och vid samma tillfälle.
7 6 300 kr

4. Inrättande av WC till sluten tank. 3 2 700 kr
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 4 3 600 kr
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6 -25 

personekvivalenter.
8 7 200 kr

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26 - 200 
personekvivalenter.

Timtaxa

B. Prövning av ansökan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet där kommunen föreskrivit tillståndsplikt.

2 1 800 kr

Anmälan
A. Handläggning av anmälan att inrätta annat slags toalett än vattentoalett enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.
1. Förmultningstoalett 1 900 kr
B. Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

4 3 600 kr

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.

2 1 800 kr

C. Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet.

2 1 800 kr
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Laxå, Lekebergs och Askersunds kommuners taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 
Taxebilaga 1

2

Tillsyn i övrigt
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt förteckning i bilaga till 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för vilken tillstånds- 
eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 §§ samt U-objekt med fast avgift.

Årlig 
tillsynsavgift 

enligt 
taxebilaga 2

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i övrigt. Timtaxa

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt 
allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken. 

Timtaxa

ÖVRIGA VERKSAMHETER – HÄLSOSKYDD

Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 31 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet. 
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin. 2 1 800 kr
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. 1 900 kr
Anmälan
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning inom detaljplan enligt 37 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.

1 900 kr

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd om att driva eller arrangera:
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som 
innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, 
piercningsverktyg eller andraliknande skärande eller stickande verktyg.
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, fotvård, skönhetsbehandling som 
innebär injektioner.

4 3 600 kr

Nivå 2, måttlig hälsorisk; öronhåltagning, akupunktur. 3 2 700 kr
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många 
människor.

Timtaxa

3. Skol- och fritidsverksamhet. Timtaxa
Tillsyn badvatten / strandbad

Avgift för tillsyn av badanläggningar och liknade som är upplåtna åt allmänheten eller 
som utnyttjas av många människor:
Anläggning med 1 - 2 bassänger och/eller bubbelpooler. 3 2 700 kr
Anläggning med 3 - 5 bassänger och/eller bubbelpooler. 6 5 400 kr
Tillsyn Årlig 

tillsynsavgift 
enligt 

taxebilaga 2

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MB

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt 
allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken.

Timtaxa

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP MB

Tillsyn och prövning av vattenverksamhet. Timtaxa

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP MB

Tillsyn och prövning enligt 12 kap MB. Timtaxa

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP MB

Prövning
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om 
spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Timtaxa

Anmälan
Handläggning av information enligt 28 § förordning (2007:846) om 
flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av anläggning som innehåller 
CFC, HCFC, halon, HFC.

Timtaxa

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälningsskyldighet 
beträffande asbest i ventilationsanläggningar (1985:997).

1 900 kr
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Laxå, Lekebergs och Askersunds kommuners taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 
Taxebilaga 1

3

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) 
om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Timtaxa

Information
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 
om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information 
gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses att installeras inomhus):
1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark. 1 900 kr
2. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med 
tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3

1 900 kr

3. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. 3 2 700 kr
Tillsyn
Rapportering till tillsynsmyndigheten enligt 8.8 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 
av återkommande kontroll (gäller ej öppna cisterner ovan mark som förvaras 
inomhus).
1. Tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 eldnings- eller dieselbränn- olja i öppen 
cistern i mark, spillolja i öppen cistern i mark som är försedda med markförlagda rör- 
och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska som inte 
bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokollet.

1 900 kr

2. Tillsyn över förvaring eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark 
med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 som 
inte bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokollet.

1 900 kr

3. Tillsyn av anläggningar som ligger inom vattenskyddsområde. Timtaxa
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter. Timtaxa

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP MB

Prövning
A. Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall 
på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken.

1 900 kr

B. Handläggning av ansökan om undantag från renhållningsordningen. 1 900 kr
Tillsyn i övrigt
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timtaxa
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Laxå, Lekebergs och Askersunds kommuners taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 
Taxebilaga 2

Taxebilaga 2
Fasta tillsynsavgifter för miljöfarlig verksamhet
Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående tabell den tid i timmar per år som utgör 
grunden för den fasta årliga timavgiften för respektive klassningskodade verk-
samheter. För beräkning av årsavgiften multipliceras Tidsfaktor (TF) med timtaxan 
för aktuellt år. Timtaxan anges i 6 § i taxan. För 2018 är timtaxan 900 kronor per 
timme. 

KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå 

KK TF PN Beskrivning

 JORDBRUK

 Djurhållning m.m.
1.10 15 B Anläggning för djurhållning med

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30 kilogram och avsedda 
för produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),
3. mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor), eller
4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans 
motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20.

1.11 15 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar 
med mer än 400 djurenheter, dock ej inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till 
sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret),
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och 
avelshannar.

1.20-1 8 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 200 djurenheter, dock ej 
inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till 
sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret),
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor 
räknas som suggor),
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även 
obetäckta gyltor),
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och 
avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som 
värphöns),
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en 
veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar 
upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För andra djurarter 
motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd 
utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck 
eller urin. Vid beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller 
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fosfor som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1.   renskötsel, eller
2.   om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11.

1.20-2 6 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter men 
högst 200 djurenheter, dock ej inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till 
sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret), 3. tre 
övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor 
räknas som suggor),
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även 
obetäckta gyltor),
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och 
avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som 
värphöns),
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en 
veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar 
upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För andra djurarter 
motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd 
utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck 
eller urin. Vid beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller 
fosfor som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11.

1.2001 4 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter men 
högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.

 Odling

1.30 8 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel 
eller annan liknande jordbruksproduktion.

1.3001 6 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter

1.3002 4 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 2000 men högst 
5000 kvadratmeter

1.3003 2 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är högst 2000 kvadratmeter

1.3004 6 U Anläggning för torkning av gödsel

 FISKODLING M.M.

5.10 15 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per 
kalenderår.

5.20 6 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per 
kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 5.10.

5.2001 2 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per 
kalenderår.

 UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, 
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M
Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10 20 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om 
verksamheten inte
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 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa 

torvfyndigheter, eller
 endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 

material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 
avslutad.

10.11 15 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om 
verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad.

10.20 12 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra 
jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa 
torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 
material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 
avslutad.

10.30 10 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt 
uttagen mängd).

10.3001 6 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus (totalt 
uttagen mängd).

10.40 6 C Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa 
torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11.

10.4001 2 U Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde högst 5 hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).

10.50 8 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om 
verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

10.5001 4 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om 
verksamheten bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod.

10.60 8 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller 
bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.

10.6001 4 U Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller 
bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.

 Råpetroleum, naturgas och kol

11.20 15 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 11.10.

11.30 10 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

 Malm och mineral

13.30 50 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.

13.50 55 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller 
kol än rostning och sintring.

13.60 25 B Anläggning för utvinning och produktion av asbest.

 Annan utvinningsindustri

13.70 6 C Djupborrning, som inte omfattas av 11.10 eller 11.20.

 LIVSMEDEL OCH FODER M.M.
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 Animaliska råvaror

15.10-1 75 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.

15.10-2 35 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 men högst 50 000 ton 
slaktvikt per kalenderår.

15.20 20 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton slaktvikt per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10.

15.30 8 C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20.

15.3001 4 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20.

15.40 80 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
animaliska råvaror (utom mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter 
per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast frysning.

15.41 80 B Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt ursprung 
baserad på mer än 40 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.40 eller 15.80.

15.50-1 40 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
animaliska råvaror - chark och styckning - för en produktion av mer än 10 000 ton 
men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80.

15.50-2 30 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
animaliska råvaror - chark och styckning - för en produktion av mer än 400 ton 
men högst 10 000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80.

15.5001 12 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
animaliska råvaror - chark och styckning - för en produktion av högst 400 ton 
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80.

15.50-3 35 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 10 
000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80.

15.50-4 25 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 
ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80.

15.5002 8 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av högst 400 
ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 
15.80.

15.60-1 75 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer 
än 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.10, 15.40 eller 
15.80.

15.60-2 35 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på 
minst 500 ton men högst 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.10, 15.40 eller 
15.80.

15.6001 2 U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på 
högst 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 90.10.
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15.60-3 75 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 

tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer 
än 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.10, 15.40 eller 
15.80.

15.60-4 35 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer 
än 2 000 ton men högst 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.10, 15.40 eller 
15.80.

15.70 6 C Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer 
än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte hållbarhetsbehandling genom 
endast frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 15.60 eller 15.80.

15.7001 2 U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på 
högst 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår. 

15.80-1 10 C Rökeri för en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta produkter 
per kalenderår.

15.80-2 6 C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per 
kalenderår.

15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår.

 Vegetabiliska råvaror

15.90-1 65 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 150 000 ton produkter per 
kalenderår.

15.90-2 60 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 100 000 men högst 150 000 ton 
produkter per kalenderår.

15.9001 55 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 50 000 ton men högst 100 000 
ton produkter per kalenderår.

15.9002 50 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 50 000 ton produkter per 
kalenderår.

15.100-1 12 C Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.

15.10001 6 U Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.

15.110-1 60 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller 
grönsaker för en produktion baserad på mer än 75 000 ton råvara per kalenderår, 
om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                                              

15.110-2 55 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller 
grönsaker för en produktion baserad på mer än 25 000 men högst 75 000 ton 
råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 
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2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                                           

15.110-3 60 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller 
grönsaker för en produktion baserad på mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, 
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                               

15.110-4 55 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller 
grönsaker för en produktion baserad på mer än 10 000 men högst 25 000 ton 
råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds 
till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                                                 

15.120 25 C Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller 
grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.110.

15.12001 8 U Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller 
grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår.

15.130 10 C Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller 
grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår, 
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.13001 2 U Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller 
grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår, 
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.140-1 25 C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 50 000 
ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.

15.140-2 10 C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 1 000 
ton men högst 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.90.

15.14001 2 U Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av högst 1 000 ton 
per kalenderår.

15.14002 4 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en 
lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.

15.150-1 60 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en 
produktion av mer än 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10

15.150-2 55 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en 
produktion av mer än 25 000 men högst 75 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.150-3 60 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en 
produktion av mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.150-4 55 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en 
produktion av mer än 10 000 men högst 25 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.160 20 C Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.150.

 Mjölk, oljor, fetter m.m.
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15.170 40 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer 

än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
15.180-1 25 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en 

produktion baserad på en invägning av mer än 50 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170.

15.180-2 20 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en 
produktion baserad på en invägning av mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton 
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170.

15.180-3 10 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en 
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170.

15.18001 2 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en 
produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår.

15.190-1 70 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor 
eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 
100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 
15.90 eller 15.170.

15.190-2 55 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor 
eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 
50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170.

15.190-3 35 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor 
eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 
5 000 ton men högst 
50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 
15.90 eller 15.170.

15.200 10 C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor 
eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 
100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 
15.90, 15.170 eller 15.190.

15.20001 2 U Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor 
eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 
100 ton per kalenderår.

15.210-1 55 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 50 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170 

15.210-2 45 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 25 000 men högst 
50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 
eller 15.170 

15.210-3 35 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton per 
kalenderår men högst 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170 

15.220 6 C Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90, 15.170, eller 
15.210.

15.22001 2-6 U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per 
kalenderår.

 Drycker m.m.

15.230 75 B Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom 
jäsning eller destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol per 
kalenderår.

15.240-1 25 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom 
jäsning eller destillation, motsvarande mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren 
etanol per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230.

15.240-2 15 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom 
jäsning eller destillation, motsvarande mer än 100 ton men högst 500 ton ren 
etanol per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230.

15.240-3 10 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom 
jäsning eller destillation, motsvarande mer än 10 ton men högst 100 ton ren 
etanol per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230.

15.24001 2 U Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom 
jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår.
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15.24002 10 U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller 

för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner.
15.250-1 40 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 50 000 ton malt per 

kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10 

15.250-2 35 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 2 500 men högst 50 
000 ton malt per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10 

15.250-3 30 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 2 500 ton malt per 
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10 

15.250-4 35 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 20 000 m³ läskedryck 
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10 

15.250-5 30 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 5 000 men högst 20 
000 m³ läskedryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.250-6 25 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst 5 
000 m³ läskedryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10.                                                                                                              

15.25001 8 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 m³ läskedryck 
per kalenderår. 
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som 
inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.                                                                                                              

15.250-7 40 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 20 000 m³ maltdryck 
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10.                                                                                                        

15.250-8 35 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 5 000 men högst 20 
000 m³ maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10.                                                                                                           

15.250-9 30 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst 5 
000 m³ maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10.                                                                                                           

15.25002 10 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 m³ maltdryck per 
kalenderår.
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som 
inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.                                                                                                           

15.260 20 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 000 
kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15.90.

15.26001 8 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 kubikmeter 
maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds 
till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
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 Annan livsmedelstillverkning

15.270 75 B Anläggning för tillverkning av
1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.

15.27001 8 U Anläggning för tillverkning av
1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.

15.280-1 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr per 
kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15.90.

15.280-2 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 000 men högst 20 000 ton choklad eller 
konfektyr per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15.90.

15.280-3 10 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 men högst 5 000 ton choklad eller 
konfektyr per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15.90.

15.28001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller konfektyr per 
kalenderår.

15.280-4 10 C Anläggning för tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15.90.

15.28002 2 U Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår.

15.280-5 25 C Anläggning för rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15.90.

15.280-6 10 C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per 
kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15.90.

15.28003 2 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.
15.290-1 80 B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton slakteriprodukter per 

kalenderår, om verksamheten
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10 
- 15.280, och
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.290-2 55 B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra livsmedel per 
kalenderår, om verksamheten
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10 
- 15.280, och
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.300-1 40 C Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton slakteriprodukter per 
kalenderår, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 
15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.300-2 20 C Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra livsmedel, om 
verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 
15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10.

Sida 147 av 411



Laxå, Lekebergs och Askersunds kommuners taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 
Taxebilaga 2

KK TF PN Beskrivning
15.30001 6 U Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel, om verksamheten

a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 
15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10

15.300-3 20 C Anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst 15 000 ton livsmedel, 
om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 
15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.30002 6 U Anläggning för framställning av högst 1 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 
15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.310 6 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller 
vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig 
verksamhet enligt 15.10-15.300.

 Foder

15.320-1 80 B Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder 
genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas 
som livsmedel, om produktionen baseras på mer än 10 000 ton råvara per 
kalenderår.

15.320-2 35 B Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder 
genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas 
som livsmedel, om produktionen baseras på mer än 2 500 ton men högst 10 000 
ton råvara per kalenderår.

15.32001 8 U Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder 
genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas 
som livsmedel, om produktionen baseras på högst 2 500 ton per kalenderår.

15.330 35 B Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt 
djurfoder, för en produktion av
1. mer än 100 000 ton spannmålsfoder per kalenderår, eller
2. mer än 15 000 ton annat foder per kalenderår.
Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än 50 viktprocent 
spannmål. Foder som framställs och används inom den egna djurhållningen skall 
inte räknas in vid tillämpningen av första stycket.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter,
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.320, 90.240, 90.250 eller 90.260.

15.340-1 25 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt 
djurfoder, för en produktion per kalenderår av mer än 50 000 men högst 100 000 
ton spannmålsfoder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 15.330, 
90.240, 90.250 eller 90.260.

15.340-2 10 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt 
djurfoder, för en produktion per kalenderår av mer än 5 000 men högst 50 000 ton 
spannmålsfoder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 15.330, 
90.240, 90.250 eller 90.260.
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15.34001 2 U Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt 

djurfoder, för en produktion per kalenderår av högst 5 000 ton spannmålsfoder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.

15.340-3 25 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt 
djurfoder, för en produktion per kalenderår av mer än 5 000 men högst 15 000 ton 
annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 15.330, 
90.240, 90.250 eller 90.260.

15.340-4 10 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt 
djurfoder, för en produktion per kalenderår av mer än 500 men högst 5 000 ton 
annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 15.330, 
90.240, 90.250 eller 90.260.

15.34002 2 U Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt 
djurfoder, för en produktion per kalenderår av högst 500 ton annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 

 TEXTILVAROR

17.10-1 100 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 20 000 ton fibrer eller 
textilier per kalenderår.                                                                                                                                                                                                                           

17.10-2 90 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500 men högst 20 000 
ton fibrer eller textilier per kalenderår.                                                                                                                                                                                     

17.20-1 50 B Anläggning för annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 2500 
ton textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp 
av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar 
(VOC) per kalenderår.

17.20-2 45 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 1000 men högst 2500 ton 
fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 1000 men 
högst 2500 ton textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvatten och 
utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår.

17.20-3 35 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 men högst 1000 ton 
fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 men 
högst 1 000 ton textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvatten och 
utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår.

17.30 10 C Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton fibrer eller textilier 
per kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 17.10 eller 17.20.

17.3001 6 U Anläggning för förbehandling eller färgning av högst 10 ton fibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.

17.3002 6 U Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år.

17.3003 2 U Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år.

 PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.10 70 B Garveri för en produktion av mer än 3 000 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn 
per kalenderår.

18.20 70 B Anläggning för
1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 ton råvara per 
kalenderår, eller
2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton råvara per 
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
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tillståndspliktig enligt 18.10 eller 90.240.

18.30-1 15 C Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en 
produktion av mer än 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240.

18.30-2 10 C Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en 
produktion av mer än 2 ton men högst 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240.

18.3001 2 U Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en 
produktion av högst 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn.

18.3002 6 U Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i 
anslutning till slakteri, för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per 
kalenderår

18.3003 2 U Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i 
anslutning till slakteri, för en produktion baserad på högst 1 ton hudar per 
kalenderår

 TRÄVAROR

20.10-1 25 C Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 10 000 kubikmeter trä med 
träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

20.10-2 20 C Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 500 kubikmeter men högst 10 
000 kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering 
eller doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

20.10-3 15 C Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 kubikmeter trä med 
träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

20.1001 6 U Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 kubikmeter trä med 
träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning.

20.20-1 65 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, 
hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 500 000 m³ per kalenderår 

20.20-2 50 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, 
hyvling eller svarvning för en produktion av 200 000 -  500 000 m³ per kalenderår 

20.20-3 35 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, 
hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 men högst 200 000 m³ 
per kalenderår 

20.30-1 25 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, 
hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 30 000 kubikmeter men högst 
70 000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
20.20.

20.30-2 15 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, 
hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter men högst 
30 000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
20.20.

20.3001 6 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, 
hyvling eller svarvning för en produktion av högst 6 000 kubikmeter per 
kalenderår.

20.40-1 20 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.

20.40-2 15 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter men 
högst 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.

20.40-3 8 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men 
högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.

20.4001 2 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast 
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mått per kalenderår.

20.40-4 20 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.

20.40-5 15 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter men 
högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.

20.40-6 8 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men 
högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.

20.4002 2 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst 
mått råvara per kalenderår.

20.40-7 10 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.

20.4003 2 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.

20.50-1 70 B Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton träfiberskivor per kalenderår.

20.50-2 50 B Anläggning för tillverkning av högst 20 000 ton träfiberskivor per kalenderår.

20.60-1 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter
1. fanér eller plywood, eller
2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av spån per 
kalenderår.

20.60-2 15 C Anläggning för tillverkning av högst 10 000 kubikmeter
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår.

20.70-1 25 B Anläggning för lagring av
1. mer än 200 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med 
begjutning av vatten, eller
2. mer än 100 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 20.90.                                                                                                                                                                                                       

20.70-2 20 B Anläggning för lagring av
1. mer än 80 000 men högst 200 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 40 000 men högst 100 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 20.90.                                                                                                                                                                                                         

20.70-3 15 B Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 men högst 80 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 men högst 40 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 20.90.                                                                                                                                                                                                              

20.80-1 6 C Anläggning för lagring av mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m3 fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.

20.80-2 15 C Anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter timmer men högst 20 000 
kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land med 
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 20.70.

20.80-3 10 C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 10 000 
kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land med 
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 20.70.
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20.80-4 15 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 

timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig 
enligt 20.70.

20.80-5 10 C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter 
timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig 
enligt 20.70.

20.8001 2 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten.

20.90 6 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om 
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller 
orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med 
begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

20.9001 2 U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om 
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller 
orkan och omfattar
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med 
begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

 MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

21.20-1 45 B Anläggning för framställning av mer än 1000 men högst 10 000 ton 
returfibermassa per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
21.10.                                                                                                                                                              

21.20-2 35 B Anläggning för framställning av mer än 1 men högst 1000 ton returfibermassa per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.10.                                                                                                                                                                         

21.2001 8 U Anläggning för framställning av högst 1 ton returfibermassa per kalenderår.                                                                                                                                                                         

21.40 25 B Anläggning för framställning av mer än 100 ton papper, papp eller kartong per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30.

21.50 15 C Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton papper, papp eller kartong per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.

21.5001 6 U Anläggning för framställning av högst 10 ton papper, papp eller kartong per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.

21.5002 4 U Anläggning för tillverkning av pappers- eller pappvaror med torr process

 FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION

22.10 25 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.

22.20 10 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer.

22.30 20 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår.

22.40-1 6 C Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.

22.4001 4 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår.

22.4002 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter 
men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår.

22.4003 T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

22.40-2 12 C Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22.30.

22.40-3 8 C Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter 
men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 22.30.
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22.4004 4 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter 

men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 22.30.

22.4005 2 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

 STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE

23.1001 8 U Anläggning för framställning av kol (hårt kol)

23.20 75 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 23.10 eller 31.40.

 KEMISKA PRODUKTER

24.20 50 B Anläggning för att genom biokemiska processer i industriell skala tillverka 
läkemedelssubstanser.

24.30 20 C Anläggning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt tillverka 
läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala.

24.40-1 110 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka mer än 5 
000 ton per kalenderår ytaktiva ämnen (tensider)

24.40-2 100 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka högst 5 
000 ton per kalenderår ytaktiva ämnen (tensider)

24.40-3 100 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka 
bindemedel för färg och lack i form av basplastpolymerer av epoxi- eller 
polyuretanpolymerer

24.40-4 95 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka 
bindemedel för färg och lack - övriga ämnen

24.40-5 90 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka bränsle ur 
vegetabiliska eller animaliska oljor.

24.50 50 B Anläggning för tillverkning i industriell skala
1. genom biosyntetiska reaktioner av
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,
b) organiska syror, eller
c) biopolymerer, eller
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.

24.60-1 130 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska reaktioner, av fosfor-
, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 24.10.

24.60-2 110 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska reaktioner, av 
sprängämnen, fotokemikalier och bekämpningsmedel.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 24.10.

24.60-3 35 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska reaktioner, av 
acetylengas, lustgas och annan kemiskt framställd gas.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning till bassängbad,
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 procent aktiv klorhalt för 
desinfektion i den verksamhet där tillverkningen sker, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10

24.70 20 C Anläggning för framställning genom destillation av mer än 5 000 ton gas per 
kalenderår.

24.7001 6 U Anläggning för framställning genom destillation av högst 5 000 ton gas per 
kalenderår.

24.80 20 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska 
eller oorganiska ämnen i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala, om det i verksamheten används eller tillverkas någon kemisk 
produkt som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” 
eller ”miljöfarlig”.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 24.81
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24.81 20 C Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur 

vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan 
icke industriell skala.

24.90 20 C Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska 
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala, om det i verksamheten inte används eller tillverkas något kemisk 
produkt som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, cancerframkallande, ”mutagen” ”reproduktionstoxisk” 
eller ”miljöfarlig”.

24.100 15 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan beskrivning i denna bilaga.

24.110-1 55 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka - 
mer än 20 000 ton per kalenderår -
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte 
används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har 
meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", ”frätande", 
"cancerframkallande", "mutagen", ”reproduktionstoxisk” eller "miljöfarlig",
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per 
kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller 
5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

24.110-2 45 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka - 
mer än 2 000 men högst 20 000 ton per kalenderår -
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte 
används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har 
meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", ”frätande", 
"cancerframkallande", "mutagen", ”reproduktionstoxisk” eller "miljöfarlig",
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per 
kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller 
5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.

24.110-3 35 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka - 
mer än 1 000 men högst 2 000 ton per kalenderår -
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte 
används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har 
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meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", ”frätande", 
"cancerframkallande", "mutagen", ”reproduktionstoxisk” eller "miljöfarlig",
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per 
kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller 
5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.

24.110-4 35 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka - 
mer än eller lika med 100 men högst 1 000 ton per kalenderår -
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte 
används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har 
meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", ”frätande", 
"cancerframkallande", "mutagen", ”reproduktionstoxisk” eller "miljöfarlig",
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per 
kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller 
5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.

24.120-1 25 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka
1. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 24.110,
2. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 
tillverkningen sker genom destillation, eller
3. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
24.110.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 39.20

24.12001 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.

24.120-2 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 39.20.

24.120-3 12 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
mer än 1000 ton men högst 2000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 24.110.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 39.20.

24.120-4 10 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
mer än 10 ton men högst 1000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 
eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 24.110.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 39.20.

24.12002 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter 
per kalenderår.

24.12003 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen 
sker genom destillation.

24.130 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
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1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller 
hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.

24.13001 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller 
hygienprodukter per kalenderår.

24.140-1 35 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka mer än 100 ton 
läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

24.140-2 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka mer än 10 men 
högst 100 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

24.140-3 12 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka mer än 500 kg 
men högst 10 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

24.140-4 6 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka högst 500 kg 
läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

24.150 20 C Anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 24.10-24.140.

 GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10-1 60 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras 
på mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 39.20.

25.10-2 40 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras 
på mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 39.20.

25.11-1 30 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras 
på mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30.

25.11-2 20 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras 
på mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30.

25.11-3 12 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras 
på mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30.

25.11-4 8 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras 
på mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30.

25.1101 2 U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras 
på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

25.20-1 25 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 
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polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på 
mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,

25.20-2 30 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på 
mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller 
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per 
kalenderår.

25.20-3 20 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på 
mer än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, eller 
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton 
plastråvara per kalenderår.

25.30 13 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, 
om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20.

25.3001 2 U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, 
om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.

25.40 20 B Anläggning för flamlaminering med plast.

25.50-1 15 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av 
produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.

25.50-2 8 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 200 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 
tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller 
mekanisk bearbetning.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.

25.50-3 6 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 20 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 
tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller 
mekanisk bearbetning.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.

25.5001 2 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår 
och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast 
förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.

25.50-4 25 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.

25.50-5 15 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 10 ton men högst 20 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 
beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.

25.50-6 10 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 5 ton men högst 10 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 
beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.

25.50-7 8 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 3 ton men högst 5 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 
beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.

25.50-8 6 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 3 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 
beläggning eller kalandrering med plast.
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Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.

25.5002 2 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår 
och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med 
plast.

 ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER

 Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.10 50 B Anläggning för
1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår, eller
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, inklusive tillverkning 
av mineralull.

26.1001 10 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.

26.20-1 35 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av 
glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten 
innebär att mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 26.10.

26.20-2 20 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av 
glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten 
innebär att mer än 5 men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 26.10.

26.20-3 35 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av 
glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten 
innebär att mer än 2 000 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 26.10.

26.20-4 20 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av 
glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten 
innebär att mer än 500 men högst 2 000 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 26.10.

26.30 10 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av 
glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten 
innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar 
förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 26.10 eller 26.20.

26.3001 4 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av 
glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten 
innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar 
förbrukas per kalenderår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

26.40 20 C Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 26.10.

26.50 35 B Anläggning för att genom bränning
1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per kalenderår, eller
2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger fyra 
kubikmeter och med en satsningsdensitet som överstiger 300 kilogram per 
kubikmeter.

26.51 35 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter 
per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.

26.5101 6 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska produkter per 
kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.

26.60 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.50 eller 26.51.
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26.6001 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår.

 Cement, betong, kalk, krita och gips

26..7001 8 U Anläggning för att
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.

26.80 130 B Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 26.70.

26.90 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.

26.100 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per 
kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 26.70–26.90.

26.10001 6 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion 
högst 5 ton per kalenderår.

26.110 13 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

26.11001 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

26.120 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.

26.12001 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår.
Andra icke-metalliska mineraliska produkter

26.130 55 B Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.

26.140 55 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 13.60 eller 26.130.

26.150-1 20 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser.

26.150-2 15 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

26.150-3 T U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

26.160 10 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt 90.100 eller 90.110.

26.90001 10 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten 
sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per 
kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per 
kalenderår.

26.90002 2 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten 
sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter per 
kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår.

 STÅL OCH METALL

27.1001 30 U Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), 
inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är högst 15 000 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

27.32-1 45 B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer 
än 20 000 men högst 100 000 ton stål per kalenderår.

27.32-2 30 B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 
20 000 ton stål per kalenderår. 

27.40-1 40 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där form- eller gjutsand används.

27.40-2 35 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton men högst 10 000 
ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.

27.40-3 25 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där inte form- eller gjutsand används.

27.40-4 15 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton men högst 10 000 
ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.

27.50-1 25 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används, för en produktion av
1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, eller
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2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.101.

27.50-2 20 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används, för en produktion av
1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.101.

27.50-3 15 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används, för en produktion 
av
1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, eller
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.101.

27.50-4 15 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används, för en produktion 
av
1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.101.

27.60 6 C Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 27.40, 27.50 eller 27.101.

27.6001 2 U Anläggning för gjutning för en produktion av högst 10 ton järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium per kalenderår.

27.80 25 B Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera 
ickejärnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 27.70.

27.91 20 B Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera icke 
järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska 
processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 27.70-
27.90.

27.10001 8 U Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 
framställning av legeringsmetall, för en produktion av högst 1 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår.    

27.101-1 85 B Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av legeringsmetall, för en 
produktion av mer än 20 000 ton zink per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100.

27.101-2 75 B Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av legeringsmetall, för en 
produktion av mer än 5 000 men högst 20 000 ton zink per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.100.

27.101-3 60 B Anläggning för smältning av aluminium och magnesium där form-, eller kärnsand 
används vid gjutning, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion 
av mer än 7 500 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100.

27.101-4 85 B Anläggning för smältning av andra icke järnmetall eller återvinningsprodukter än 
27.101-1, 27.101-2 och 27.101-3, inklusive framställning av legeringsmetall, för 
en produktion av mer än 50 000 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100.

27.101-5 75 B Anläggning för smältning av andra icke-järnmetall eller återvinningsprodukter än 
27.101-1, 27.101-2 och 27.101-3, inklusive framställning av legeringsmetall, för 
en produktion av mer än 5 000 men högst 50 000 ton metaller per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.100.

27.110-1 35 B Anläggning för smältning av mer än 1 000 men högst 5 000 ton icke-järnmetall 
eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
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27.110-2 25 B Anläggning för smältning av mer än 50 men högst 1 000 ton icke-järnmetall eller 

återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

27.110-3 8 U Anläggning för smältning av högst 50 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall.

27.120-1 120 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer än 80 000 ton 
ickejärnmetall per kalenderår ur annan råvara och genom andra processer än de 
som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.10-27.110.

27.120-2 85 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer än 20 000 ton men 
högst 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår ur annan råvara och genom andra 
processer än de som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.10-27.110.

27.120-3 45 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer än 3 000 ton men 
högst 20 000 ton ickejärnmetall per kalenderår  ur annan råvara och genom 
andra processer än de som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.10-27.110.

27.120-4 25 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av högst 3 000 ton 
ickejärnmetall per kalenderår ur annan råvara och genom andra processer än de 
som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.10-27.110.

27.130-1 90 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, för en produktion av mer än 20 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.

27.130-2 50 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, för en produktion av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.

27.130-3 35 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, för en produktion av mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.

27.130-4 25 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, för en produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.

27.130-5 20 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, för en produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.

27.130-6 15 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, för en produktion av mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.

27.140 8 C Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår.
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Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.100, 27.101 eller 27.130.

27.14001 2 U Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, för en produktion av högst 1 ton per kalenderår.

 YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M.

 Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m.

28.10-1 45 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling 
av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som 
överstiger 30 kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.10-2 35 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling 
av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som 
överstiger 30 kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 1 000 men 
högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.10-3 20 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling 
av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som 
överstiger 30 kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 100 men högst 
1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.10-4 15 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling 
av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som 
överstiger 30 kubikmeter och verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.

28.10-5 15 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling 
av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som 
överstiger 30 kubikmeter och verksamheten inte ger upphov till avloppsvatten.

28.1001 4 U Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling 
av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som är 
högst 30 kubikmeter.

28.20-1 40 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, 
och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.

28.20-2 25 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, 
och
2. verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.

28.20-3 15 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, 
och
2. verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.

28.20-4 15 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, 
och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
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3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.

28.30-1 40 B Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger 
upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som 
sker med vakuummetod.

28.30-2 25 B Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger 
upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som 
sker med vakuummetod. 

28.30-3 20 B Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 
1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger 
upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som 
sker med vakuummetod

28.30-4 15 B Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 
100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger 
upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som 
sker med vakuummetod.

28.40 8 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30.

28.4001 2 U Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger 
upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.50-1 40 B Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 10 000 
ton per kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.

28.50-2 25 B Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 1 000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30.

28.50-3 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 100 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
27.30.

28.50-4 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 2 ton 
men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.

28.50-5 25 B Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 10 000 
ton per kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna 
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beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.

28.50-6 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 1 000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30.

28.50-7 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 100 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
27.30.

28.50-8 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 2 ton 
men högst 100 ton per kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.

28.60 8 C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10 eller 28.20.

28.6001 2 U Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.70-1 12 C Anläggning, som omfattas av flera än två av följande punkter, för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28. 10,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50,
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten 
ger upphov till avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 
ton gods per kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men 
högst 2 ton per kalenderår, eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer 
än 500 kilogram per kalenderår.

28.70-2 8 C Anläggning, som omfattas av högst två av följande punkter, för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28. 10,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50,
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten 
ger upphov till avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 
ton gods per kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men 
högst 2 ton per kalenderår, eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer 
än 500 kilogram per kalenderår.

28.71 6 C Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte 
är anmälningspliktig enligt 28.70.

28.7101 2 U Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta.

28.80 25 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack 
eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.10, 39.20 eller 39.40.

28.90 15 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack 
eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.80, 39.10, 39.20 eller 
39.40.

 ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.20 55 B Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där inte kadmium, bly 
eller kvicksilver ingår.

31.30 10 C Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor.

31.60 15 C Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
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 METALLBEARBETNING M.M.

34.10 15 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.

34.1001 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.

34.20 8 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

34.30-1 140 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 200 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30-2 100 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 100 000 
men högst 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 
3,5 ton.

34.30-3 80 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 50 000 
men högst 100 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 
3,5 ton.

34.30-4 40 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 25 000 
men högst 50 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 
3,5 ton.

34.30-5 100 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 20 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30-6 60 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 5 000 
men högst 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 
3,5 ton.

34.30-7 30 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 1 000 
men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 
3,5 ton.

34.40 25 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 100 men högst 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 men högst 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 34.30.

34.4001 6 U Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton, eller 
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

34.50 25 C Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.

34.70-1 60 B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 34.30 eller 34.60. Med total tankvolym avses såväl 
volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är 
kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för 
påfyllning av metallbearbetningsmaskin.

34.70-2 50 B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 men högst 75 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 34.30 eller 34.60. Med total tankvolym 
avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare 
som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.

34.80-1 25 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 20 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20.
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket.

34.80-2 12 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
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metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20.
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket.

34.80-3 8 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20.
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket.

34.8001 2 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 kubikmeter. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor 
som volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller 
öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.

35.1001 70 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten för 
montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd.

35.20 8 C Skeppsvarv.

 FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL

39.10 75 B Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en 
förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer än 150 
kilogram per timme eller 200 ton per kalenderår.
Med förbrukning avses den totala mängd organiska lösningsmedel som tillförs en 
anläggning med avdrag för alla flyktiga organiska föreningar som återvinns för 
återanvändning.

39.1001 8 U Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en 
förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till högst 150 
kilogram per timme eller högst 200 ton per kalenderår.
Med förbrukning avses den totala mängd organiska lösningsmedel som tillförs en 
anläggning med avdrag för alla flyktiga organiska föreningar som återvinns för 
återanvändning.

39.20-1 65 B Anläggning där mer än 200 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår 
i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j). läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk 
olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.20-2 55 B Anläggning där mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
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j). läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk 
olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.20-3 50 B Anläggning där mer än 25 men högst 50 ton organiska lösningsmedel förbrukas 
per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j). läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk 
olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.2001 20 U Anläggning där mindre än 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår i
a) djuptryck av publikationer,
b) bandlackering, eller
c) träimpregnering.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.20-4 65 B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än  200 ton per 
kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.20-5 55 B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 50 men högst 
200 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.2002 30 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 50 ton per 
kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.20-6 65 B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än  200 ton per 
kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.20-7 55 B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 100 men högst 
200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.2003 30 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 100 ton per 
kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.30 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering,
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk 
produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som 
”misstänks kunna ge cancer”, "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", 
"kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan 
ge fosterskador",
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4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,
9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
10. mer än 5 ton i skotillverkning,
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. mer än 5 ton i limbeläggning,
13. mer än 5 ton i annan beläggning,
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

39.3001 6 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering 
eller lackering,
3. högst än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk 
produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som 
”misstänks kunna ge cancer”, "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", 
"kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan 
ge fosterskador",
4. högst 2 ton i annan ytrengöring,
5. högst 500 kilogram i fordonslackering,
6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. högst 15 ton i beläggning av träytor,
8. högst 1 kilogram i kemtvätt,
9. högst 10 ton i läderbeläggning,
10. högst 5 ton i skotillverkning,
11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. högst 5 ton i limbeläggning,
13. högst 5 ton i annan beläggning,
14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering 
av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 39.30.

39.40 55 B Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses 
detsamma som i 39.10 andra stycket.
Vid tillämpningen av första stycket skall inte medräknas sådana organiska 
lösningsmedel som omfattas av förordningen (2002:187) om ämnen som bryter 
ner ozonskiktet eller av föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

39.50-1 10 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 1 ton halogenerade 
organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.5001 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.50-2 15 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 10 ton men högst 25 
ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 
eller 39.40.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.50-3 10 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton men högst 10 ton 
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organiska lösningsmedel. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 
39.40.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.5002 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 men högst 5 ton 
organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra 
stycket.

39.5003 6 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 - men högst 2,5 ton 
organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra 
stycket.

39.5004 2 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska 
lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

 LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER M.M.

39.60-1 60 B Anläggning för lagring eller hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter 
eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 
500 000 ton vid ett tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, 
2. Andra kemiska produkter som enligt föreskrifter om klassificering och märkning 
av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade 
eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”. ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än 
50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 500 000 ton per 
kalenderår, eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras 
mer än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.60-2 40 B Anläggning för lagring eller hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter 
eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 
250 000 men högst 500 000 ton vid ett tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 
men högst 5 000 000 ton per kalenderår,
2. Andra kemiska produkter som enligt föreskrifter om klassificering och märkning 
av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade 
eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”. ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än 
25 000 men högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 
250 000 men högst 500 000 ton per kalenderår, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras 
mer än 1 000 000 men högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

39.60-3 20 B Anläggning för lagring eller hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter 
eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 
000 men högst 250 000 ton vid ett tillfälle eller hantering av mer än 500 000 men 
högst 2 500 000 ton per kalenderår,
2. Andra kemiska produkter som enligt föreskrifter om klassificering och märkning 
av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade 
eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”. ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 
men högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 
men högst 250 000 ton per kalenderår, eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras 
mer än 200 000 men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.70 12 C Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter 
eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och 
samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
"mycket giftig", "giftig", "frätande", ”cancerframkallande”, mutagen”, 
”reprodiktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, och
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b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och 
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle, 
eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras 
mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.7001 2 U Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter 
eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och 
samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
"mycket giftig", "giftig", "frätande", ”cancerframkallande”, mutagen”, 
”reprodiktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, och
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och 
anläggningen har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle, 
Eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras 
mindre än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.80 15 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.60.

39.8001 2 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per 
kalenderår.

39.90 6 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat 
träbränsle per kalenderår.

39.9001 2 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat 
träbränsle per kalenderår.

 GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA

 Gasformiga bränslen

40.10 35 B Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformigt bränsle 
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller 23.30.

40.20 15 C Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 23.10, 23.30 eller 40.10.

 Förbränning

40.50-1 65 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 100 
och högst 300 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40.

40.50-2 40 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 50 och 
högst 100 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40.

40.51 35 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 
megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40 eller 40.50.

40.60-1 10 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 5 MW 
men högst 20 MW, om också annat bränsle används än eldningsolja eller 
bränslegas.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, 
eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 
40.51 eller 40.70.

40.60-2 6 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 
kilowatt men högst 5 MW, om också annat bränsle används än eldningsolja eller 
bränslegas.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, 
eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 
40.51 eller 40.70.

40.60-3 10 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 10 
MW men högst 20 MW, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller 
bränslegas.
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, 
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eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 
40.51 eller 40.70.

40.6001 4 U Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 MW

40.70 25 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.

 Vindkraft

40.90 15 B Verksamhet med
1.två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett 
av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
3 ett vindkrafverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter 
att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

40.95 15 B Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett 
av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsamman 
med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 
meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att 
gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med de andra 
vindkraftverken påbörjas.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 § kap 21 
fo 2013:251.

40.100 8 C Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket 
påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 eller 
11 § kap 21 fo 2013:251.

 Värmepumpar och kylanläggningar m.m.

40.110 15 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, 
vattenområde, grund- vatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt 
av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel genom 
vattentäkt.

40.120 6 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en 
tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.

40.12001 2 U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en 
tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.

 VATTENFÖRSÖRJNING

41.9001 12 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer 
än 50 000 personer

41.9002 8 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, 
eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 personer

41.9003 4 U Vattenverk för högst 5 000 personer

 FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING

50.10 8 C Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

50.1001 4 U Anläggning för tvättning av
1. färre än eller lika med 5 000 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
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4. färre än eller lika med 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

50.20-1 8 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80.

50.20-2 6 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter men högst 
5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80.

50.2001 2 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle.

50.20-3 8 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon normalkubikmeter 
gas avsedd som motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80.

50.20-4 6 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter 
men högst 5 normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80.

50.2002 2 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter gas 
avsedd som motorbränsle. 

50.2003 4 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter

50.2004 2 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter

 INFRASTRUKTUR

63.10-1 160 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. 
Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

63.10-2 100 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. 
Allmän hamn med 2 000 - 5 000 anlöp kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

63.10-3 60 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. 
Allmän hamn med 50 - 2 000 anlöp kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

63.10-4 20 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. 
Allmän hamn med 10 - 50 anlöp kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

63.10-5 15 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. 
Allmän hamn med högst 10 anlöp kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

63.20 15 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt 63.10.

63.40 45 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om 
instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 
200 meter.

63.4001 6 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om 
instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 
200 meter.

63.50 8 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår 
äger rum.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är 
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tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40.

63.5001 2 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger 
rum.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40.

63.10001 120 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med 
mer än 1 000 000 000 fordonskilometer per kalenderår 

63.10002 75 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med 
minst 100 000 000 fordonskilometer men högst 1 000 000 000 fordonskilometer 
per kalenderår

63.10101 120 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 
80 kilometer

63.10102 45 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller 
godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer

 LABORATORIER

73.10 15 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 
kvadratmeter. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte laboratorier 
som
1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i denna bilaga,
2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

73.1001 8 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 5 000 
kvadratmeter.

73.1002 15 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är 
större än 5 000 kvadratmeter

73-1003 8 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är 
högst 5 000 kvadratmeter

 TANKRENGÖRING

74.10-1 25 B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än 
den egna används för förvaring eller transport av mer än 500 kubikmeter per 
kalenderår av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter 
om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”.

74.10-2 15 B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än 
den egna används för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter per 
kalenderår av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter 
om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”.

74.20 12 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring 
eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 74.10.

 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 25 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

85.1001 12 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

85.20 10 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som 
steriliseringsmedel.

 RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10-1 80 B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 100 000 personer eller 
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
100 000 personekvivalenter.

90.10-2 60 B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 20 000 personer men 
högst 100 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men högst 
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100 000 personekvivalenter.

90.10-3 40 B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer men 
högst 20 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 
000 personekvivalenter.

90.20-1 20 C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 500 
personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10.

90.20-2 15 C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 
personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.10.

90.2001 12 U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 100 
personekvivalenter men högst 200 personekvivalenter.

90.2002 10 U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 25 
personekvivalenter men högst 100 personekvivalenter.

 AVFALL

 Mellanlagring

90.30-1 35 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av
1. mer än 100 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av avfall 
under längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns 
eller behandlas.

90.30-2 25 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av 1. mer än 50 000 men högst 
100 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, 
eller 2. mer än 150 000 men högst 300 000 ton avfall om anläggningen inte är 
tillståndspliktig enligt 1. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas, 
eller tre år innan det återvinns eller behandlas.

90.30-3 20 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av 
1. mer än 10 000 men högst 50 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 30 000 men högst 150 000 ton avfall om anläggningen inte är 
tillståndspliktig enligt 1.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av avfall 
under längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns 
eller behandlas.

90.40 12 C Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas 
eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30.

90.4001 4 U Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 10 ton.

90.50-1 35 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 50 ton oljeavfall, 
2. mer än 300 ton blybatterier, 
3. mer än 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 300 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 10 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller 
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.                                                                                                                                                                                     

90.50-2 25 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 25 men högst 50 ton oljeavfall, 
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2. mer än 150 men högst 300 ton blybatterier, 
3. mer än 500 men högst 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 150 men högst 300 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 5 men högst 10 ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller 
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.                                                                                                                                                                                         

90.50-3 20 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 5 men högst 25 ton oljeavfall, 
2. mer än 30 men högst 150 ton blybatterier, 
3. mer än 100 men högst 500 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 30 men högst 150 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 1 men högst 5 ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller 
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.                                                                                                                                                                                       

90.60 6 C Anläggning för mellanlagring av farligt avfall som utgörs av uttjänta motordrivna 
fordon eller om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av 
farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det 
återvinns eller behandlas.

 Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m.

90.70-1 35 B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade 
avfallsmängden är större än 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för byggnads- 
eller anläggningsändamål.

90.70-2 30 B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade 
avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för byggnads- 
eller anläggningsändamål.

90.80 12 C Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade 
avfallsmängden är större än 1 000 men högst 10 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 90.70.

90.8001 4 U Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade 
avfallsmängden är högst 1 000 ton per kalenderår. 

90.90 12 C Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, med undantag för förbehandling som består av ingrepp i 
komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.

90.100-1 80 B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt 
avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 50 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.

90.100-2 40 B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt 
avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 50 
000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.

90.110-1 20 C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat 
avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 men 
högst 10 000 ton avfall per år, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260.
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90.110-2 15 C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat 

avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall 
per år, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.100, 
90.240, 90.250 eller 90.260.

90.119-1 50 B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering 
eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som 
inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186) om den hanterade 
avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.

90.119-2 20 B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering 
eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som 
inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).om den hanterade 
avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.

90.120 12 C Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering 
eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186).

 Användning för anläggningsändamål

90.130-1 35 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                            
Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande 
plats 

90.130-2 30 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                                 
Mer än 2 500 men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats

90.130-3 25 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                                 
Mer än 1 000 men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats

90.130-4 20 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                             
Mer än 50 men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats

90.130-5 15 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                          
Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats

90.140 6 C Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa.

 Biologisk behandling

90.160-1 60 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den 
tillförda mängden avfall är större än 50 000 men högst 100 000 ton per 
kalenderår.
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240.

90.160-2 30 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den 
tillförda mängden avfall är större än 10 000 men högst 50 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240.

90.160-3 15 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den 
tillförda mängden avfall är större än 500 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240.

90.16001 4 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den 
tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240.

90.170-1 10 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den 
tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 100 ton 
men högst 500 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
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tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160.

90.170-2 8 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den 
tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton 
men högst 100 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160.

90.170-3 6 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den 
tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160.

90.17001 2 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den 
tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per kalenderår.

 Förbränning

90.190 30 B Anläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 90.180.

90.210 80 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 18 
000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 90.200.

90.220-1 30 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 10 
000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.

90.220-2 20 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 1000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210. 

90.220-3 15 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 50 
ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.50 - 1 000

90.22001 4 U Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 50 ton 
per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.

90.230 6 C Anläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.200, 90.210 eller 90.220.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

 Animaliska biprodukter m.m.

90.240-1 60 B Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta 
mer än 10 000 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller 
kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15.320 eller 18.10.

90.240-2 30 B Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta 
mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-
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, kategori 2- eller kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter 
som inte är avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.320 eller 18.10.

90.250 12 C Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta 
mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 
3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas 
som livsmedel om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 90.240.

90.260 12 C Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 90.240 eller 90.250.

 Uppläggning

90.270-1 30 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde 
eller grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större 
mängd än 2 500 ton.

90.270-2 15 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde 
eller grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större 
mängd är 1 000 men högst 2 500 ton.

90.270-3 15 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde 
eller grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större 
mängd än 1 000 ton.

90.280 6 C Uppläggning av
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken endast är ringa, eller
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.

 Deponering

90.300-1 55 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290.

90.300-2 30 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290.

90.300-3 20 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290.

90.310-1 40 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall,  om 
den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300.

90.310-2 25 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är större än 2 500 men högst 10 000 ton per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300.

90.310-3 15 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300.

90.330 70 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320.

90.340-1 40 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 
större än 1 000 men högst 2 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.320 eller 90.330.

90.340-2 15 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 
högst 1 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
90.320 eller 90.330.

 Annan återvinning eller bortskaffande

90.360-1 30 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av mer än 10 
000 ton men högst 20 000 ton uppgrävda massor per år.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 
eller 90.370.

90.360-2 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av mer än 
500 ton men högst 10 000 ton uppgrävda massor per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- 
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eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 
eller 90.370.

90.360-3 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av högst 500 
ton uppgrävda massor per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 
eller 90.370.

90.370 15 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda 
förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om
1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.300-
90.340.

90.375 15 C Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid platsen, 
eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst sextio 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och om mängden avfall som 
behandlas är högst 2 000 ton.

90.380-1 50 B Anläggning för behandling av mer än 25 000 ton farligt avfall per kalenderår, om 
avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns. Tillståndsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte behandling som leder till materialåtervinning 
eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt 90.375.

90.380-2 20 B Anläggning för behandling av högst 25 000 ton farligt avfall per kalenderår, om 
avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns. Tillståndsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte behandling som leder till materialåtervinning 
eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt 90.375.

90.390 8 C Anläggning för behandling av farligt avfall, om
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.

90.400-1 35 B Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som 
innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller 
halon - Mer än 75 000 behandlade enheter

90.400-2 25 B Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som 
innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller 
halon - Högst 75 000 behandlade enheter

90.420-1 80 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt 
något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen 
(2001:1063), om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 20 000 
men högst 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 
90.370, 90.375 eller 90.410.

90.420-2 50 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt 
något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen 
(2001:1063), om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 10 000 
men högst 20 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 
90.370, 90.375 eller 90.410.

90.420-3 30 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt 
något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen 
(2001:1063), om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 2 500 
men högst 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 
90.370, 90.375 eller 90.410.

90.420-4 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt 
något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen 
(2001:1063), om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 1 000 
men högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 
90.370, 90.375 eller 90.410.

90.420-5 15 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt 
något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen 
(2001:1063), om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 men 

Sida 179 av 411



Laxå, Lekebergs och Askersunds kommuners taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 
Taxebilaga 2

KK TF PN Beskrivning
högst 1 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 
90.370, 90.375 eller 90.410.

90.430 6 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt 
något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen 
(2001:1063), om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130- 90.170, 90.200-
90.310, 90.370, 90.375, 90.410 eller 90.420.

90.450-1 55 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 1 000 men högst 2 500 ton 
farligt avfall per kalenderår enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 
4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall som 
avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1.förorenade uppgrävda massor, eller
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.240-
90.280, 90.320-90.400 eller 90.440

90.450-2 40 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 50 men högst 1 000 ton farligt 
avfall per kalenderår enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 
5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses att 
bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte
1.förorenade uppgrävda massor, eller
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.240-
90.280, 90.320-90.400 eller 90.440.                                                                                                                                                                              

90.450-3 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa högst 50 ton farligt avfall per 
kalenderår enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001:1063), om 
huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från 
andra inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1.förorenade uppgrävda massor, eller
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.240-
90.280, 90.320-90.400 eller 90.440                                                                                                                                                                                

 SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M.

92.10 15 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) 
eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.

92.20-1 10 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för mer än 100 000 
skott per kalenderår.

92.20-2 8 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för mer än 20 000 
skott men 100 000 skott per kalenderår.

92.20-3 5 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för mer än 5 000 
skott men högst 20 000 skott per kalenderår.

92.2001 2 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 
skott per kalenderår.

92.30 8 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

 TEXTILTVÄTTERIER

93.10-1 10 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30, eller
2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10.

93.1001 6 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.

 BEGRAVNINGSVERKSAMHET
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Laxå, Lekebergs och Askersunds kommuners taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 
Taxebilaga 2

KK TF PN Beskrivning
93.20 15 B Krematorium.

 ÖVRIGA VERKSAMHETER

 Lackering m.m.

100.1001 12 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per 
kalenderår

100.1002 6 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men högst 
10 ton pulver per kalenderår

 Hantering av brom- eller fluorkarboner

101.1001 12 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år

101.1002 6 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- 
eller klorfluorkarboner per år

101.1003 2 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år

101.1004 15 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år

101.1005 6 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- 
eller klorfluorkarboner per år

101.1006 2 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER1

Utbildningsverksamhet och liknande
200-10-2 10 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever.
200.10-3 8 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever.
200.10-4 8 C Internationell skola.
200.10-5 6 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola.
200.10-6 6 C Förskola.
200.10-7 2 C Förskoleklass, öppen förskola.
200.10-8 2 U Familjedaghem.

Samlingslokaler och liknande
200.20-1 1 U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor.
200.20-2 2 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.
200.20-3 2 U Fritidsgård och liknande.

Skönhetsvård och liknande
200.30-1 2 U Solarium.
200.30-2 2 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.
200.30-3 2 U Frisersalong.

Vård och hälsa
200.40-1 2 U Lokaler för vård2 eller annat omhändertagande >5 boende.
200.40-2 4 C Fotvård.

1 Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter 
istället för fasta årliga avgifter.
2 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver 
göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt 
avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], 
avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har tillsyn över vården 
och de utrymmen där vård förekommer.
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Laxå, Lekebergs och Askersunds kommuners taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 
Taxebilaga 2

KK TF PN Beskrivning
200.40-3 4 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet.
200.40-4 2 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.
200.40-5 2 U Övriga alternativa behandlingar.

Idrott och liknande
200.50-1 6 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.
200.50-2 6 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används 

av många människor.
200.50-3 2 U Strandbad.

Boende
200.60-1 10 U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma bostadsområde.
200.60-2 8 U Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter inom samma 

bostadsområde.
200.60-3 6 U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom samma 

bostadsområde.
200.60-4 4 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde.
200.60-5 2 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, 

vandrarhem, kriminalvård.
200.60-6 2 U Camping/stuganläggning.
200.60-7 2 U Bed & breakfast.
200.60-8 6 U Övrigt tillfälligt boende.

Förvaring av djur
200.70-1 2 U Lokaler för förvaring av djur.
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Tjänsteskrivelse 2017-11-07 1 (1)

Dnr: KS 17-741

   

Tjänsteskrivelse – Avfallstaxa 2018

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund beslutade den 13 oktober 2017 förslå 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun att fastställa ny avfallstaxa för Lekebergs 
kommun.

1 Bakgrund
Enligt samarbetsavtalet för Sydnärkes kommunalförbund är ett mål att kommunerna 
ska ha en gemensam avfallstaxa. Vissa mindre justeringar i taxornas uppbyggnad i 
kommunerna har gjorts 2015 och 2016 i syfte att få likartade avgifter i kommunerna.

I bifogat förslag till ny taxa för Lekebergs kommun har detta arbete tagit ett litet steg 
ytterligare på vägen mot en enhetlig taxa. I föreliggande förslag införs en taxa för 
markbehållare för att möjliggöra för fastighetsägare att installera sådana. Ytterligare 
föreslås införande av gångavståndstillägg. Fritidsabonnemanget föreslås ändras från 
10 till 13 hämtningar. Kostnaden per hämtning i detta abonnemang sänks liksom 
enstaka avgifter för permanentboende. Avgiften för månadshämtning för 
fritidsboende höjs.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer ny avfallstaxa för Lekebergs kommun, i enlighet med 
Avfallstaxa 2018 (2017-10-27)

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2017-11-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §145

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-08 till och med 2017-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

§145 - Avfallstaxa 2018 (KS 17-741)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund beslutade den 13 oktober 2017 förslå kommunfullmäktige i Lekebergs 
kommun att fastställa ny avfallstaxa för Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer ny avfallstaxa för Lekebergs kommun, i enlighet med 
Avfallstaxa 2018 (2017-10-27).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avfallstaxa 2018 - (50739)
 §71/2017 Sydnärkes kommunalförbund - Avfallstaxa 2018 - (KS 17-741-1)
 Tjänsteskrivelse - Sydnärkes kommunalförbund, Avfallstaxa 2018 - (KS 17-741-1.1)
 Avfallstaxa 2018 - (KS 17-741-1.2)

Sida 3 av 3Sida 187 av 411



 

TJÄNSTESKRIVELSE                 
 
2017-10-06  17 SKF 185 

 

   Direktionen för Sydnärkes Kommunalförbund 

 

 

 

Avfallstaxa Lekeberg 2018 

 

Förslag till beslut 

 

Direktionen föreslås besluta att begära av fullmäktige i Lekeberg att fastställa ny 

avfallstaxa för Lekebergs kommun. 

 

Ärendet 

 

Enligt samarbetsavtalet för Sydnärkes kommunalförbund är ett mål att kommunerna ska 

ha en gemensam avfallstaxa. Vissa mindre justeringar i taxornas uppbyggnad i  

kommunerna har gjorts 2015 och 2016 i syfte att få likartade avgifter i kommunerna. 

 

I bifogat förslag till ny taxa för Lekebergs kommun har detta arbete tagit ett litet steg 

ytterligare på vägen mot en enhetlig taxa. I föreliggande förslag införs en taxa för 

markbehållare för att möjliggöra för fastighetsägare att installera sådana. Ytterligare 

föreslås införande av gångavståndstillägg. Fritidsabonnemanget föreslås ändras från 10 

till 13 hämtningar. Kostnaden per hämtning i detta abonnemang sänks liksom enstaka 

avgifter för permanentboende. Avgiften för månadshämtning för fritidsboende höjs. 

 

 

 

 

 

 

Leif Welander 

Förbundschef  

 

Bilaga: Förslag till avfallstaxa för Lekebergs kommun 
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AVFALLSTAXA 

  

FÖR 

 

LEKEBERGS KOMMUN 
 

 

 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2017 
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Innehåll 

 Sid 

Inledande bestämmelser 3 

Permanentboende 4 

Fritidsboende 4 

Underjordsbehållare 4 

Slamtömning 5 

Latrin 5  

Grovavfall 5 

Farligt avfall 6 

Tilläggsavgifter 6 
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INLEDANDE BESTÄMMELSER 

 

Avgifterna enligt denna taxa ska bekosta insamling, bortforsling och omhändertagande av 

avfall och farligt avfall från hushåll samt verksamheten vid återvinningscentral. Avgifterna 

ska också bekosta administration, planering, information mm.  

Utsedd ansvarig för renhållningen inom Lekebergs kommun är Sydnärkes kommunalförbund. 

Avgiftsskyldighet och betalning 

Avgiftsskyldig enligt denna taxa är den som anlitar eller har skyldighet (enligt 15 kap. 

miljöbalken) att anlita Sydnärkes kommunalförbund för bortforsling och omhändertagande 

av avfall. Om ej annat anmäles eller framgår av omständigheterna betraktas 

fastighetsägaren som abonnent. 

Fastighetsägaren ska erlägga angivna avgifter till renhållaren. Faktura kan efter 

överenskommelse med Sydnärkes kommunalförbund skickas till nyttjanderättshavaren men 

fastighetsägaren är även då betalningsansvarig om betalning inte sker inom föreskriven tid. 

Fastighetsägare som erhållit befrielse från sophämtning ska erlägga årlig grundavgift. 

Giltighetstid 

Denna taxa träder i kraft 2018-01-01 och ersätter då tidigare gällande taxa. 

Abonnentens åliggande 

Förpackningar och tidningar ska alltid sorteras ut och lämnas i behållare avsedda för dessa. 

Annat avfall ska sorteras ut och hanteras i enlighet med sorteringsanvisningarna (bilaga A) i 

kommunens renhållningsföreskrifter. 

Abonnenten ska snarast till Sydnärkes kommunalförbund anmäla flytt eller ändringar som 

rör abonnemanget. 

Abonnent som inte anmäler förändringar som skulle medföra högre avgift påförs den höjda 

avgiften retroaktivt för den tid felet varit, för maximalt tre år. 

Abonnent ska ställa fram behållare för hämtning enligt anvisning i kommunens 

renhållningsföreskrifter. 

Verksamhetsansvarig är skyldig att känna till om verksamheten genererar verksamhetsavfall 

och/eller hushållsavfall. 

Övriga bestämmelser rörande hushållsavfall finns i ”Föreskrifter om avfallshantering för 

Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner 2017-2020”.  
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Avgifter 

Avgifterna i denna taxa är i kronor och inkluderar lagstadgad mervärdesskatt. 

Avgifterna avser kostnad per år. 

Permanentboende 

Grundavgift 635 kr. 

Kärlstorlek 140 L 190 L 240 L 370 L 660 L 

Hämtning:      

varje vecka 2 594 3 400 4 500 6 000 9 000 

2 ggr per vecka  6 800 9 000 12 000 18 000 

3 ggr per vecka  10 200 18 000 27 000  

varannan vecka 1 777 2 050 2 500 3 000 5 000 

var fjärde vecka 1 000     

 

Fritidsboende 

Grundavgift 215 kr. 

Fritidsabonnemang med hämtning varannan vecka omfattar 13 hämtningar. Abonnemang 

med hämtning en gång per månad omfattar 6 hämtningar. 

Kärlstorlek 140 L 190 L 240 L 370 L 660 L 

Hämtning:      

varannan vecka 1 391 1 703 2 106 2 886 3 380 

var fjärde vecka 890     

 

Högsommarabonnemang (juni-augusti) med hämtning varannan vecka omfattar 6 

hämtningar.  

Kärlstorlek 140 L 190 L 240 L 370 L 660 L 

Hämtning:      

varannan vecka 711 770 840 982 1 699 
 

Uppgifter om när hämtning påbörjas och avslutas återfinns i Sydnärkes kommunalförbunds 

renhållningsbroschyr samt på förbundets hemsida. 

Underjordsbehållare 

Underjordsbehållare är större markförlagda behållare för mat- och restavfall. Dessa 

behållare är främst lämpade för flerbostadshus. 

Hämtningsintervall Storlek  

Vecka 3 m3 32 570 

 5 m3 53 995 

Varannan vecka 3 m3 16 285 

 5 m3 26 995 
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Slamtömning  

Abonnemanget omfattar slamsugning av sluten tank, tre-kammarbrunn eller liknande. 

Enskild avloppsanläggning töms minst en gång per år enligt kommunens 

renhållningsföreskrifter eller i övrigt enligt miljönämnds bestämmelser. 

Volym  

0 – 4,0 m3 713 
 

Tilläggsavgifter  

Per m3 över 4,0 m3 190 

Tömning utöver turlistan, per gång 334 

 

Bomkörningsavgift  

Tömning har ej kunnat utföras pga hinder i 
vägen eller av andra orsaker 

400 

 

Övriga anläggningar debiteras enligt kommunalförbundets kostnad till entreprenör. 

Tömningar utöver schemalagda tömningar debiteras av entreprenören enligt dennes 

prislista. 

Latrin 

Latrinbehållare inköps av fastighetsägare eller nyttjanderättshavare vid, av 

kommunalförbundet anvisade, platser.  

Använd behållare ställs ut och hämtas vid sopbehållarens ordinarie plats. Kärl som saknar 

etikett medtas ej. 

Priset inkluderar samtliga kostnader såsom hämtning, transport och destruktion av latrinet. 

Latrinkärl  

Per styck 350 

 

Grovavfall 

Grovavfall är hushållsavfall som är för tungt, skrymmande, har andra egenskaper eller ska 

hanteras på annat sätt enligt sorteringsanvisningarna i renhållningsföreskrifter och därför ej 

ska samlas in i kärl eller säck. Farligt avfall och byggavfall är inte grovavfall. 

Grovavfall som lämnas på Återvinningscentral eller till mobil grovavfallsinsamling finansieras 

genom grundavgiften i det vanliga abonnemanget. 
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Farligt avfall 

Farligt avfall är hushållsavfall som innehåller ämnen som är skadliga för människor eller 

miljön. Kemikalier, spillolja, lösningsmedel, elektronik är exempel på farligt avfall. 

Farligt avfall som lämnas på Återvinningscentral eller till mobil insamling finansieras genom 

grundavgiften i det vanliga abonnemanget. 

 

Tilläggsavgifter  

Gångavstånd   

Fritid, 14-dagarshämtning 3-10 m 162,50 

 10-20 m 325 

 Över 20 m 487 

Fritid, månadshämtning 3-10 m 81,25 

 10-20 m 150 

 Över 20 m 243 

Permanent, veckohämtning 3-10 m 650 

 10-20 m 1 300 

 Över 20 m 1 950 

Permanent, hämtning 2 ggr per vecka 3-10 m 1 300 

 10-20 m 2 600 

 Över 20 m 3 900 

Permanent, hämtning 3 ggr per vecka 3-10 m 1 950 

 10-20 m 3 900 

 Över 20 m 5 850 

Permanent, 14-dagarshämtning 3-10 m 325 

 10-20 m 650 

 Över 20 m 975 

Permanent, månadshämtning 3-10 m 150 

 10-20 m 300 

 Över 20 m 450 

 

Tillfälliga tjänster Volym  

Säck som medtas vid ordinarie hämtning, 
kronor per säck 

125 L 100 

Extra tömning av kärl under ordinarie turlista, 
per gång 

140 L 120 

 190 L 140 

 240 L 160 

 370 L 200 

 660 L 300 
 

Byte av kärl  

Byte av kärl till annan storlek 250 
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Felsorteringsavgift  

Avgift som debiteras abonnent om behållare 
innehåller avfall som ska hanteras på annat 
sätt enligt sorteringsanvisningar, kronor per 
gång och kärl 

80 

 

Överfyllnadsavgift  

Avgift som debiteras abonnent om behållare 
fylls så att locket ej går att stänga, kronor per 
gång och kärl 

80  
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Tjänsteskrivelse 2017-10-27 1 (1)

Dnr: KS 17-736

   

Tjänsteskrivelse - Plan- och bygglovstaxa inklusive 
kart- och mättaxa för 2018

Ärendebeskrivning
Sydnärkes byggnämnd beslutade den 19 oktober 2017 att föreslå Lekebergs kommun 
behålla taxan oförändrad. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att plan- och bygglovstaxan för 2018 inklusive kart- och 
mättaxa samt justeringsfaktorn (n)=0,8 behålls oförändrad. Justering av taxan följer 
gällande prisbasbeloppet för 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2017-11-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §132

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3Sida 199 av 411



Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-08 till och med 2017-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

§132 - Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa för 
2018 (KS 17-736)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes byggnämnd beslutade den 19 oktober 2017 att föreslå Lekebergs kommun behålla taxan 
oförändrad. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att plan- och bygglovstaxan för 2018 inklusive kart- och mättaxa samt 
justeringsfaktorn (n)=0,8 behålls oförändrad. Justering av taxan följer gällande prisbasbeloppet för 
2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Wendla Thorstenssons (C) yrkande, att ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande, och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt Wendla Thorstenssons (C) yrkande.

Beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa för 2018 - (50740)
 §95/2015 Sydnärkes byggnämnd Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa för 2018 

- (KS 17-736-1)
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Dnr: KS 17-310

   
Bildande av Vätternvatten AB – förändring av andelar

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Lekeberg beslutade 2017-06-12 § 39, att ingå i Vätternvatten 
AB (nedan kallat ”Bolaget”). Vartefter de åtta kommunerna som varit med i projektet 
kring förstudie och bolagsbildning haft uppe detta för beslut i respektive 
kommunfullmäktige, så har tre kommuner, Askersund, Lindesberg, Nora, beslutat att 
inte fortsätta som medlemmar i Bolaget. Detta förändrar förutsättningarna för de 
kvarvarande kommunerna och därför är ärendet återigen uppe för beslut. 

1 Bakgrund
Kommunfullmäktige i Lekeberg beslutade 2017-06-12 § 39, att ingå i Vätternvatten 
AB (nedan kallat ”Bolaget”). Vartefter de åtta kommunerna som varit med i projektet 
kring förstudie och bolagsbildning haft uppe detta för beslut i respektive 
kommunfullmäktige, så har tre kommuner, Askersund, Lindesberg, Nora, beslutat att 
inte fortsätta som medlemmar i Bolaget. Detta förändrar förutsättningarna för de 
kvarvarande kommunerna och därför är ärendet återigen uppe för beslut.

2 Analys
För Lekebergs kommun innebär detta en korrigering av andelen i Bolaget från 3,15 % 
till 3,88 %, vilket medför att kommunen förvärvar 19 aktier från Örebro Rådhus AB 
istället för tidigare 16 aktier för en köpeskilling om 1 900 kronor istället för tidigare 
1 600 kronor. Dessutom förvärva 4 633 aktier istället för 3 761 aktier i Bolaget om 
926 600 kronor istället som för tidigare 752 200 kronor. Lekebergs kommun går också 
i borgen såsom för egen skuld för Bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 10 700 000 kronor, vilket enligt tidigare förutsättningar var 9 300 000 
kronor. Alltså innebär detta för Lekebergs kommun en ökad kostnad om 174 700 kr.

Dessutom får Lekebergs kommun både en ledamot och en suppleant i Bolagets 
styrelse. Liksom tidigare ska Bolaget betala en årlig borgensavgift om 0,35 % och 
Lekebergs kommuns andel av utgifterna för drift enligt preliminär kostnadsbudget för 
Fas 1 enligt bilaga 3 till aktieägaravtalet ska precis som tidigare beaktas i 
budgetförutsättningarna 2018 och framåt. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget, 
1 900 kr och för tecknande av aktier om 926 600 kr finansieras genom överlikviditet 
och belastar tillgångssidan i balansräkningen.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse 
Förslag till aktieöverlåtelseavtal, 2017-09-26  
Förslag till aktieägaravtal, 2017-09-26
Förslag till bolagsordning, 2017-09-26
Förslag till ägardirektiv, 2017-09-26
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Dnr: KS 17-310

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. förvärva 19 aktier från Örebro Rådhus AB i ett nybildat aktiebolag (nedan kallat 
"Bolaget") för en köpeskilling om 1 900 kronor och på övriga villkor som framgår av 
förslag till aktieöverlåtelseavtal.

2. ingå aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till 
aktieägaravtal.

3. utsedda stämmoombud för Bolaget får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget 
rösta för att:
- anta föreslagen bolagsordning;
- anta föreslaget ägardirektiv; samt att
- öka Bolagets aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor genom 
nyemission av 119 500 aktier samt att för Lekebergs kommun teckna 4 633 aktier för 
aktiens kvotvärde om 100 kronor och en överkurs med 100 kronor per aktie, för en 
köpeskilling om 926 600 kr.

4. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra sådana 
eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för 
registrering av bolagsordningen och nyemissionen enligt punkt 3 ovan hos 
Bolagsverket.

5. ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 10 700 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

6. Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.

7. kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 1 900 kr och för tecknande 
av aktier enligt punkt 3 om 926 600 kr finansieras genom överlikviditet och belastar 
tillgångssidan i balansräkningen.

8. del av utgifterna enligt preliminär investerings- och kostnadsbudget för Fas 1 enligt 
bilaga 3 till aktieägaravtalet ska beaktas inför arbetet med budgetförutsättningarna 
för 2018 och framåt.

9. beslut 1-8 förutsätter att kommunfullmäktige i Laxå, Hallsberg, Örebro och Kumla 
senast i december 2017 fattar beslut om förvärv av aktier i Bolaget.

10. utse Wendla Thorstensson (C) till styrelseledamot och ------ till styrelsesuppleant 
och Henrik Hult (C) till representant i ägarsamrådet och stämmoombud för Bolaget.

11. tidigare beslut av kommunfullmäktige 2017-06-12 § 39 upphävs.
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Dnr: KS 17-310

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Protokoll 2017-11-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §141

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-08 till och med 2017-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur

§141 - Bildande av Vätternvatten AB – förändring av andelar (KS 
17-310)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Lekeberg beslutade 2017-06-12 § 39, att ingå i Vätternvatten AB (nedan kallat 
”Bolaget”). Vartefter de åtta kommunerna som varit med i projektet kring förstudie och 
bolagsbildning haft uppe detta för beslut i respektive kommunfullmäktige, så har tre kommuner, 
Askersund, Lindesberg, Nora, beslutat att inte fortsätta som medlemmar i Bolaget. Detta förändrar 
förutsättningarna för de kvarvarande kommunerna och därför är ärendet återigen upp för beslut. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. förvärva 19 aktier från Örebro Rådhus AB i ett nybildat aktiebolag (nedan kallat "Bolaget") 
för en köpeskilling om 1 900 kronor och på övriga villkor som framgår av förslag till 
aktieöverlåtelseavtal.

2. ingå aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till 
aktieägaravtal.

3. utsedda stämmoombud för Bolaget får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta för 
att:
- anta föreslagen bolagsordning;
- anta föreslaget ägardirektiv; samt att
- öka Bolagets aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor genom nyemission 
av 119 500 aktier samt att för Lekebergs kommun teckna 4 633 aktier för aktiens kvotvärde 
om 100 kronor och en överkurs med 100 kronor per aktie, för en köpeskilling om 926 600 kr.

4. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra sådana eventuella 
mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering av 
bolagsordningen och nyemissionen enligt punkt 3 ovan hos Bolagsverket.

5. ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 10 700 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

6. Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.
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Justerare signatur

7. kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 1 900 kr och för tecknande av 
aktier enligt punkt 3 om 926 600 kr finansieras genom överlikviditet och belastar 
tillgångssidan i balansräkningen.

8. del av utgifterna enligt preliminär investerings- och kostnadsbudget för Fas 1 enligt bilaga 
3 till aktieägaravtalet ska beaktas inför arbetet med budgetförutsättningarna för 2018 och 
framåt.

9. beslut 1-8 förutsätter att kommunfullmäktige i Laxå, Hallsberg, Örebro och Kumla senast i 
december 2017 fattar beslut om förvärv av aktier i Bolaget.

10. utse Wendla Thorstensson (C) till styrelseledamot och XX till styrelsesuppleant och 
Henrik Hult (C) till representant i ägarsamrådet och stämmoombud för Bolaget.

11. tidigare beslut av kommunfullmäktige 2017-06-12 § 39 upphävs.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Berth Falk (S) yrkar på att Berth Falk (S) utses till styrelsesuppleant.

Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan anta förslag till beslut med Berth 
Falks (S) tilläggsyrkande, att Berth Falk (S) utses till styrelsesuppleant, och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar förslag till beslut med Berth Falks (S) tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. förvärva 19 aktier från Örebro Rådhus AB i ett nybildat aktiebolag (nedan kallat "Bolaget") 
för en köpeskilling om 1 900 kronor och på övriga villkor som framgår av förslag till 
aktieöverlåtelseavtal.

2. ingå aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till 
aktieägaravtal.

3. utsedda stämmoombud för Bolaget får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta för 
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Justerare signatur

att:
- anta föreslagen bolagsordning;
- anta föreslaget ägardirektiv; samt att
- öka Bolagets aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor genom nyemission 
av 119 500 aktier samt att för Lekebergs kommun teckna 4 633 aktier för aktiens kvotvärde 
om 100 kronor och en överkurs med 100 kronor per aktie, för en köpeskilling om 926 600 kr.

4. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra sådana eventuella 
mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering av 
bolagsordningen och nyemissionen enligt punkt 3 ovan hos Bolagsverket.

5. ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 10 700 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

6. Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.

7. kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 1 900 kr och för tecknande av 
aktier enligt punkt 3 om 926 600 kr finansieras genom överlikviditet och belastar 
tillgångssidan i balansräkningen.

8. del av utgifterna enligt preliminär investerings- och kostnadsbudget för Fas 1 enligt bilaga 
3 till aktieägaravtalet ska beaktas inför arbetet med budgetförutsättningarna för 2018 och 
framåt.

9. beslut 1-8 förutsätter att kommunfullmäktige i Laxå, Hallsberg, Örebro och Kumla senast i 
december 2017 fattar beslut om förvärv av aktier i Bolaget.

10. utse Wendla Thorstensson (C) till styrelseledamot och Berth Falk (S) till styrelsesuppleant 
och Henrik Hult (C) till representant i ägarsamrådet och stämmoombud för Bolaget.

11. tidigare beslut av kommunfullmäktige 2017-06-12 § 39 upphävs.

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Vätternvatten AB - (50537)
 Handling 3a Aktieägaravtal Vätternvatten AB 2017-09-26 - (50533)
 Handling 3b Bolagsordning Vätternvatten AB (bilaga 1 till aktieägaravtal) 2017-09-26 - 

(50534)
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Justerare signatur

 Handling 3d Budget Fas 1 Vätternvatten AB (bilaga 3 till aktieägaravtal) Förslag 20170926 - 
(50535)

 Handling 5 aktieöverlåtelsavtal för Vätternvatten AB 2017-09-26 - (50541)
 Handling 3 c (Bilaga 2.1 till aktieägaravtal) 2017-09-26 - (50539)
 Handling 3 c (Bilaga 2 2 till aktieägaravtal) 2017-09-26 - (50538)
 Handling 4 Ägardirektiv Vätternvatten AB 2017-09-26 - (50540)
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Aktieägaravtal Vätternvatten AB 2017-09-26

Aktieägaravtal

för

Kommunal vattenförsörjning genom

”Vätternvatten AB”
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Aktieägaravtal Vätternvatten AB 2017-09-26

1. Avtalsslutande kommuner
Detta aktieägaravtal (nedan benämnt ”Aktieägaravtalet”) är träffat mellan:

 Hallsberg kommun, org. nr. 212000-1926
 Kumla kommun, org. nr. 212000-1975
 Laxå Vatten AB, org. nr. 556616-6202 (ett helägt bolag till Laxå kommun, org. 

nr.212000-1918)
 Lekebergs kommun, org. nr. 212000-2981 och
 Örebro Rådhus AB org. nr. 556005-0006 (ett helägt bolag till Örebro kommun, org. nr. 

212000-1967).

Ovan angivna parter benämns nedan för ”Aktieägarna”. Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekebergs 
och Örebro kommun benämns nedan var för sig för ”Kommun” och tillsammans för 
”Kommunerna”.

2. Samarbetsform 
Samarbetet ska ske genom Vätternvatten AB, org. nr. [infoga org. nr], nedan benämnt 
”Bolaget”. 

För Bolaget ska bifogade bolagsordning gälla, se bilaga 1, med de tillägg eller ändringar som 
godkänns av bolagsstämman i Bolaget genom enhälligt beslut. 

3. Bolagets verksamhet
Bolaget har som ändamål att projektera, uppföra och underhålla 
vattenförsörjningsanläggningar, nedan benämnda ”Anläggningarna”, och därefter producera 
och distribuera vatten till Kommunerna. Anläggningarna ska bestå̊ dels av 
produktionsanläggningar och dels av lämpliga tunnelsystem och ledningar för rå- och 
dricksvatten fram till förbindelsepunkterna för respektive Kommun. En principskiss över 
Anläggningarna med förbindelsepunkter framgår av bilaga 2. Verksamheten i Bolaget ska 
genomföras i tre faser enligt nedan.

Fas 1, tillståndsprövning och projektering
Bolaget ska i ett första inledande och förberedande steg genomföra en tillståndsprövning och 
projektering för uppförande av Anläggningarna, nedan kallad ”Fas 1”. En preliminär tidplan 
med angivande av huvudsakliga åtgärder under Fas 1 och preliminär investerings- och 
kostnadsbudget framgår av bilaga 3. De åtgärder som ingår i Fas 1 utgörs av D – J i 
systemhandlingen/huvudtidplanen sist i bilaga 3, dvs. till och med momentet 
”detaljprojektering”.

Fas 2, byggande
Bolaget ska i ett andra steg upphandla och bygga Anläggningarna, nedan kallad ”Fas 2”. Fas 2 
ska genomföras först efter det att kommunfullmäktige i Kommunerna har godkänt detta, nedan 
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Aktieägaravtal Vätternvatten AB 2017-09-26

kallat ”Igångsättningsbeslutet”. Till grund för Igångsättningsbeslutet ska ligga en budget med 
investeringskalkyl och annat erforderligt underlag, som redovisas för Kommunerna liksom en 
detaljerad beskrivning av hur vattenförsörjningen ska ske och på vilka villkor under Fas 3. 
Sådana Kommuner som inte har fattat Igångsättningsbeslut inom ett år från det att den första 
av Kommunerna har fattat Igångsättningsbeslut efter att Fas 1 har slutförts ska anses ha begärt 
utträde ur Bolaget enligt punkt 15 nedan.

Fas 3, drift 
Bolaget ska i ett tredje steg äga och driva Anläggningarna och mot ersättning förse 
Kommunerna (Laxå Vatten AB såvitt avser Laxå kommun) med vatten från Anläggningarna, 
nedan kallad ”Fas 3”. Detta ska ske utifrån följande principer:

 Kommunerna svarar själva för den lokala distributionen från förbindelsepunkt till 
respektive Kommun, se principskissen i bilaga 2. 

 Bolaget ska ha möjlighet att sälja vatten till andra kommuner, kommunalförbund eller 
kommunala företag än Kommunerna om detta inte är till nackdel för Bolaget eller 
Kommunerna. 

 Bolaget ska kunna förvärva och driva Kommunernas vatten- och avloppsanläggningar 
om den aktuella Kommunen och Bolaget har intresse av det. Varje sådan affär ska 
regleras i ett särskilt avtal som bygger på att aktuell Kommun svarar för samtliga 
kostnader som avser dessa anläggningar.

 Bolaget ska kunna erbjuda Kommunerna tjänster i övrigt inom VA- verksamheten.
 Bolaget ska verka för solidarisk samverkan mellan Kommunerna i syfte att uppnå en 

rationell och långsiktig hushållning med tillgängliga vattenresurser, vilket bör beaktas 
av Kommunerna vid investeringar i deras egna anläggningar. 

 Bolagets verksamhet ska präglas av affärsmässighet. Mellan Bolaget och Kommunerna 
ska självkostnadsprincipen tillämpas med de avkastningskrav på Bolagets eget kapital 
som Kommunerna gemensamt beslutar för varje år. Om inte annat beslutas gemensamt 
av Kommunerna ska avkastningskravet motsvara 5 % av Bolagets eget kapital från och 
med inledningen av Fas 3. 

 Kommunernas procentuella andelstal i Anläggningarnas kapacitet ska bestämmas i 
förhållande till Kommunernas folkmängd per den första november föregående 
kalenderår enligt Statistiska Centralbyråns statistik. Bolagets fasta kostnader ska 
fördelas mellan och ersättas av Kommunerna efter dessa andelstal med tre decimaler. 
För att utjämna skillnader i det pris som Kommunerna därmed får betala för levererad 
mängd vatten från Bolaget (m3-pris) (beroende på t.ex. olika anslutningsgrad hos 
Kommunerna) ska jämkning göras årligen enligt följande: för den Kommun som får 
högst m3-pris ska den del av den fasta kostnaden som ska ersättas av den Kommunen 
reduceras och täckas av övriga Kommuner efter deras andelstal i sådan utsträckning att 
m3-priset för den aktuella Kommunen motsvarar det som den Kommun som får näst 
högst m3-pris; och för den Kommun som får lägst m3-pris ska den del av den fasta 
kostnaden som ska ersättas av den Kommunen ökas och tillkomma övriga Kommuner 
efter deras andelstal i sådan utsträckning att m3-priset för den aktuella Kommunen 
motsvarar det som den Kommun som får näst lägst m3-pris.  Rörliga kostnader, dvs. 
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kostnader som varierar med vattenproduktionen på marginalen i form av kostnader för 
el och kemikalier, ska fördelas efter levererad vattenmängd. Den ersättning Bolaget 
erhåller av Kommunerna för del i Anläggningarnas kapacitet och för vattenleverans ska 
sammantaget motsvara Bolagets självkostnader samt beslutade avkastningskrav på 
Bolagets eget kapital och moms. 

 Bolagets vattenleveranser till Kommunerna ska ske på platser som är lämpliga i 
förhållande till Bolagets ledningsnät och det lokala nätets utformning, varvid en 
totalekonomisk lösning eftersträvas. Tekniska krav i övrigt och andra föreskrifter för 
Bolagets leveranser fastställs av Bolaget med tekniska samrådsorganets utlåtande som 
underlag. 

 Kommunerna är skyldiga att godta vattenleverans oavsett i vilken av de regionala 
anläggningarna vattnet produceras. 

 Kommun får inte utan Bolagets godkännande distribuera vatten från Bolaget till 
mottagare utanför kommungränsen. 

En närmare redogörelse för driften under Fas 3 ska redovisas för Kommunerna i samband med 
Igångssättningsbeslutet. 

4. Bolagets delägare
Endast kommuner eller av kommuner helägda aktiebolag kan vara delägare i Bolaget. I sådana 
fall då ett av kommun helägt aktiebolag är delägare i Bolaget ska dess ägarkommun vara 
solidariskt ansvarig tillsammans med delägaren för förpliktelserna enligt detta Aktieägaravtal.  

5. Aktiekapitalet och dess fördelning 
Aktiekapitalet utgör 12 000 000 kronor med följande procentuella fördelning mellan 
Aktieägarna efter folkmängden i deras respektive Kommuner den 1 november 2016.

Hallsberg kommun  7,96 %

Kumla kommun  10,84 %

Laxå Vatten AB  2,90 %

Lekeberg kommun  3,88 %

Örebro Rådhus AB  74,43 %

100 %

Andelarna i aktiekapitalet ska omfördelas vart tionde år från och med den dag då detta 
Aktieägaravtal ingås om relationerna mellan Kommunernas folkmängd motiverar detta. 

Aktieägarna är skyldiga att medverka till sådan omfördelning av aktiekapitalet som följer vid 
tillämpning av bestämmelserna i punkt 8 om upptagande av ny delägarkommun. 

Aktie ska vid omfördelningen enligt ovan överlåtas till kvotvärdet (dvs. aktiens motsvarande 
andel av aktiekapitalet). 
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Vid ökning av aktiekapitalet ska Aktieägarna delta i proportion till sina andelar av 
aktiekapitalet. Vid upptagande av ny delägarkommun enligt punkt 8 kan bestämmas att 
emission ska riktas till sådan ny delägare. 

6. Förbud mot överlåtelse av aktie 
Aktie får inte överlåtas annat än i samband med omfördelning enligt punkt 5 andra stycket ovan, 
i samband med upptagande av ny delägarkommun enligt punkt 8, eller utträde enligt punkt 15 
nedan. Kommunerna har dock rätt att överlåta sina aktier till ett aktiebolag i vilket Kommunen 
(direkt eller indirekt) äger samtliga aktier förutsatt att den aktuella Kommunen kvarstår som 
solidariskt ansvarig tillsammans med köparen för förpliktelserna enligt detta Aktieägaravtal. 
Aktieägare som är av Kommuner helägda aktiebolag har också rätt att överlåta sina aktier till 
den av Kommunerna som äger (direkt eller indirekt) samtliga aktier i Aktieägaren. I sådana fall 
inträder köparen som part i detta Aktieägaravtal istället för säljaren och parterna åtar sig att inte 
begära inlösen enligt hembudsklausulen i Bolagets bolagsordning.

7. Finansiering
Allmänt
Bolagets utgifter ska finansieras av Kommunerna. De utgifter som aktiveras ska finansieras 
med lån (se under rubriken ”Lån” nedan). De utgifter som inte aktiveras ska finansieras genom 
att Kommunerna faktureras för sin del (se under rubriken ”Övrig finansiering” nedan).

Lån
Kommunerna åtar sig att medverka till Bolagets lånefinansiering. Åtagandet fördelas mellan 
Kommunerna i förhållande till Kommunernas andel i aktiekapitalet, dvs. proportionellt i 
förhållande till respektive Kommuns ägande (direkta ägande eller indirekta ägande via helägt 
bolag) i Bolaget.

Finansiering kan ske genom antingen upptagande av lån från Kommunerna eller genom extern 
upplåning med borgen från Kommunerna. Bolaget ska upprätta en finanspolicy och inför varje 
styrelsemöte ska en uppföljning mot finanspolicyn samt finansieringsplan behandlas.

Bolaget ska betala en årlig marknadsmässig borgensavgift för ställd borgen till Kommunerna. 
Vid lån från Kommunerna utgår ett räntetillägg motsvarande borgensavgiften.

Kommunerna har, i samband med att detta Aktieägaravtal godkändes, beslutat om borgen för 
Bolagets låneförpliktelser om sammanlagt 277 mkr för att finansiera Fas 1.

Beslut om att begära utökad borgensram/låneram från Kommunerna ska fattas av 
bolagsstämman. Inför bolagsstämman ska styrelsen ta fram ett förslag på finansieringsplan. Ett 
sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de avgivna 
rösterna, dvs. kvalificerad majoritet. Aktieägarna förbinder sig att tillse att Kommunerna 
bifaller en sådan begäran av bolagsstämman och ansvarar för att nödvändiga åtgärder omgående 
vidtas. 

Bolaget ska ge Aktieägarna underlag för budgetarbete och ekonomisk långtidsplanering.
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Övrig finansiering 
Av punkt 3 ovan under rubriken ”Fas 3, drift” framgår hur Bolagets kostnader ska fördelas 
under Fas 3. Samma princip ska gälla för fördelning av Bolagets utgifter under Fas 1 och Fas 
2, som inte aktiveras, dvs. Bolaget ska ha rätt att fakturera Kommunerna (Laxå Vatten AB såvitt 
avser Laxå kommun) för utgifterna proportionellt i förhållande till respektive Kommuns 
relativa andelstal beräknat utifrån Kommunernas folkmängd per den första november 
föregående kalenderår enligt Statistiska Centralbyråns statistik (utan sådan jämkning som 
beskrivs i punkt 3 ovan) samt beslutade avkastningskrav på Bolagets eget kapital och moms. I 
bilaga 3 under rubrik ”Drift” finns en preliminär kostnadsbudget för driften under Fas 1. 

8. Villkor för nytillträdande kommuner 
Aktieägarna ska verka för och i god anda diskutera förutsättningarna för upptagande av ny 
delägarkommun i Bolaget om detta är till fördel för Kommunerna och Bolaget. Upptagande av 
ny delägarkommun i Bolaget kräver godkännande av kommunfullmäktige i Kommunerna och 
enhälligt beslut på bolagsstämman. Vid sådant beslut ska villkoren för tillträdet bestämmas, 
däribland följande; 

1. vilka nödvändiga följdändringar som ska göras i detta Aktieägaravtal och i 
bolagsordningen till följd av att den nya delägarkommunen inträder som part i 
Aktieägaravtalet och delägare i Bolaget, 

2. på vilket sätt och på vilka villkor (inklusive pris på aktie) som den nya delägarkommunen 
ska antingen förvärva aktier från övriga Aktieägare eller teckna nya aktier i Bolaget vid 
en riktad nyemission för att åstadkomma fördelningsprincipen i punkt 5 ovan och för att 
finansiera och täcka kostnaderna för tillkommande anläggningar och andra åtgärder som 
uppkommer för att bereda och genomföra en anslutning till systemet,

3. på vilket sätt som den nya delägarkommunen ska finansiera och täcka ökade kostnader 
för att genomföra driften av det utökade systemet,  

4. att den nya delägarkommunen ska medverka till Bolagets befintliga finansiering genom 
lån eller borgen till Bolaget enligt punkt 7 och enligt fördelningsprincipen i punkt 5, och

5.  i vilken utsträckning den nya delägarkommunen ska ha rätt att tillsätta styrelseledamöter 
och/eller suppleanter i styrelsen.  

9. Styrelse
Bolagets styrelse ska tills vidare bestå av 7 ledamöter och 5 suppleanter, som nomineras 
enligt följande: 

Ledamöter Suppleanter
Hallsberg kommun 1 1

Kumla kommun 2 1

Laxå kommun 1 1

Lekeberg kommun 1 1
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Örebro kommun 2 1

Totalt 7 5

Kommunerna garanteras därigenom representation genom minst en ledamot eller suppleant. 

En suppleant utsedd av en Kommun kan inte träda in istället för en styrelseledamot som utsetts 
av en annan Kommun. Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande 
suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Suppleant som ej 
tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst en gång per räkenskapsår och i 
övrigt när styrelseledamot så påkallar. Kallelse till styrelsesammanträde med angivande av plats 
och dagordning ska skickas till samtliga ledamöter och suppleanter minst en vecka före 
styrelsemötet såvida inte ärendets brådskande natur påkallar kortare tid. 

För det fall inte annat beslutas av ordföranden eller en styrelseledamot så begär kan 
styrelsemötena hållas per capsulam varvid samtliga styrelseledamöter ska underteckna 
protokollet.

Aktieägarna ska tillse att de styrelseledamöter och suppleanter som utsetts ska åta sig uppdraget 
utan ersättning såvida inte bolagsstämman genom beslut som fattas med minst två tredjedelar 
av de avgivna rösterna (dvs. kvalificerad majoritet) beslutar om att arvode ska utgå.

Ordföranden utses av styrelsen. Ordföranden ska inte ha utslagsröst vid lika röstetal.

Bolagets firma ska, utöver av styrelsen, tecknas i förening av ordföranden och två av de 
ledamöter som utsetts av de två största Kommunerna samt i förening av ordföranden och VD. 

Styrelsen utser Bolagets VD. Vid rekryteringen av VD ska styrelsen utse en rekryteringsgrupp 
som ska ansvara för att genomföra rekryteringsprocessen och ta fram en huvudkandidat och 
förslag på anställningsvillkor. Ordföranden (eller den ordföranden utser) presenterar därefter 
rekryteringsgruppens förslag för styrelsen för beslut. Samtliga Aktieägare ska ges möjlighet att 
ingå i rekryteringsgruppen genom en representant vardera. 

10. Revisorer 
För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor. Var och en av de två 
största Kommunerna utser en lekmannarevisor. 

Lekmannarevisorernas uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls året 
efter kommunalval.

Kommunernas revisorer äger rätt att om de så önskar få insyn i Bolagets räkenskapshandlingar. 
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11. Ägardirektiv, ägarsamråd och ägardialog 
Ägardirektiv
De ägardirektiv som fastställs för Bolaget reglerar hur Bolaget ska styras, utvecklas och ger 
övergripande strategiska riktlinjer till Bolagets ledning, i enlighet med Kommunernas mål och 
syften och med utgångspunkt från detta Aktieägaravtal.

Ägardirektiven ska beslutas av respektive Kommuns fullmäktige och antas av bolagstämman 
för Bolaget. Ägardirektiv som kommunfullmäktige i samtliga Kommuner gemensamt har 
beslutat för Bolaget blir automatiskt bindande för Bolaget, dvs. utan att bolagsstämman behöver 
bekräfta besluten. För att övriga ägardirektiv ska vara bindande för Bolaget ska ett beslut på 
bolagsstämman att anta ägardirektivet ha biträtts av med minst två tredjedelar av de avgivna 
rösterna, dvs. kvalificerad majoritet.

Ägarsamråd
Ägarsamrådet är ett beredande organ som har till syfte att samråda i ägarfrågor och ska bestå 
av representanter från respektive Kommun med mandat att företräda Kommunen i strategiskt 
viktiga frågor. 

Medlemmar ur Bolagets styrelse bör inte representera Kommun i samrådsorganet. 

Kallelse till ägarsamråd ska ske minst en gång per år, i samband med ägardialog med Bolagets 
ledning. Ytterligare möten kan hållas vid behov eller på initiativ från någon av Kommunerna. 
Sammankallande är Örebro kommun. 

Ägardialog
Ägardialogen är ett forum där Kommunerna och Bolagets ledning kan diskutera strategiskt 
viktiga frågor, följa upp ägardirektiven samt identifiera eventuella behov av revidering.

I ägardialogen deltar ägarsamrådet eller representanter från ägarsamrådet, ordförande och VD 
i Bolaget. Ägardialogen ska hållas minst en gång om året i samband med ett ägarsamråd.

12. Löpande samråd och information 
För löpande samråd och information ska finnas: 

Tekniskt råd med medlemmar från respektive Kommun. Sakkunnig ska representera respektive 
Kommun med ansvar för tekniska frågor. 

Ekonomiskt råd med medlemmar från respektive Kommun. Sakkunnig ska representera 
respektive Kommun med ansvar för ekonomiska frågor. 

Respektive råd ska sammanträda minst två gånger per år samt vid behov. 

Alla väsentliga frågor, som ska behandlas av styrelsen samt viktig information, ska tas upp i 
respektive råd. Vid vissa frågor ska, om styrelsen så önskar eller om det annars framgår av detta 
Aktieägaravtal, rådet lämna ett skriftligt yttrande som underlag för styrelsens beslut.

Vid rådens sammanträde och övriga arbete ska de tjänstemän inom Bolaget som har ansvaret 
för Bolagets verksamhet inom respektive fackområden delta. 
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Sammanträden ska protokollföras, sekreterare ska vara tjänstemän inom Bolaget, protokoll ska 
justeras av en medlem för respektive samrådsorgan som utses vid sammanträde.

13. Frågor som ska underställas respektive kommunfullmäktige för 
ställningstagande före beslut och beslut som kräver kvalificerad majoritet 
respektive enhällighet på bolagsstämma
Följande frågor ska underställas respektive Kommuns kommunfullmäktige för 
ställningstagande före beslut och kräver beslut av Bolagets bolagsstämma som ska fattas med 
minst två tredjedelar av de avgivna rösterna (dvs. kvalificerad majoritet):

Frågor av principiell karaktär eller av större vikt, t.ex.

− Större investeringar 
− Väsentlig förändring av Bolagets verksamhet
− Borgensärenden
− Nya kreditinstrument, t ex certifikat- och obligationsprogram
− Överlåtelse eller förvärv av tillgångar eller verksamhet i Bolaget som utgör väsentlig 

del av Bolagets verksamhet eller som på ett väsentligt sätt påverkar verksamheten 
och/eller fast egendom

− Köp eller försäljning av aktier

Beslut om nya delägare och ändring av bolagsordningen kräver godkännande av 
kommunfullmäktige i Kommunerna och enhälligt beslut av Bolagets bolagsstämma.

14. Utövande av rösträtt 
Aktieägarna förbinder sig att vid utövandet av sin rösträtt vid bolagsstämma och genom 
Kommunernas representanter i styrelsen se till att bestämmelserna i detta Aktieägaravtal 
uppfylls.

15. Aktieägare som vill utträda ur Bolaget
Aktieägare har rätt att begära utträde ur Bolaget och detta Aktieägaravtal. Utträde ska ske vid 
den tidpunkt som övriga Aktieägare bestämmer, dock senast trettiosex (36) månader efter det 
att begäran om utträde framställdes. 

Inlösen ska ske i förhållande till Aktieägarnas andelar i aktiekapitalet vid tidpunkten för 
framställan om begäran om utträde. Lösenbeloppet per aktie vid inlösen ska motsvara aktiernas 
kvotvärde (dvs. aktiens motsvarande andel av aktiekapitalet i Bolaget). 

Aktieägare som träder ur detta Aktieägaravtal ska ersätta Bolaget för den kostnad, skada och 
förlust som Bolaget eller övriga Aktieägare åsamkas på grund av att Aktieägaren träder ur 
Aktieägaravtalet. 

Om Aktieägarna inte inom fyra (4) månader efter det att begäran om utträde framställdes kan 
komma överens om den ersättning som den utträdande Aktieägaren ska betala till Bolaget 
och/eller till de övriga Aktieägarna ska utlåtande om ersättningen inhämtas från en oberoende 
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värderingsman utsedd av Aktieägarna. Om Aktieägarna inte inom sex (6) månader efter det att 
begäran om utträde framställdes enats om vem som ska utses till sådan värderingsman, ska 
värderingsmannen på Aktieägares begäran utses av Stockholms Handelskammare. 

Värderingsmannen ska bestämma ersättningen enligt bestämmelserna i denna punkt, beräknat 
per tidpunkten för framställan om begäran om utträde. 

Kostnaderna för värderingsutlåtandet från den oberoende värderingsmannen ska till hälften 
betalas av den utträdande Aktieägaren och till återstående del av övriga Aktieägare i förhållande 
till deras respektive andelar i aktiekapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om 
utträde. 

16. Enkelt bolag 
Parterna har inte med detta Aktieägaravtal haft för avsikt att bilda ett enkelt bolag. Om detta 
Aktieägaravtal ändå skulle medföra att Aktieägarna anses ha ingått ett enkelt bolag, och grund 
för likvidation av detta bolag föreligger enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag, ska det 
enkla bolaget inte likvideras, utan den part till vilket likvidationsgrunden är hänförlig ska 
utträda ur det enkla bolaget.

17. Avtalstid 
Detta Aktieägaravtal gäller från och med dagen för dess undertecknande till och med 2047-12-
31. Om Aktieägaravtalet inte sagts upp av någon av Aktieägarna till upphörande per 2037-12-
31 med iakttagande av en uppsägningstid om fem år förlängs Aktieägaravtalet automatiskt med 
tio år och förlängs sedan med tio år i taget om det inte sagts upp med iakttagande av fem års 
uppsägningstid för varje gång dock längst fram till 2067-12-31. 

Om uppsägning sker ska förhandlingar mellan Aktieägarna inledas om Aktieägaravtalets 
fortsatta giltighet och Bolagets bestånd.

18. Arkivmyndighet
Kommunstyrelsen i Örebro kommun ska i egenskap av arkivmyndighet tillse att Bolaget fullgör 
sina skyldigheter enligt 3 – 6 §§ Arkivlagen (1990:782). Bolagets ska följa Örebro kommuns 
arkivreglemente.

Bilagor:

1. Bolagsordning 
2. Principskiss över anläggningarna och förbindelsepunkter
3. Preliminär investerings- och kostnadsbudget Fas 1
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----------------------------------

Av detta Aktieägaravtal har Aktieägarna tagit var sitt exemplar.  

Ort:……………. den ____ / ____ 2017

För Hallsbergs kommun

____________________

____________________

Ort:……………. den ____ / ____ 2017

För Kumla kommun  

____________________

____________________

Ort:……………. den ____ / ____ 2017

För Laxå Vatten AB  

____________________

____________________

Ort:……………. den ____ / ____ 2017

För Lekebergs kommun  

____________________

____________________

Ort:……………. den ____ / ____ 2017

För Örebro Rådhus AB  

____________________

____________________
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Bolagsordning för Vätternvatten AB

1. Firma  
Bolagets företagsnamn är Vätternvatten AB. 

2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Örebro kommun.

3. Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att projektera, uppföra, driva och underhålla 
vattenförsörjningsanläggningar. 

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera vatten, äga och 
förvalta fast och lös egendom samt därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas gemensamt av Hallsberg 
kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekeberg kommun och Örebro kommun inom 
ramen för kommunernas kompetens.

4. Ändamål 
Bolaget har till ändamål att, inom ramen för den kommunala likställighetsprincipen, på ett 
långsiktigt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt ansvara för och främja en god 
vattenförsörjning till Hallsberg kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekeberg kommun 
och Örebro kommun med syfte att skapa största möjliga samhällsnytta.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

5. Underställningsplikt till kommunen
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hallsberg kommun, Kumla kommun, Laxå 
kommun, Lekeberg kommun och Örebro kommun möjlighet att ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

6. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

7. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 100 000 och högst 400 000.

8. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 12 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 5 
suppleanter.

Kommunfullmäktige i Hallsberg kommun utser högst 1 styrelseledamot och 1 suppleant.
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Kommunfullmäktige i Kumla kommun utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant.

Kommunfullmäktige i Laxå kommun utser högst 1 styrelseledamot och 1 suppleant.

Kommunfullmäktige i Lekeberg kommun utser högst 1 styrelseledamot och 1 suppleant.

Kommunfullmäktige i Örebro kommun utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant.

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma 
(årsstämma) som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av 
den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som följer efter det att nästa val till 
kommunfullmäktige hållits.

9. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av stämman en auktoriserad revisor med en 
auktoriserad revisorssuppleant. 

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma 
(årsstämma) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

10. Lekmannarevisor
Kommunfullmäktige i Örebro kommun och kommunfullmäktige i Kumla kommun utser en 
lekmannarevisor var.

11. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen till aktieägarna tidigast sex veckor och senast 
två veckor före stämman. 

12. Ärenden på ordinarie bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska följande ärenden förekomma till behandling:

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman.

3) Upprättande och godkännande av röstlängd.

4) Val av en eller två justeringsmän.

5) Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6) Godkännande av dagordning.

7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport.

8) Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkningen.
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b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan 
förekommer

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter.

10) Val av revisor och revisorssuppleant när så ska ske.

11) Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 
bolagsordningen.

13. Bolagsstämmans kompetens
Bolagsstämman har att fatta beslut i sådana frågor för bolagets verksamhet som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt efter det att frågan har behandlats av 
kommunerna enligt § 5 ovan.

14. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

15. Hembud
Hembudsskyldighet
Har en aktie övergått från en aktieägare till någon som inte är aktieägare i bolaget har övriga 
aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal 
aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla 
övergången till bolagets styrelse. Den nye ägaren ska också visa på vilket sätt denne har fått 
äganderätt till aktien. Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren för 
äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien. När anmälan om en akties 
övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad 
vars postadress är känd för bolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att 
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från 
anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas 
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. 
Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon 
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 

Lösenbelopp och betalning
Lösenbeloppet ska motsvara aktiernas proportionella del av bolagets substansvärde enligt 
senast reviderade årsbokslut. Med substansvärde avses summan av bolagets eget kapital och 
nettovärdet efter skatt av bolagets obeskattade reserver. Lösenbeloppet ska erläggas inom en 
månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Då fånget är ett köp ska dock 
lösenbeloppet inte överstiga köpeskillingen.

Tvist
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Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om 
inlösen ska talan i en fråga om hembud väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

16. Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Hallsberg kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekeberg kommun 
och Örebro kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på 
grund av författningsreglerad sekretess. 

17. Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hallsberg 
kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekeberg kommun och Örebro kommun.
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Vätternvatten, kostnadsbudget Fas 1
Fas 1
Fas 1 omfattar prövningsprocess och projektering. I Systemhandling 1, upprättad av 
Norconsult 2016-01-29, har kostnaderna för dessa arbetsmoment preliminärt bedömts 
ligga i intervallet 8-12 % av anläggningskostnaden. En del av planeringen är 
genomförd genom upprättad förstudie, systemhandling samt kompletterande 
utredningar och bör utgöra en god grund för det fortsatta arbetet med Fas 1. 
Påverkansmöjligheten till att finna optimala lösningar i projektet som helhet 
är fortfarande stor i detta skede av projektet. När anläggningen väl är upphandlad 
och under utförande minskar påverkansmöjligheten samtidigt som kostnaderna 
under Fas 2 blir en 10-potens högre än i Fas 1.

En preliminär kostnadsbudget för Fas 1 utgående från den uppdaterade anläggningskostnad, 
3287 Mkr, som beräknats i uppdaterade kostnader daterat 2017-02-13 för alternativ 4, renvattenalternativ 
med tunnel, samt den komplettering som gjorts med förbindelseledningar till respektive kommun som en del av 
den gemensamma anläggningen 3 315 Mkr ser då ut som nedan. Den har uppdelats på prövningsprocess och 
projektering.

Kostnadsbudget prövningsprocess
Omfattar bl a delmomenten samråd, miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning, 
markåtkomst/ledningsrätt, upprättande av tillståndsansökan samt behandling i mark-
och miljödomstolen. Kostnaden härför är mycket beroende av hur framgångsrik 
samrådsprocessen blir och hur starka motstående intressen som framkommer. 
Anläggningens omfattning, genom 36 km bergtunnel med tillhörande arbetstunnlar samt
56 km ledningsstråk och dessutom tillståndsbehandlingen för vattenuttaget i Vättern, gör 
att processen är tidskrävande. Med ledning av prövningsprocessens omfattning i tidigare 
större projekt kan prövningsprocessen bedömas uppgå till ca 1,5 % av den totala 
anläggningskostnaden.

Preliminär kostnadsbudget 1,5 % av 3 315 Mkr 50 Mkr

Kostnadsbudget projektering
Omfattar fortsatta kompletterande undersökningar, upprättande av principförslag/
uppdatering av Systemhandling 1 samt detaljprojektering. Den bedömda projekterings-
kostnaden har delats upp på ledningar, tunnel och konstbyggnader/vattenverk eftersom 
projekteringskostnadens andel av anläggningskostnaden normalt skiljer sig något
mellan dessa delar. Ledningsprojektering och tunnelprojektering bedöms därvid kunna 
inrymmas inom 5 % av anläggningskostnaden och konstbyggnader/vattenverk inom 12 %.

Ledningsprojektering : Omfattar även ytterligare utredningar av korsningspunkter av 
Vattendrag och trafikanordningar samt arkeologi m,m,  
Preliminär kostnadsbudget 5 % av 957 Mkr 48 Mkr

Tunnelprojektering: Omfattar även vidare utredningar om bergmassor, arbetstunnlars 
utformning m.m.
Preliminär kostnadsbudget 5 % av 1480 Mkr 74 Mkr

Projektering vattenverk/leveransstationer: Omfattar även utredning om t.ex säkerhet, 
kommunikation, automation och styrsystem m.m.  
Preliminär kostnadsbudget 12 % av 878 Mkr 105 Mkr

Summa kostnadsbudget prövningsprocess och projektering  277 Mkr*

*Motsvarar ca 8 % av den totala anläggningskostnaden
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Anmärkning
Projekteringskostnader för mottagningsanläggningar vid respektive kommuns förbindelsepunkt
är nu inkluderade i denna kostnadsbudget.

Förslag fördelning av investering och driftbudget
Investering
Fas 1 ligger i tidplanen över en 6-års period från 2018 till 2023. En budget för de åren är uppdelad enligt 
tidplanen med en preliminär fördelning enligt följande; Projektets fortsatta utformning bestäms av styrelse och 
ledning efterhand och kan komma att ändra denna preliminära fördelning.
Förslag
2018      4 milj        2021    70 milj
2019      8 milj        2022    80 milj
2020    35 milj        2023    80 milj

Drift
För drift av bolagets utredningar och projektering från 2018 och fram till färdig bygghandling 2023 krävs en 
organisation som föreslås uppdelad med vd/projektchef och projektledning som kompletteras efterhand, i den 
omfattning som bedöms behövas, med egen sakkunskap, byggledning och administration för de tre 
huvuddelarna, inlopp och ledningssystem, tunnel och vattenverk.

Förslag
2018  VD/Projektchef* alt VD 30 % 1 Projektchef samt 1 Projektledare, 
          50% administratör lokaler, teknikutr m.m.                                                                      ca 4 milj
          
2019   VD/Projektchef* alt VD 30 % 1 Projektchef samt 2 Projektledare, 
           50% administratör, lokaler, teknikutr m.m.                                                                      ca 5 milj
    
*Initialt kan det vara en möjlighet med delad tjänst för VD och projektchef då projektutformningen och 
teknikinriktningen i början av projektet kan vara helt styrande. Stor del i tillståndsprocessen handlar om 
tekniska beskrivningar som underlag för de juridiska ansökningsdelarna som är lämpligt att samköra. 
Projektledarna kommer att vara kopplade till respektive anläggningsdel i första hand men även resurs som 
helhet.

2020-2023  Styrelsen beslutar om utökning av organisationen när behoven uppkommer.
                    Planeringsmässigt kommer det att behövas en projektledare per huvuduppdrag, dvs 3 st, samt
                    1-2 samordnare förutom projektchef, administration och VD varefter projekten startas.  
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Ägardirektiv avseende Vätternvatten AB

Detta ägardirektiv avser Vätternvatten AB, (org. nr. [   ]), (nedan kallat ”Bolaget”) vilket ägs 
av 

 Hallsberg kommun, org. nr. org. nr. 212000-1926, 
 Kumla kommun, org. nr. org. nr. 212000-1975,
 Laxå Vatten AB, org. nr. 556616-6202, (ett helägt bolag till Laxå kommun, org. nr. 

212000-1918),
 Lekebergs kommun, org. nr. 212000-2981, och
 Örebro Rådhus AB org. nr. 556005-0006 (ett helägt bolag till Örebro kommun, org. 

nr. 212000-1967).

Ovan angivna parter benämns nedan för ”Aktieägarna”. Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekebergs 
och Örebro kommun benämns nedan för ”Kommunerna”.

Detta ägardirektiv ska för att vara bindande för Bolaget fastställas på bolagsstämma. Datum för 
fastställande: ___________ 

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs av Aktieägarna och är en del av Kommunernas verksamheter. Bolaget ska i sin 
verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras av:

- vid var tid gällande lagstiftning;

- den för Bolaget vid var tid gällande och hos bolagsverket registrerade bolagsordningen 
(“Bolagsordningen”)(vid tillfället för fastställande av detta ägardirektiv med lydelse 
enligt bilaga 1);

- det aktieägaravtal som ingåtts mellan Aktieägarna, bilaga 2, (“Aktieägaravtalet”) 
vilket Bolaget i tillämpliga fall ska behandla såsom om Bolaget var part i detta; samt av

- direktiv som vid var tid utfärdats gemensamt av kommunfullmäktige i Kommunerna 
eller som har antagits på Bolagets bolagsstämma med minst två tredjedelars majoritet.

2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte 
strider mot Bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, 
exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot Bolagets 
intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till Bolagsordningen.

3. Kommunernas ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelserna i 
Kommunerna. Kommunstyrelserna utövar Kommunernas ledningsfunktion över Bolaget i 
enlighet med vad som anges i kommunstyrelsernas respektive reglementen. 
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Kommunstyrelserna i Kommunerna har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna 
den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen 
fastställs i samråd med Bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelserna enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga 
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till 
Kommunerna får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande 
skett.

5. Bolagets verksamhet
Föremålet för Bolagets verksamhet anges i Bolagsordningen och i Aktieägaravtalet. 

Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med Bolagsordningen. 

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Av Bolagsordningen framgår att Bolaget har till uppgift att projektera, uppföra, driva och 
underhålla vattenförsörjningsanläggningar samt att producera och distribuera vatten, äga och 
förvalta fast och lös egendom samt därmed sammanhängande verksamhet.

6. Bolagets ändamål
Det kommunala ändamålet med Bolaget anges i Bolagsordningen och i Aktieägaravtalet. Där 
framgår att Bolaget har till ändamål att, inom ramen för den kommunala likställighetsprincipen, 
på ett långsiktigt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt ansvara för och främja en god 
vattenförsörjning till Hallsberg kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekeberg kommun 
och Örebro kommun med syfte att skapa största möjliga samhällsnytta. 

7. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i Kommunerna får ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Av 
Bolagsordningen framgår också att sådana beslut ska fattas av bolagsstämman efter att ha 
underställts kommunfullmäktige. Sådana beslut tillhör alltså bolagsstämmans exklusiva 
kompetens (efter att ha underställts kommunfullmäktige) och får alltså inte fattas av endast 
styrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad som stadgas i lag, redovisa 
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de direktiv som gäller för Bolaget, 
dvs. direktiv enligt Bolagsordningen, detta ägardirektiv och sådana direktiv som vid var tid 
utfärdats gemensamt av kommunfullmäktige i Kommunerna eller som har antagits på Bolagets 
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bolagsstämma med minst två tredjedelars majoritet.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsernas uppsikt 
och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida Bolaget 
bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i Bolagsordningen och i detta 
ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som 
anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med 
kommunstyrelserna i Kommunerna.

10. Ekonomiska mål
Kommunerna ska gemensamt för varje år fastställa Bolagets ekonomiska mål.

11. Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras enligt vad som anges i Aktieägaravtalet. 

12. Information och ägardialog
Kommunerna ska fortlöpande hållas informerade av Bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska 
initiera möten med Kommunerna om omständigheterna så påkallar. 

Årsredovisning ska vara färdigställd och reviderad av Bolagets revisor senast den sista februari 
varje år. Tertialbokslut ska upprättas för varje tertial senast 10 dagar efter varje tertial och 
lämnas till Aktieägarna. Bolaget ska därvid uppmärksamma Aktieägarna på viktigare 
omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet.

Kommunstyrelserna i Kommunerna ska vidare utan dröjsmål få del av protokoll från 
bolagsstämma och styrelsesammanträde samt kopia av Bolagets årsredovisning med 
revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i Bolaget ska delta vid möte med företrädare 
för Kommunerna minst en gång per år (ägardialog). 

13. Budget och verksamhetsplan
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre 
räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och 
budget ska tillställas Aktieägarna senast den 31 januari varje räkenskapsår. 

14. Övriga uppgifter för kommunal koncernredovisning och budget
Bolaget ska – utöver vad som anges i föregående punkter - till Aktieägarna/Kommunerna lämna 
de uppgifter som av Aktieägarna/Kommunerna bedöms nödvändiga för upprättande av 
årsredovisning och delårsrapport enligt gällande lagstiftning samt för upprättande av 
Kommunernas budget.
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15. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Örebro kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av 
allmänna handlingar.

16. Arkivreglemente
Kommunstyrelsen i Örebro kommun ska i egenskap av arkivmyndighet tillse att Bolaget fullgör 
sina skyldigheter enligt gällande arkivlagstiftning. Bolagets ska följa Örebro kommuns 
arkivreglemente.

17. Bolagsstämma
Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla årsstämma. Av Bolagsordningen 
framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. 
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Mellan Örebro Rådhus AB, org. nr. 556005-0006 (ett helägt aktiebolag till Örebro kommun, org. nr. 
212000-1967) (”Säljaren”) och Hallsberg kommun, org. nr. 212000-1926 (”Köparen”) har denna dag 
träffats följande 

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

1 Bakgrund
1.1 [Vätternvatten AB], org. nr. [ange org. nr.] (”Bolaget”) har ett aktiekapital om 50 000 kr 

fördelat på 500 st. aktier vilka ägs av Säljaren. 

1.2 Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 40 aktier med nr 1-40 i Bolaget 
(”Aktierna”) till Köparen för en köpeskilling om 4 000 kronor (dvs. 100 kr per aktie). 
Parterna har mot denna bakgrund enats om följande.

2 Överlåtelse
2.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen för en köpeskilling om 4 000 kronor. 

3  Tillträde och betalning av köpeskillingen
3.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande 

(”Tillträdesdagen”). 

3.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på 
Säljarens konto i Swedbank med kontonummer 8452-5 903 180 546-9.

4 Åtgärder på Tillträdesdagen m.m.
4.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen 

införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har 
utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende 
ägandet i Bolaget.

Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Ort: ………….... den ………… 2017 Ort: ………….... den ………… 2017

  

Örebro Rådhus AB Hallsberg kommun

____________________ ____________________

____________________ ____________________
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Mellan Örebro Rådhus AB, org. nr. 556005-0006 (ett helägt aktiebolag till Örebro kommun, org. nr. 
212000-1967) (”Säljaren”) och Kumla kommun, org. nr. 212000-1975 (”Köparen”) har denna dag 
träffats följande 

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

1 Bakgrund
1.1 [Vätternvatten AB], org. nr. [ange org. nr.] (”Bolaget”) har ett aktiekapital om 50 000 kr 

fördelat på 500 st. aktier vilka ägs av Säljaren. 

1.2 Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 54 aktier med nr 41-94 i Bolaget 
(”Aktierna”) till Köparen för en köpeskilling om 5 400 kronor (dvs. 100 kr per aktie). 
Parterna har mot denna bakgrund enats om följande.

2 Överlåtelse
2.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen för en köpeskilling om 5 400 kronor. 

3  Tillträde och betalning av köpeskillingen
3.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande 

(”Tillträdesdagen”). 

3.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på 
Säljarens konto i Swedbank med kontonummer 8452-5 903 180 546-9.

4 Åtgärder på Tillträdesdagen m.m.
4.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen 

införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har 
utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende 
ägandet i Bolaget.

Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Ort: ………….... den ………… 2017 Ort: ………….... den ………… 2017

  

Örebro Rådhus AB Kumla kommun

____________________ ____________________

____________________ ____________________
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Aktieöverlåtelseavtal Vätternvatten AB 2017-09-26

Mellan Örebro Rådhus AB, org. nr. 556005-0006 (ett helägt aktiebolag till Örebro kommun, org. nr. 
212000-1967) (”Säljaren”) och Laxå Vatten AB, org. nr. 556616-6202 (”Köparen”) har denna dag 
träffats följande 

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

1 Bakgrund
1.1 [Vätternvatten AB], org. nr. [ange org. nr.] (”Bolaget”) har ett aktiekapital om 50 000 kr 

fördelat på 500 st. aktier vilka ägs av Säljaren. 

1.2 Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 15 aktier med nr 95-109 i Bolaget 
(”Aktierna”) till Köparen för en köpeskilling om 1 500 kronor (dvs. 100 kr per aktie). 
Parterna har mot denna bakgrund enats om följande.

2 Överlåtelse
2.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen för en köpeskilling om 1 500 kronor. 

3  Tillträde och betalning av köpeskillingen
3.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande 

(”Tillträdesdagen”). 

3.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på 
Säljarens konto i Swedbank med kontonummer 8452-5 903 180 546-9.

4 Åtgärder på Tillträdesdagen m.m.
4.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen 

införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har 
utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende 
ägandet i Bolaget.

Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Ort: ………….... den ………… 2017 Ort: ………….... den ………… 2017

  

Örebro Rådhus AB Laxå Vatten AB

____________________ ____________________

____________________ ____________________
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Handling 5

Aktieöverlåtelseavtal Vätternvatten AB 2017-09-26

Mellan Örebro Rådhus AB, org. nr. 556005-0006 (ett helägt aktiebolag till Örebro kommun, org. nr. 
212000-1967) (”Säljaren”) och Lekeberg kommun, org. nr. 212000-2981 (”Köparen”) har denna dag 
träffats följande 

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

1 Bakgrund
1.1 [Vätternvatten AB], org. nr. [ange org. nr.] (”Bolaget”) har ett aktiekapital om 50 000 kr 

fördelat på 500 st. aktier vilka ägs av Säljaren. 

1.2 Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 19 aktier med nr 110-128 i Bolaget 
(”Aktierna”) till Köparen för en köpeskilling om 1 900 kronor (dvs. 100 kr per aktie). 
Parterna har mot denna bakgrund enats om följande.

2 Överlåtelse
2.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen för en köpeskilling om 1 900 kronor. 

3  Tillträde och betalning av köpeskillingen
3.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande 

(”Tillträdesdagen”). 

3.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på 
Säljarens konto i Swedbank med kontonummer 8452-5 903 180 546-9.

4 Åtgärder på Tillträdesdagen m.m.
4.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen 

införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har 
utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende 
ägandet i Bolaget.

Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Ort: ………….... den ………… 2017 Ort: ………….... den ………… 2017

  

Örebro Rådhus AB Lekeberg kommun

____________________ ____________________

____________________ ____________________
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Dnr: KS 17-702

   

Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Ärendebeskrivning
Regionala samverkansrådet har vid sammanträde den 1 september 2017 
rekommenderat kommunerna i Örebro län och Region Örebro län att anta 
överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

1 Bakgrund
Överenskommelsen grundar sig i ”lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård” och träder i kraft från 2018-01-01. En arbetsgrupp har 
arbetat fram ett förslag om överenskommelse som har beretts i Regionala 
samverkansrådet.  Syftet med överenskommelsen är att säkra den enskildes rätt till 
trygghet, delaktighet och inflytande när vård, omsorg och stöd planeras och 
genomförs och att genom tillitsfull samverkan åstadkomma en god vård på rätt 
vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt samt en säker utskrivning från sluten 
vård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Målet är att antalet utskrivningsklara dagar per vårdtillfälle ska minska till högst tre 
vardagar i genomsnitt. Samtidigt ska andelen återinläggningar och undvikbar 
slutenvård undvikas i så hög grad som möjligt. Målsättningen är också att det inte ska 
förekomma något kommunalt betalningsansvar.

2 Analys
Ärendet kommer att behandlas i socialnämnden den 6 november 2017. 
Socialnämnden kommer att skicka sitt förslag till beslut till kommunstyrelsen 14 
november 2017.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. 

LEKEBERGS KOMMUN
Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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1. Sammanfattning
Denna rapport beskriver uppdraget att ta fram en överenskommelse för Örebro län 
med utgångspunkt i ny Lag om samverkan vid utskrivning från sluten vård 
(2017:612). Chefsgruppen för samverkan social välfärd och vård i Örebro län 
beslutade i september 2016 om ett utredningsuppdrag för att ta fram en gemensam 
överenskommelse med utgångspunkt i lagförslaget. Uppdraget gavs till två utredare, 
Kristina Andersson, Region Örebro län och Jan Sundelius, Örebro kommun.

Överenskommelsens syfte är att säkra trygghet och delaktighet för den enskilde vid 
utskrivning från sluten vård samt att åstadkomma en säker utskrivningsprocess med 
korta ledtider genom tillitsfull samverkan. Målet är att antalet utskrivningsklara dagar 
per vårdtillfälle ska minska till högst tre vardagar i genomsnitt. Samtidigt ska andel 
återinläggningar och undvikbar slutenvård undvikas i så hög grad som möjligt. 
Målsättningen är också att inget kommunalt betalningsansvar ska förekomma.

Överenskommelsen är ett övergripande dokument som inte beskriver 
utskrivningsprocessen i detalj. Tanken är att detta regleras i den redan framtagna 
ViSam-modellen som ska utvecklas till att stödja arbetet med den nya lagen.

I överenskommelsen regleras parternas ansvar gemensamt och var för sig samt när det 
kommunala betalningsansvaret ska gälla. Modell för ekonomisk reglering bygger på 
att betalningsansvar på individnivå utgår först när kommunen överskrider målvärdet i 
genomsnitt.

Under arbetets gång har framkommit att många åtgärder krävs för att leva upp till 
lagens krav och mål i överenskommelsen både gemensamt och inom de olika 
verksamheter som berörs av lagen. De övergripande åtgärderna är omfattande och vår 
bedömning är att det kommer att krävas processledare för att samordna och leda detta 
arbete.  

• Revidering av ViSam-modellen
• Revidering av de överenskommelser och riktlinjer som berör processen 
• Förtydligande av hur den nya lagen ska tillämpas vid psykiatrisk vård. 
• Informations- och utbildningsinsatser 
• Fortsatt implementering av SIP (Samordnad individuell planering) 
• Möjliggöra deltagande i SIP via video eller annan säker IT-lösning
• Utarbeta en plan för uppföljning av överenskommelsen 
• Säkerställa korrekt statistik för att kunna följa upp ekonomi och 

måluppfyllelse
• Anpassa verksamhetssystemet Lifecare till den nya lagens krav
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Överenskommelsens parter har också stora utmaningar för att klara lagens krav. 
Samtliga parter behöver säkra kommunikationsvägar och anpassa organisationer till 
att möjliggöra hemgång på röda dagar. Slutenvården behöver utveckla sina rutiner för 
en säker utskrivning. Öppenvården måste bli aktiv i utskrivningsprocessen genom att 
omfördela resurser och skapa rutiner för att utse fast vårdkontakt och hitta rutiner för 
att ansvara för att SIP genomförs efter utskrivning. Kommunerna behöver bli bättre 
på att förebygga och förbereda sjukhusvistelse samt utveckla rutiner för att planera 
och utföra insatser den första tiden hemma innan SIP genomförs.

2. Uppdrag till utredare
Chefsgruppen för samverkan social välfärd och vård i Örebro län beslutade i 
september 2016 om ett utredningsuppdrag för att ta fram en gemensam 
överenskommelse med utgångspunkt i lagförslaget Trygg och effektiv utskrivning 
från sluten vård, SOU 2015:20. Uppdraget gavs till Kristina Andersson, Region 
Örebro län och Jan Sundelius, Örebro kommun.

Överenskommelsens form
Överenskommelsen ska utformas så att vården i länet blir jämlik och som en 
övergripande, vägledande ramöverenskommelse. Möjlighet ska finnas att med denna 
överenskommelse som grund skapa specifika överenskommelser per kommun 
alternativt länsdel/ närsjukvårdsområde. Överenskommelsen ska skapa frihet för 
utvecklingsprocesser.

Vision och mål
Överenskommelsen ska innehålla gemensamma grundläggande värderingar som utgår 
från det gemensamma ansvaret för patienten/ brukaren och utgå från patientens/ 
brukarens fokus. En helhetsbild av patienten/ brukaren ska vara utgångspunkt för 
överenskommelsen. Patientens/ brukarens delaktighet i vården ska öka.
Överenskommelsen ska innehålla gemensamma tydliga mål för antalet dagar med 
kommunalt betalningsansvar, antal dagar utskrivningsklara, undvikbar slutenvård och 
återinläggningar.

Uppföljning 
Överenskommelsen ska stödja ett systematiskt arbetssätt och ett systematiskt 
förbättringsarbete. Mål ska formuleras som gör det möjligt att på regional och på 
lokal nivå följa processerna utifrån fastställda indikatorer och mätetal.
Chefsgruppen för samverkan ansvarar för tät och regelbunden uppföljning och analys 
av resultat1.

1 Uppdraget i sin helhet återfinns i bilaga 1 

Sida 245 av 411



Region Örebro län
Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård, Örebro län | Författare: 

Kristina Andersson, Jan Sundelius  | Datum: 2017-08-30 5 (18)

3. Syfte och mål
Överenskommelsen har sin grund i Lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
vård (2017:612) och gäller fr.o.m. 2018-01-01. För utskrivning från psykiatrisk hälso- 
och sjukvård gäller speciell ekonomisk reglering under 2018.  

Utifrån uppdragsbeskrivningen har följande syfte och mål formulerats

Syfte
 att säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när vård, 

omsorg och stöd planeras och genomförs 
 att genom tillitsfull samverkan åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där 

ledtiderna är så korta som möjligt samt en säker utskrivning från sluten vård 
till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst 

Mål
Överenskommelsen ska bidra till följande gemensamma målsättningar för parterna

 genomsnittligt antal dagar i sluten vård efter utskrivningsklar ska inte 
överskrida tre kalenderdagar

 antalet dagar för kommunalt betalningsansvar ska vara noll
 undvikbar sluten vård ska minska eller motsvara satt målvärde för 

målgruppen2

 oplanerade återinläggningar ska minska eller motsvara satt målvärde för 
målgruppen

4. Bakgrund 
Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att individen i ökad 
omfattning kan få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i hemmet. 

En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. Risker och 
behov måste identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes behov.

Befolkningen i Örebro län uppgick den 31 dec 2016 till 294 941 personer3. Av dessa 
var 62 333 personer 65 år och äldre vilket motsvarar 21,1 %, med en spridning 18,0 – 
28,0 % mellan kommunerna i länet4 , att jämföra med andelen 19,8 % för hela riket.

2 Målgrupp är personer 65 år och äldre. Mäts via Nationell Kvalitetsportal
3 Källa: Statistiska centralbyrån, länk till regionfakta http://www.regionfakta.com/Orebro-

lan/Befolkning-och-hushall/Befolkning/Folkmangd-31-december-alder/

4 Se bilaga 2, statistik för uppdelat/kommun 
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Mål och målgrupp 
Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården 
behöver insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.

Meddix5 är det IT-stöd för samordnad vårdplanering mellan sjukhus, kommun, 
primärvård och psykiatrisk öppenvård från vilket statistik hämtas.  

Vårdplaneringsprocessen regleras i länets gemensamma modell ViSam-modellen som 
bl.a. differentierar omfattningen av vårdplanering i olika spår. Patienter som inte är i 
behov av några nytillkomna kommunala insatser skrivs ut utan ny vårdplanering 
genom ett s.k. Grönt spår oavsett omfattningen av de kommunala insatser som 
vederbörande har innan sjukhusvistelsen. Dessa patienter finns inte med i nationell 
eller lokal statistik över utskrivningsklara patienter. 

Det är inte enkelt att följa måluppfyllelsen gällande undvikbar slutenvård och 
oplanerad återinläggning för den målgruppen som den nya lagen avser. Alla personer 
som skrivs ut från slutenvård behöver inte kommunala insatser efter sjukhusvistelsen 
och kommer inte att omfattas av den nya lagen. Å andra sidan registreras inte alla som 
kommer att omfattas av den nya lagen i IT-stödet Meddix idag. Ibland saknas 
registrering helt och ibland registreras inte alla delar i processen på ett sätt som gör att 
målgruppen kan identifieras. Statistiken runt utskrivningsklara behöver därför tolkas 
och analyseras med försiktighet.

Under 2016 fanns det i hela Region Örebro län totalt 46 487 vårdtillfällen, 50 % 
avsåg patienter 65 år eller äldre. I Meddix fanns det totalt ca 9 500 inskrivna 
vårdtillfällen, 83 % avsåg patienter 65 år eller äldre. Om man jämför volymerna 
mellan totalt antal utskrivna från sluten vård med patienter som skrivs ut med 
kommunal vård är relationen andel Meddix-patienter oavsett ålder 20 %, för gruppen 
65 år och äldre är relationen 33 % och för 70 år och äldre 40 %. Patienter som skrivs 
ut från psykiatrisk vård är i huvudsak yngre. Endast totalt 356 utskrivna vårdtillfällen 
(drygt 10 %) från psykiatrisk vårdavdelning utgjordes 2016 av patienter > 65 år. I 
gruppen ”inskrivningsmeddelande i Meddix > 65 år” fanns det 173 st motsvarande 49 
% av alla vårdtillfällen > 65 år inom psykiatrin.

5 170919 byts Meddix ut mot IT-stödet Lifecare som blir mera anpassat till den nya lagen. 
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Utgångsläge 2016 för de mål som ska följas enligt uppdraget 
För uppdelning per kommun (bilaga 2)

Mål – antalet dagar för kommunalt betalningsansvar ska vara noll
2016 uppgick betalningsansvaret till drygt 1500 dagar, med flest antal dagar för 
patienter från Lindesbergs kommun och minst antal dagar för Lekebergs kommun. 
Det totala beloppet för betalningsansvaret var 5 268 tkr6.

Mål - genomsnittligt antal dagar i sluten vård efter utskrivningsklar ska inte 
överskrida tre kalenderdagar
För ca hälften av alla patienter som skrivs in i Meddix blev det under 2016 aldrig 
någon kallelse till vårdplanering utan de skrevs hem med s.k. grönt spår enligt 
ViSam-modellen. Detta gäller t.ex. de patienter som återgår till en kommunal 
boendeform. Endast patienter där en vårdplanering har genomförts blev under 2016 
bedömd som utskrivningsklar och ingår i utskrivningsklara dagar.  
http://www.visamregionorebro.se/

Antal vårdtillfällen per sjukhus 2016 med inskrivningsmeddelande och kallelse till 
vårdplanering
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Källa: Meddix rapport modul ”Egen sökning”  

Örebro läns genomsnittliga antal dagar för utskrivningsklara var 5,9 dagar per 
vårdtillfälle för hela året 2016, jämfört med 4,2 dagar för riket som helhet. 
Diagrammet nedan visar statistiken uppdelad per kommun och det visar att ingen 
kommun klarade målvärdet på 3 dagar. Om patienter med grönt spår kunnat 
inkluderas skulle resultatet varit bättre men målvärdet skulle inte uppnåtts.

6 Källa ekonomienheten Region Örebro län 
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Dagar/vårdtillfälle 2016 som patienter vårdats inneliggande minst ett dygn efter det att 
de blivit utskrivningsklara 
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Källa: Regionens uppföljningsportal – slutenvård- utskrivningsklara dagar. 
Tre värmlandskommuner har haft patienter på Karlskoga lasarett och redovisas separat i 
diagrammet

Mål - undvikbar sluten vård ska minska eller motsvara satt målvärde för 
målgruppen 
Diagrammet nedan beskriver vårdtillfällen enligt nationell definition undvikbar 
slutenvård, totalt samt varav 65 år och äldre. Som beskrivs ovan är relationen totalt 
andel vårdtillfällen för personer 65 år > kontra andel vårdtillfällen i Meddix för 
personer 65 år > 33 %, d.v.s. de patienter som har en gemensam vårdkedja kommun – 
regionens slutenvård. Det går dock inte att säga att det är 33 % av personer 65 > i 
mätningarna av undvikbar slutenvård och oplanerade återinläggningar som är de med 
gemensam vårdkedja. Andelen kan vara både högre och lägre i just den gruppen som 
berörs av den nya lagen och har en vårdkedja över huvudmannagränserna.

Antal med undvikbar slutenvård 2016 – Örebro län
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Källa: Nationella kvalitetsportalen 

Örebro län hade en klart lägre andel personer 2016 med undvikbar slutenvård än riket 
både för totalt antal vårdtillfällen och för vårdtillfällen för personer över 65 år.
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Mål - oplanerade återinläggningar ska minska eller motsvara satt målvärde för 
målgruppen

Andel återinläggningar i procent av totalt antal vårdtillfällen Örebro län 2016

Jan
ua

ri

Feb
rua

ri
Mars

Apri
l

Maj
Jun

i
Jul

i

Aug
ust

i

Sep
tem

be
r

Okto
be

r

Nov
em

be
r

Dece
mbe

r
0

5

10

15

20

25

samtliga
65 år och äldre

Källa: Nationella kvalitetsportalen 
Avser oplanerade återinläggningar inom 30 dagar dividerat med alla oplanerade 
återinläggningar, totalt samt varav 65 år och äldre

Örebro län har något högre värden än riket totalt för oplanerade återinläggningar. För 
samtliga vårdtillfällen 2016 var snittet 16,1% i Örebro län mot 15,7% i riket totalt. 
För gruppen 65 år och äldre var genomsnittet för Örebro län 19,1% mot 17,7% i riket 
totalt. 

5. Tidsplan 
Uppdraget att ta fram ett förslag på överenskommelse överlämnades till 
uppdragstagarna i månadsskiftet september - oktober 2016. Som ett stöd i förarbetet 
inför en ny lag bildade SKL ett nätverk för information och erfarenhetsutbyte. 
Utredarna ingår i nätverket som länets representanter. Nätverket träffas ca 2 
gånger/termin samt har ett webbaserat samarbetsrum. 

Lagrådsremissen kom den 21 december 2016 och propositionen i 21 februari 2017. 
Beslut om ny lag togs av Riksdagen den 15 juni 2017; Lag om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, SFS 2017:612. 

Överenskommelse för länets kommuner och Region Örebro län har godkänts av 
 Chefsgruppen för samverkan för vidare beslut i den politiska organisationen. 
 Maj 2017 – Politisk beredning i Specifika samverkansrådet för välfärd och 

folkhälsa
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 September 2017 – Politiskt beslut i Regionalt samverkansråd
 Höst 2017 – Beslut regionstyrelse och kommunstyrelser

6. Avgränsning
Uppdraget har avgränsats till att ta fram ett förslag på överenskommelse för 
samverkan vid utskrivning för hela länet. Arbetet med att ta fram rutiner och 
arbetssätt som kompletterar överenskommelsen har inte ingått i arbetet. Under avsnitt 
9 ges förslag på åtgärder som behöver vidtas i samverkan och av de olika inblandade 
parterna för att målen i överenskommelsen ska uppnås. Revidering av befintliga 
överenskommelser och riktlinjer för att leva upp till lagens krav har inte heller ingått i 
uppdraget.

7. Metod 
Arbetet med att ta fram en överenskommelse har skett i en tvåpersoners utredning. 
Region Sörmland har varit tidiga med att ta fram en överenskommelse och från denna 
har en del tankar tagits. Erfarenheter från andra län har också tagits till vara bland 
annat genom SKL:s nätverk. Örebro län har sedan tidigare en väl fungerande 
samverkansorganisation. Ett gediget arbete för att förbättra vårdplanering och 
informationsöverföring i samverkan har genomförts med stöd från den nationella 
satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” vilket resulterat i ViSam-modellen. 

I arbetet med att förbereda inför den nya lagen kommer ViSam-modellen att även i 
fortsättningen ligga till grund för rutinen och revideras så att den anpassas till den nya 
lagens och överenskommelsens förutsättningar. 

Samverkan har skett med utvecklingsledare inom Välfärd och folkhälsa, med 
länsdelssamordnarna samt med införandeansvariga för IT-stödet Lifecare. 

För att kunna väga in olika perspektiv har ett antal nyckelpersoner kontaktats t.ex. 
Centrum för hjälpmedel, hjälpmedelskonsulent, representanter från MAS och MAR i 
kommuner, enheten för Hälsoval, Medicinsk teknik m.fl. 

Besök i samtliga länsdelgrupper har genomförts samt i olika ledningsgrupper utifrån 
när detta har efterfrågats. 

Regelbundna avstämningar har skett med styrgrupp och chefsgrupp. För ytterligare 
information, (Bilaga 3). 
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Statistik har tagits fram av utredarna själva dels direkt ur Meddix rapportsystem, dels 
ur Region Örebro läns utdataportal samt från den nationella Kvalitetsportalen. 

8. Resultat – Överenskommelsen 
Överenskommelsens innehåll
Den överenskommelse som tagits fram syftar till att skapa trygg och effektiv 
övergång till öppenvård efter en slutenvårdsvistelse genom att vara en god grund för 
ett tillitsfullt samarbete mellan parterna så att vårdens och omsorgens insatser kan 
samordnas utifrån individens delaktighet, behov och förutsättningar. Konkret syfte 
och mål med överenskommelsen har tagits fram (se avsnitt 3 ovan).

Överenskommelsen reglerar inte arbetet i detalj utan är en övergripande, vägledande 
ramöverenskommelse. Möjlighet finns att med överenskommelsen som grund skapa 
specifika rutiner/arbetssätt per kommun alternativt länsdel/närsjukvårdsområde så 
länge en jämlik vård av länets medborgare kan garanteras. Tanken är att samverkan 
mellan parterna ska regleras i en Visam-modell som anpassas till den nya lagen. 

Definitioner
I överenskommelsen har ett antal nyckelbegrepp definierats. Dessa definitioner utgår 
ifrån lagstiftning, föreskrifter och länsövergripande dokument. För att säkerställa 
slutenvårdens ansvar för en trygg och säker utskrivning har särskilda kriterier för när 
en patient är hemgångsklar tagits fram. Förutom de krav som anges i lagen ska de 
hjälpmedel och medicinteknisk utrustning som Regionen ansvarar för och som 
patienten har behov av finns tillgängliga och läkemedelsbehandling i den fortsatta 
vården ska säkras enligt fastställda rutiner. Om patienten inte är hemgångsklar 
inträder inget betalningsansvar.

Parternas ansvar
 I överenskommelsen regleras även parternas ansvar var för sig och i samverkan.

Särskilda patientgrupper
För vissa patientgrupper, palliativ vård, barn och unga samt psykiatri behöver särskild 
hänsyn tas. I grunden omfattas även dessa patientgrupper av lagen, men 
utskrivningsprocessen behöver regleras i särskilda överenskommelser.

Modell för ekonomisk reglering
Den modell för ekonomisk reglering som tagits fram ska stödja lagens intention att 
minska antalet dagar som patienter vårdas som utskrivningsklara på sjukhus och 
bygga på ömsesidig tillit mellan parterna. Kommunens betalningsansvar beräknas på 
utskrivningsklara dagar efter det att den slutna vården har meddelat kommunen att 
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patienten är utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga 
antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar under 
en månad. 

Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar retroaktivt på individnivå för alla 
patienter inom somatisk slutenvård som vårdats mer än tre kalenderdagar som 
utskrivningsklar. Under 2018 gäller speciell reglering vid utskrivning från psykiatrisk 
slutenvård som innebär att betalningsansvar på individnivå inträder om det 
genomsnittliga antal dagar efter utskrivningsklar överskrider 15 kalenderdagar under 
en månad. Beloppet ska räknas upp årligen med hänsyn till prisutvecklingen på 
vårddygn i riket. Den ekonomiska regleringen hanteras kommunvis.

Modellen är en variant på den modell som tagits fram i Sörmland men med en 
månads avräkningsperiod i stället för tre. Inför diskussion om förslaget gjordes en 
beräkning på hur den föreslagna modellen i Örebro skulle slå i förhållande till 
Sörmlands utifrån 2016 års siffror och om mindre kommuner skulle missgynnas av 
någon av modell. 

Sörmlands modell skulle enligt beräkningen ge ett lägre betalningsansvar för 
kommunerna som helhet. Det innebär ur Regionens perspektiv många 
utskrivningsklara dagar som man inte får ekonomisk kompensation för.
Det finns inget tydligt mönster i siffrorna som pekar på att kommunens storlek har 
någon betydelse för vilken modell som är gynnsammast. Slutsatsen är att 
framgångsrika rutiner och arbetssätt är mer avgörande än kommunens storlek för hur 
man uppnår lagens krav oavsett modell för betalningsansvar. Uträkningen i sin helhet 
finns i rapport (bilaga 4).

Uppföljning 
För att följa upp målen i överenskommelsen och den ekonomiska regleringen krävs 
en samlad uppföljning för hela länet.

En partsgemensam uppföljningsgrupp för ekonomisk reglering behöver utses. Denna 
grupp ska månatligen kontrollera följsamhet. I de fall som det genomsnittliga antalet 
dagar överskrider målvärdet ska en gemensam analys och lämpliga åtgärder 
genomföras.

Uppföljning av överenskommelsens andra delar behöver följa en särskild plan.
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9. Slutsatser och förslag på åtgärder 
Den nya lagen har ett tydligt patient- och flödesfokus och ställer nya krav på 
verksamheterna både gällande samverkan med andra och i den egna organisationen. 
Lagen syftar bl.a. till att minska antalet dagar som patienter vårdas som 
utskrivningsklara på sjukhus, att öka den landstingsdrivna öppenvårdens delaktighet i 
planering och utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL) i kommunal regi samt 
att öka patientens delaktighet genom samordnade individuell planeringen (SIP). 

Lagen innebär krav på ett snabbare flöde och kortare ledtider där man inte längre 
utgår från endast vardagar när det gäller kommunens fristdagar. Samtidigt ska kvalitet 
och säkerhet upprätthållas vilket ställer krav på alla parter att samverka. I länet finns 
sedan tidigare den gemensamma ViSam -modellen som beskriver rutinen från att 
patienten insjuknar i hemmet fram till dess att utskrivning sker. Även rutinen för SIP 
beskrivs. ViSam utgör den grund som länet bygger vidare på. 

Lagen skiljer på processen när patienten har behov av fortsatta HSL-insatser i 
kommunal regi där, främst vårdcentralerna och psykiatrisk öppenvård men även i 
enskilda fall specialiserad öppenvård, blir en viktig part och när patienten endast har 
behov av insatser från Socialtjänst (SOL-insatser) i vilken landstingsfinansierad 
öppenvård inte är en part. Detta innebär att det blir två delvis skilda processer. 

Vårdplaneringsprocessen med ny lag – Personer med HSL-insatser 

Vårdplaneringsprocessen med ny lag – Personer med enbart socialtjänstinsatser7

7 Avser insatser enligt SoL, LSS. LVU och LVM.
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 För att kunna arbeta utifrån den nya lagens intentioner krävs en hel del åtgärder såväl 
gemensamt som i respektive organisation.  

Behov av övergripande åtgärder
De övergripande åtgärderna är omfattande och vår bedömning är att det kommer att 
krävas processledare med uppdrag att hålla samman och leda detta arbete. 

 Revidering av ViSam-modellen så att denna överensstämmer med den nya 
lagen och kan utgöra länets gemensamma rutin. I detta arbete måste också 
rutin, för hur säker utskrivning röda dagar och helger kan ske, ingå. Samt hur 
kontaktvägar ska säkras. Ett särskilt ”blått spår”, enligt Norrbottens modell, 
kan behöva tydliggöras för patienter med endast insatser enligt SoL, LSS. 
LVU och LVM.

 Revidering av de överenskommelser och riktlinjer som berör in- och 
utskrivningsprocessen från sluten vård. De överenskommelser som rör 
palliativ vård, barn och unga samt psykiatri bör prioriteras

 Förtydligande av hur den nya lagen ska tillämpas vid psykiatrisk vård 
inklusive en anpassning av ViSam-modellen för dessa vårdformer

 Information- och utbildningsinsatser både riktade till speciella ämnesområden 
såsom SIP och till speciella professioner. 

 Fortsatt implementering av SIP 
 Möjliggöra deltagande i SIP via video eller annan säker IT-lösning ska kunna 

genomföras, i de fall där det är lämpligt, för de parter eller anhörig som har 
behov av detta.

 Utarbeta en särskild plan för uppföljning av överenskommelsen där mål följs 
upp och även konsekvenser för den enskilde beaktas.

 Bilda en partsgemensam uppföljningsgrupp
 Säkerställa korrekt statistik för att kunna följa upp ekonomisk reglering och 

måluppfyllelse. Gemensam uppföljningsportal finns nu på VVF-sidan via 
Tieto/Meddix och samma möjlighet måste även finnas i Lifecare.
länk: Resultatportal utskrivningsklara

  Anpassa Lifecare till den nya lagens krav
Arbete pågår i flera län med att anpassa IT-stödet Lifecare SV och SIP till 
den nya lagens krav. För Örebro län måste Lifecare också fungera som ett 
stöd utifrån Visam-modellen och utifrån den överenskommelse som har tagits 
fram med ett betalningsansvar beräknat på medelvärde av utskrivningsklara 
dagar/månad. Via Lifecare måste slutenvården kunna inhämta information 
om fast vårdkontakt, datum för SIP samt information om befintliga planer för 
vård- och omsorg efter utskrivning som lagen föreskriver. 
Ett fungerande IT-stöd är en viktig förutsättning för att de nya processerna 
och rutinerna ska fungera från den 1 januari 2018. Det försenade införandet 
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av Lifecare i Örebro tillsammans med erfarenheter av brister i systemet som 
andra län som kommit längre i arbetet har identifierat är oroväckande. En 
konsekvensanalys behöver genomföras av vad som händer om systemet inte 
uppfyller krav och statistik inte kan levereras när den nya lagen träder i kraft.

Process med fortsatta hälso- och sjukvårdinsatser i kommunal 
regi 

Åtgärder för sluten specialiserad vård (vårdavdelning)
Ha ett arbetssätt på vårdavdelningarna så att följande kan uppfyllas. 

• Inskrivningsmeddelande inom 24 timmar med uppgift om preliminär 
utskrivning

• Läkarbedömning av när patienten är utskrivningsklar
• Säkra kriterierna i hemgångsklar
• Information till patienter i enlighet med lagens krav
• Säkra planering för röda dagar

Varje verksamhet äger sina egna beslut utifrån sina förutsättningar. Men erfarenhet 
visar att på de avdelningar där speciella personer utsetts som utskrivningsansvariga 
kan flödet underlättas och säkras och kontaktvägarna förenklas.  Utbildning av 
utskrivningsansvariga är en av flera information- och utbildningsinsatser som 
planereras inom HS-förvaltningen under hösten (bilaga 5).

Det är angeläget att alla verksamheter följer ViSam-modellen fullt ut för att få en 
fungerande process. Exempelvis att ansvarig läkare på akutmottagningen läser 
statusmeddelande/vårdbegäran8 från kommunens sjuksköterska kvitterar den och 
besvarar den. 

Åtgärder för öppen specialiserad vård 
Ha ett arbetssätt så att följande kan uppfyllas.

• Delta i SIP när vårdcentralen kallar 
• I förekommande fall överta uppdraget att utgöra Fast vårdkontakt i samband 

med SIP efter kallelse från vårdcentralen.

Åtgärder för Vårdcentral/ Psykiatrisk öppenvård
Ha ett arbetssätt på vårdcentralerna/psykiatrisk öppenvård så att följande kan 
uppfyllas. 

• Påbörja utskrivningsplaneringen när inskrivningsmeddelandet kommit 

8 Benämning i Lifecare
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• Kalla till SIP inom 3 dagar efter att meddelande kommit om att patienten är 
utskrivningsklar.

• Säkra organisation för att SIP kan genomföras där och när det är bäst för den 
enskilde, i de flesta fall den enskildes hem.

• Säkra uppföljningsrutin för de patienter som går hem med s.k. grönt spår där 
SIP kanske inte alltid genomförs

• Utse Fast vårdkontakt innan patienten skrivs ut från sjukhus 
• Säkra läkarmedverkan
• Säkra planering för utskrivning röda dagar

Flöden måste fungera säkert och effektivt och säkra kontaktvägar måste finnas. Varje 
verksamhet äger sina egna beslut utifrån sina förutsättningar. Men flödet kan 
underlättas och säkras och kontaktvägarna förenklas om speciella personer utses som 
samordnare på vårdcentraler med större flöden eller vid mindre flöden samarbetar 
gränsöverskridande och har ett arbetssätt, med ViSam som utgångspunkt. 

Åtgärder för kommunerna 
Ha ett arbetssätt i respektive kommun som gör att följande kan uppfyllas

• Planering av kända personer före sjukhusvistelse - initiera och genomföra SIP 
när så behövs utan att en sjukhusvistelse behöver vara aktuell 

• Använda beslutsstöd i ViSam och skicka vårdbegäran 
• Påbörja utskrivningsplaneringen när inskrivningsmeddelandet kommit 
• Utskrivningssamordning inklusive hjälpmedelsbehov – planera för första 

tiden hemma
• Säker hemtagning - organisation och rutiner för första tiden hemma innan SIP 

genomförs
• Tillräckligt antal korttidsplatser och platser på särskilt boende
• Säkra och snabba kommunikationsvägar för samverkanspartners och inom 

organisationen
• Delta i SIP när öppen vård kallar 
• Säkra planering för utskrivning röda dagar

Kommunerna behöver säkerställa trygga och effektiva flöden för utskrivning och 
hemtagning. På grund av kommunernas olika förutsättningar gällande exempelvis 
volymer och närhet till sjukhuset behöver de praktiska lösningarna se olika ut. 
Skillnaderna kan dock inte bli alltför stora då samverkan kan ske mot tre sjukhus
Säkra kontaktvägar för samverkan måste finnas. Här blir utmaningen större för 
Örebro än för mindre kommuner.

För kommunerna handlar det mer om att i högre grad använda sig av de verktyg och 
arbetssätt som redan är beslutade, exempelvis beslutsstöd och SIP, än att skapa nya. 
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Process för utskrivning endast med behov av SOL-insatser
Samma åtgärder för sluten vård och kommun men öppen landstingsfinansierad vård 
involveras inte d.v.s. de ska inte utse fast vårdkontakt och kalla till SIP utan 
kommunen planerar direkt med patient och närstående. 

Utformas lämpligen som ett blått spår i ViSam i enlighet med den pilot av Lifecare 
och ny lag som genomförts i Norrbotten. 

10. Källförteckning 
Förslag till Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård - Region Örebro län och Kommunerna i Örebro län

ViSam-modellen 
http://www.visamregionorebro.se/

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/03/sou-
201520/

Propositionen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
(Prop. 2016/17:106)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/02/prop.-201617106/

Lag om utskrivning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-2017612-om-samverkan-vid-utskrivning-fran_sfs-2017-612
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11. Bilagor

Bilaga 1 Uppdrag 

Uppdrag till 
utredare- ök trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.doc

Bilaga 2 Statistik

Bilaga statistik 
2016.docx

Bilaga 3 Aktivitetsplan 

Aktivitetsplan.doc.do
cx

Bilaga 4 Jämförelse ekonomisk reglering Sörmlands och Örebro län

Jämförelse 
ekonomisk reglering Sörmlands och Örebro län.docx

Bilaga 5 Information och utbildningsplanering HS hösten -17  

Utbildningar hösten 
2017.docx
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1. Överenskommelsens parter 

• Region Örebro län 

• Askersunds kommun  

• Degerfors kommun  

• Hallsbergs kommun  

• Hällefors kommun  

• Karlskoga kommun  

• Kumla kommun  

• Laxå kommun  

• Lekebergs kommun  

• Lindesbergs kommun  

• Ljusnarsbergs kommun  

• Nora kommun  

• Örebro kommun 

 

Kommunerna kallas gemensamt ”kommunerna” och var för sig ”kommun”. Region 

Örebro län kallas ”regionen”. Kommunerna och Regionen gemensamt kallas 

”parterna”. 

2. Inledning 

Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01. För utskrivning från 

psykiatrisk hälso- och sjukvård gäller speciell ekonomisk reglering under 2018. 

   

Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att individen i ökad 

omfattning kan få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i hemmet.  

En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. Risker och 

behov måste identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes behov. 

Att vara i behov av vård på sjukhus innebär en stor förändring för den enskilde och 

närstående. Om behov finns av stöd efter utskrivning skall kontakter knytas med 

kommun och regionens öppenvård för att planera för den fortsatta vården och 

omsorgen.  Överenskommelsen syftar till att skapa trygg och effektiv övergång till 

öppenvård efter en slutenvårdsvistelse genom att vara en god grund för ett tillitsfullt 

samarbete mellan parterna så att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas 

utifrån individens delaktighet, behov och förutsättningar.  

 

Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården 

behöver insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och 

sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Personer som endast har 
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behov av fortsatta insatser inom den landstingsfinansierade öppna vården omfattas 

inte.  

 

Överenskommelsen är en övergripande, vägledande ramöverenskommelse. Möjlighet 

finns att med denna överenskommelse som grund skapa specifika rutiner/arbetssätt 

per kommun alternativt länsdel/närsjukvårdsområde så länge en jämlik vård av länets 

medborgare kan garanteras.  

 

I överenskommelsen hänvisas till andra länsgemensamma överenskommelser och 

riktlinjer. Länk till dokumenten finns i ViSam-modellen
1
 som reglerar parternas 

gemensamma arbetssätt och rutiner för patienter som skrivs in i sluten vård. 

3. Definitioner 

Hälso- och sjukvård 

Med hälso- och sjukvård avses i denna lag dels åtgärder för att medicinskt förebygga, 

utreda och behandla sjukdomar och skador, dels sjuktransporter
2
.  

Socialtjänst 

Definieras som insatser för en enskild enligt författningarna om socialtjänst (SoL) och 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt insatser enligt de särskilda 

författningarna om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare (LVU, LVM).  

Kommunal hälso- och sjukvård 

Definieras som personer med en aktuell hälso- och sjukvårdsinsats från kommunal 

personal. Aktuella insatser kan utföras av sjuksköterska. arbetsterapeut eller av 

omvårdnadspersonal efter att en arbetsuppgift fördelats eller delegerats av 

arbetsterapeut, sjuksköterska eller fysioterapeut. 

Landstingsfinansierad öppen vård 

Innefattar både öppenvårdsmottagningar inom specialistvården och primärvården. I 

de flesta fall innebär det närsjukvård/vårdcentral eller psykiatrisk 

öppenvårdsmottagning.
3
 

Sluten vård 

Sluten vård är hälso- och sjukvård som ges till en patient som är intagen vid en 

vårdinrättning
4
. 

                                                
1 ViSam-modellens syfte är att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg.. 

Modellen antogs i samverkan hösten 2013 och ska användas av alla länets vård och omsorgsverksamheter. 
2 patientlagen (2014:821) 
3 I kommunallagen används bara begreppet landsting. Örebro län har ett utökat ansvar för regional utveckling och 
därmed har rätt att kalla sig region. 
4
  Prop. 2016/17:106 punkt 5   
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Fast vårdkontakt  

En namngiven person som utses av verksamhetschefen inom den öppna vården
5
. En 

fast vårdkontakt kan vara någon ur hälso- och sjukvårdspersonalen eller någon ur den 

administrativa personalen. Patientens önskemål om vem som ska vara den fasta 

vårdkontakten ska tillgodoses så långt det är möjligt. Den fasta vårdkontakten kan 

behöva vara en läkare för vissa sjukdomstillstånd, se Örebro läns regelverk för 

medicinskt ansvar och fast vårdkontakt.  

Behandlande läkare 

Den läkare som är huvudansvarig för en patients behandling under 

slutenvårdstillfället
6
. 

Utskrivningsklar 

Med utskrivningsklar avses att en patients hälsotillstånd är sådant att den behandlande 

läkaren har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet inom den 

slutna vården
7
. Bedömningen att en patient är utskrivningsklar är en professionell 

bedömning som den behandlande läkaren ska göra utifrån sitt yrkesansvar, vetenskap 

och beprövad erfarenhet.  

Enhet  

I denna överenskommelse definieras enhet inom den slutna vården som vårdavdelning 

med vård överstigande ett dygn. Berörda parter i landstingsfinansierad öppen vård 

och kommuner måste definiera vilka enheter som är berörda och som ska vara 

informationsmottagare vid in- och utskrivning. 

Hemmet 

Med hemmet avses både ordinärt och särskilt boende. 

Hemgångsklar 

En patient är hemgångsklar när samtliga kriterier nedan är uppfyllda.  

 behandlande läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar  

 fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården för 

patienter med behov av fortsatt hälso- och sjukvård  

 patienten har fått en skriftlig sammanfattning av den vård och behandling 

som getts under vårdtiden samt, om information finns tillgänglig, även fått 

uppgifter om vem som är patientens fasta vårdkontakt, tidpunkt för när 

samordnad individuell planering avses genomföras och uppgifter om 

befintliga planer för vård och omsorg efter utskrivningen  

 information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst finns, 

efter patientens medgivande, tillgänglig via länets gemensamma IT-system
8
 

eller har överförts på annat sätt till de enheter som har fått ett 

inskrivningsmeddelande. Vad denna information ska innehålla finns angivet i 

ViSam-modellen   

                                                
5 Patientlag (2014:821) kap 6 
6 Def enl Rikstermbanken 
7 Socialstyrelsens termbank 
8 Nationell Patientöversikt, Lifecare 
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 de hjälpmedel och medicinteknisk utrustning som Regionen ansvarar för och 

som patienten har behov av finns tillgängliga för patienten, se 

”Överenskommelse Medicintekniska produkter”. Läkemedelsbehandling i 

den fortsatta vården ska säkras enligt fastställda rutiner i 

”Läkemedelshantering inom Region Örebro län”. 

4. Syfte och Mål 

Syfte 

 att säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när vård, 

omsorg och stöd planeras och genomförs  

 att genom tillitsfull samverkan åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där 

ledtiderna är så korta som möjligt samt en säker utskrivning från sluten vård 

till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst  

 

Mål 

Överenskommelsen ska bidra till följande gemensamma målsättningar för parterna 

 genomsnittligt antal dagar i sluten vård efter utskrivningsklar ska inte 

överskrida tre kalenderdagar 

 antalet dagar för kommunalt betalningsansvar ska vara noll 

 undvikbar sluten vård ska minska eller motsvara satt målvärde för 

målgruppen
9
 

 oplanerade återinläggningar ska minska eller motsvara satt målvärde för 

målgruppen 

 

Representanter från varje kommun och regionen ska månatligen kontrollera 

måluppfyllelse i samband med ekonomisk uppföljning (se vidare avsnitt 7).  

Länsgemensamma målvärden för undvikbar sluten vård och återinläggningar ska 

fastställas årligen av Chefsgruppen för social välfärd och vård. 

5. Parternas ansvar  

Alla parter har ansvar för att genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska 

tillhandahålla resurser, säkra kontaktvägar och informationsöverföring så att 

individen kan komma hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Det är 

parternas gemensamma ansvar att avsätta tillräckliga resurser så att patienten får de 

insatser och hjälpmedel som behövs för att utskrivning från sluten vård kan ske på ett 

tryggt och effektivt sätt.  

 

Det är alla parters ansvar att, efter kallelse, delta i samordnad individuell planering. 

Den samordnade individuella planen (SIP)
10

 får upprättas om patienten samtycker till 

                                                
9 Målgrupp är personer 65 år och äldre. Mäts via Nationell Kvalitetsportal 
10 Samordnad individuell plan se HSL (16 kap 4 §) och SoL (2 kap. 7 §) 
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det
11

. Arbetet ska organiseras så att SIP i huvudsak kan utföras i hemmet och inte på 

sjukhus. I särskilda fall kan samtliga parter initiera att en SIP genomförs under 

sjukhusvistelsen.  Alla berörda parter har ansvar för att medverka i att en SIP 

upprättas och följs upp om det finns behov av fortsatta hälso- och sjukvårdsinsatser 

efter utskrivning. Planering via video ska användas när så är lämpligt.  

 

Om insatser behövs från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården, ska även 

den landstingsfinansierade öppna vården delta i den samordnade individuella 

planeringen. Vid endast insatser enligt SoL genomför de kommunala enheter som blir 

aktuella för insatser planering tillsammans med patienten och dennes närstående. 

5.1 Kommunernas ansvar 

Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller där 

kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna sjukhuset när de 

bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att utskrivningsplanering 

har skett för nödvändiga insatser under den första tiden hemma utifrån patientens 

behov. 

5.2 Regionens ansvar 

5.2.1 Sluten vård  

Om den behandlande läkaren, när en patient skrivs in i den slutna vården, bedömer att 

patienten kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt 

finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården 

efter det att patienten har skrivits ut ska den slutna vården: 

 

 Underrätta de berörda enheterna om denna bedömning genom ett 

inskrivningsmeddelande inom 24 timmar från inskrivning eller från det att 

behovet upptäckts. Inskrivningsmeddelandet ska innehålla personuppgifter 

och uppgift om beräknad tidpunkt för utskrivning.  

 Även skicka inskrivningsmeddelandet till den landstingsfinansierade öppna 

vården om insatser bedöms behövas från den kommunalt finansierade hälso- 

och sjukvården. 

 Bedöma att patienten är utskrivningsklar och säkerställa att kriterierna för 

hemgångsklar är uppfyllda. 

5.2.2 Öppen vård 

Verksamhetschef inom landstingsfinansierad öppen vård ska utse fast vårdkontakt 

senast tre dagar efter att inskrivningsmeddelandet mottagits. I normalfallet utses fast 

vårdkontakt för patienter inom somatisk vård i primärvården och i de fall fortsatt 

psykiatrisk specialistvård krävs i den psykiatriska öppenvården. Fast vårdkontakt ska 

                                                
11 Om samtycke inte kan inhämtas, se 25 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen 
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ha utsetts innan personen skrivs ut från den slutna vården. Om patienten redan har en 

fast vårdkontakt får denne fortsätta. Den utsedda fasta vårdkontakten ska kalla till 

samordnad individuell planering senast tre dagar efter att en underrättelse mottagits 

om att patienten är utskrivningsklar.  

 

Regionens läkare ska fortsatt utgöra ett adekvat stöd för den fortsatta hälso- och 

sjukvården i kommunal regi.  

6. Processen kring trygg och effektiv 
utskrivning 

Parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet minskar undvikbara 

återinskrivningar i sluten vård. Genom god och säker läkemedelsbehandling och 

bedömning av hälsotillståndet hos individer i hemmet enligt systematisk 

bedömningsstruktur kan inskrivning i sluten vård undvikas. Parterna ska arbeta 

strukturerat med det vårdpreventiva arbetet. Samarbetet i processen kring trygg och 

effektiv utskrivning regleras i ViSam-modellen samt länsgemensamma riktlinjer för 

att säkra och ge utrymme för en i högre grad individualiserad planeringsprocess för 

särskilt utsatta individer. 

7. Överenskommelser avseende vissa 
patientgrupper 

För vissa patientgrupper finns överenskommelser i vilka samverkan regleras. I 

grunden omfattas även dessa patientgrupper av lagen.  

7.1 Palliativ vård 
Palliativ vård bygger på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av en 

helhetssyn på människan samt en strävan att stödja individen att leva med värdighet 

och största möjliga välbefinnande till livets slut. 

 

För länet finns följande överenskommelser.  

• Länsövergripande 

• Samverkan länsdelarna 

7.2 Barn och unga 
I Patientlagen och i Socialtjänstlagen anges att när hälso- och sjukvård ges till barn 

ska barnets bästa särskilt beaktas och vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- 

eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. 
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Detta gäller även när den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård tillämpas. 

 

För länet finns följande överenskommelser.  

 Överenskommelse om ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser till barn och 

ungdomar 

7.3 Psykiatri 
Behov hos patienter inom psykiatrisk verksamhet ska särskilt beaktas. Ett fortsatt 

arbete med att anpassa ViSam-modellen för psykiatrin måste genomföras innan 

psykiatrin jämställs ekonomiskt i överenskommelsen 2019.  

 

För länet finns följande överenskommelser.  

 Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro 

län avseende ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk störning 

 Vårdkedjan rättspsykiatri 

8. Ekonomisk reglering 

Den ekonomiska regleringen ska stödja lagens intention att minska antalet dagar som 

patienter vårdas som utskrivningsklara på sjukhus och bygga på ömsesidig tillit 

mellan parterna. 

 

Kommunens betalningsansvar inträder när:  

1. Den slutna vården ha skickat ett inskrivningsmeddelande  

2. Den slutna vården ha underrättat berörda enheter i kommunen om att 

patienten är utskrivningsklar  

3. Den slutna vården säkerställa att patienten är hemgångsklar 

4. Den fasta vårdkontakten i den landstingsfinansierade öppna vården ha kallat 

till samordnad individuell planering under förutsättning att en sådan ska 

genomföras
12

. 

 

Om patienten endast bedöms ha behov av insatser från socialtjänsten behöver punkt 4 

ovan inte vara uppfylld eftersom den landstingsfinansierade öppna vården inte är 

någon part. 

 

Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter det att den 

slutna vården har meddelat kommunen att patienten är utskrivningsklar. 

Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter 

utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar
13

 under en månad.  

                                                
12 Se ViSam för rutiner gällande de olika spåren 

13 Beräknas enligt följande: Totala antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar divideras med totalt antal 
utskrivningsklara personer.  
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Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar retroaktivt på individnivå för alla 

patienter inom somatisk slutenvård som vårdats mer än tre kalenderdagar som 

utskrivningsklar.  Under 2018 gäller speciell reglering vid utskrivning från psykiatrisk 

slutenvård som innebär att betalningsansvar på individnivå inträder om det 

genomsnittliga antal dagar efter utskrivningsklar överskrider 15 kalenderdagar under 

en månad. Beloppet ska räknas upp årligen med hänsyn till prisutvecklingen på 

vårddygn i riket
14

. Den ekonomiska regleringen hanteras kommunvis. 

 

Meddelar slutenvården att patienten är utskrivningsklar efter kl 12.00 räknas denna 

dag bort. För patienter som får ett s.k. rött spår enligt ViSam-modellen ska hemgång 

inplaneras under vardagar. Samtliga patienter inom målgruppen oavsett spår ingår i 

underlaget för ekonomisk reglering. Utskrivningsprocessen för de olika spåren 

förtydligas i ViSam.  

 

En partsgemensam uppföljningsgrupp för ekonomisk reglering ska utses. Denna 

grupp ska månatligen kontrollera följsamhet. I de fall som det genomsnittliga antalet 

dagar överskrider målvärdet ska en gemensam analys och lämpliga åtgärder 

genomföras.  

 

I de fall man är oense löses det i första hand av närmast ansvariga chefer. Om 

problemet inte kan lösas där lyfts frågan till högre chefsled inom berörda 

organisationer.  

9. Uppföljning, utvärdering och 
revideringar i överenskommelsen  

Uppföljning av överenskommelsen ska följa särskild plan. Ändring av och tillägg till 

denna överenskommelse ska, för att vara bindande, vara skriftliga samt undertecknade 

av parterna och i förekommande fall godkända av parternas beslutande organ.  

 

Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens 

huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, anpassning till förändringar i 

lagtext eller nationella riktlinjer, kan initieras och godkännas av Chefsgruppen för 

social välfärd och vård. Dessa ändringar ska dokumenteras och biläggas 

överenskommelsen. 

                                                
14 Förordning (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård och räknar upp årligen. 

För 2017 i SFS 2016:1063 
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10. Överenskommelsens ikraftträdande och 
upphörande 

Denna överenskommelse gäller från 2018-01-01 och tills vidare. Under 2018 gäller 

speciell ekonomisk reglering för psykiatrin. Överenskommelsen uppdateras 2019-01-

01 då samma ekonomiska regler ska gälla för all berörd hälso- och sjukvård. Part får 

säga upp avtalet. Innan sådan uppsägelse sker, ska part som vill säga upp avtalet 

anmäla frågan om uppsägning för samråd i det regionala samverkansrådet, eller dess 

framtida motsvarighet.  

 

Denna överenskommelse har upprättats i 13 likalydande exemplar och utväxlats 

mellan parterna. 

 

 

För Region Örebro län 

 

____________________________ 

Andreas Svahn 

Regionstyrelsens ordförande 

 

För Askersunds kommun   För Degerfors kommun 

        

___________________________  ___________________________ 

Per Eriksson     Peter Pedersen 

Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 

 

För Hallsbergs kommun   För Hällefors kommun 

 

___________________________  ___________________________ 

Magnus Andersson    Annahelena Jernberg 

Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 

 

___________________________  ___________________________ 

För Karlskoga kommun   För Kumla kommun 

Sven-Olov Axelsson    Katarina Hansson 

Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 

 

För Laxå kommun    För Lekebergs kommun 

 

___________________________  ___________________________ 

Bo Rudolfsson     Wendla Thorstensson 
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Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 

 

För Lindesbergs kommun   För Ljusnarsbergs kommun 

 

___________________________  ___________________________ 

Irja Gustafsson     Ewa-Leena Johansson 

Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 

 

För Nora kommun    För Örebro kommun 

 

___________________________  ___________________________ 

Solweig Oscarsson    Kenneth Nilsson 

Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 
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Region Örebro län och länets kommuner i samverkan 
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Regionalt samverkansråd för Tjänsteställe Sekreterare
Region Örebro län och länets kommuner Regionkansliet Tommy Larserö

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

Eklundavägen 2
Örebro

019-602 70 00 019-602 70 08 232100-0164 122500-2

E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.regionorebrolan.se

Protokoll Regionalt samverkansråd
Tid: Fredag den 1 september 2017, kl 13:15-15:15
Plats: Loka Brunn

Vid protokollet:

Andreas Svahn
Ordförande

Justerare: Bo Rudolfsson
Justerat den: 6 september 2017

Tommy Larserö
Sekreterare

Närvarande ledamöter:
Ledamöter i Regionala samverkansrådet:
Caroline Dieker  (M) Askersunds kommun
Per Eriksson (S) Askersunds kommun
Annika Engelbrektsson (S) Degerfors kommun
Peter Pedersen (V) Degerfors kommun
Magnus Andersson (S) Hallsbergs kommun
Torbjörn Appelqvist (M) Hallsbergs kommun
Annahelena Jernberg (S) Hällefors kommun
Lars-Göran Zetterlund (C) Hällefors kommun
Sven-Olov Axelsson (S) Karlskoga kommun
Tony Ring (M) Karlskoga kommun
Katarina Hansson (S) Kumla kommun
Vakant Kumla kommun
Bo Rudolfsson (KD) Laxå kommun
Kenth Gustafsson (S) Laxå kommun
Wendla Thorstensson (C) Lekebergs kommun
Berth Falk (S) Lekebergs kommun
Irja Gustavsson (S) Lindesbergs kommun
Pär-Ove Lindqvist (M) Lindesbergs kommun
Ewa-Leena Johansson (S) Ljusnarsbergs kommun
Ulla Kalander-Karlsson (S) Ljusnarsbergs kommun
Solweig Oscarsson (S) Nora kommun
Helena Vilhelmsson (C) Nora kommun
Anders Åhrlin (M) Örebro kommun
Kenneth Nilsson (S) Örebro kommun
Lennart Bondeson (KD) Örebro kommun
Andreas Svahn (S) Region Örebro län
Behcet Barsom (KD) Region Örebro län
Irén Lejegren (S) Region Örebro län
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Regionalt samverkansråd för Tjänsteställe Sekreterare
Region Örebro län och länets kommuner Regionkansliet Tommy Larserö

Jihad Menhem (V) Region Örebro län
Karin Sundin (S) Region Örebro län
Katarina Tolgfors (M) Region Örebro län
Mats Gunnarsson (MP) Region Örebro län
Torbjörn Ahlin (C) Region Örebro län

Politiska insynsplatser
Anna Ågerfalk (FP) Region Örebro län
Per Söderlund (SD) Region Örebro län

Övriga deltagare
Madeleine Andersson Askersunds kommun
Maria Eriksson Degerfors kommun
Torbjörn Dybeck Hallsberg kommun
Tommy Henningsson tf KC Hällesfors kommun
Karin Björkman Karlskoga kommun
Ulla Lundholm Kumla kommun
Harry Lundin Laxå kommun
Martin Willén Lekebergs kommun
Christer Lenke Lindesbergs kommun 
Bo Wallströmer Ljusnarsbergs kommun
Isabell Landström Nora kommun
Anne Andersson Örebro kommun
Mats Brantsberg Örebro kommun
Tommy Larserö Region Örebro län
Petter Arneback Region Örebro län
Rickard Simonsson Region Örebro län

1. Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla ledamöter välkomna.

2. Upprop
Se närvarolista ovan.

3. Val av justerare utöver ordförande
Bo Rudolfsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

4. Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes av ledamöterna.

5. RUS; process och tidplan för slutdiskussion av skarpt RUS-utkast

Ordförande går igenom förslag till tidsplan inför att ärendet ska till politiskt 
beslut. Ett utsänt förslag fanns om extra möte med Regionala 
samverkansrådet 6 oktober.  Tanken var att RUS arbetsgruppen skulle 
utarbeta en omarbetad version av RUS och skicka ut till Regionala 
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Regionalt samverkansråd för Tjänsteställe Sekreterare
Region Örebro län och länets kommuner Regionkansliet Tommy Larserö

samverkansrådet 22 september. Synpunkter på detta förslag skulle samlas 
ihop och diskuteras på det extra Regionala samverkansrådet 6 oktober. 
Ordförande påpekade att det inte var tänkt som en ny remiss runda 
eftersom kommunerna redan levererat sina synpunkter. Mer en snabb 
återkoppling på det förslag som tagits fram efter genomgång av alla remiss 
yttranden. Utifrån diskussion den 6 oktober skulle förslaget kunna 
utmynna i en slutversion.  
I den efterföljande diskussionen framfördes förslag på att återkopplingen 
på det ”nya förslaget” blir bättre om det medges mer tid från det att man 
får förslaget 22 september till dess man senast ska ge återkoppling,

Regionala samverkansrådet beslutade
a tt  diskussionen kring det förslag som skickas ut 22 september ska ske på 
nästa ordinarie möte med Regionala samverkansrådet 27 oktober.

a tt  ny tidsplan ska skickas ut.

6. Utvärdering Regionala samverkansrådet

Erik Jakobsson från Apel summerar kort den rapport som är den skriftliga 
redovisningen från Apel AB av resultaten och slutsatserna från en 
utvärdering av Regionala samverkansrådet i Örebro län. Utvärderingen har 
pågått under perioden december 2016 - augusti 2017. 
Apel har i punktform kommit fram till ett antal rekommendationer för 
fortsatt utvecklingsarbete kring samverkansorganisationen.
*Tydliggör roll, status och funktion för Regionala samverkansrådet. Idag 
upplevs detta av många som oklart.  ”Det är viktigt med ett aktivt 
kommunalt och regionalt engagemang och ansvarstagande i 
samverkansförhållandet”.
*Skapa ett mindre Regionalt samverkansråd med tre ledamöter från 
Region Örebro län, tre från Örebro kommun och en från vardera de övriga 
elva kommunerna
*Låt det som idag är Regionala samverkansrådet (med 33 ledamöter) bli 
ett rådslag som har minst fyra träffar per år, och som utöver det kan 
sammankallas vid behov. 
*Ange ett antal frågor eller områden som är obligatoriska för beredning i 
rådslaget och Regionala samverkansrådet. 
*Tillse att en ordning enligt det ovanstående, med en uppdelning mellan 
rådslag och råd, åtföljs av att frågor och ärenden är väl förankrade hos 
varje huvudman och att det hos var och en (i fullmäktige, styrelse, 
facknämnder, beredningar etc.) sker en diskussion som involverar såväl 
majoritet som opposition. 
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*Behåll organiseringen med specifika samverkansråd, med den 
representation som de har idag. 

Därefter diskuteras rapportens innehåll och slutsatser.

Regionala samverkansrådet beslutar

a tt  rapporten ska diskuteras löpande under hösten.

7. Överenskommelse om processer kring trygg och effektiv sjukskrivning 

Mats Björeman, Region Örebro län och Jan Sundelius, Örebro kommun 
informerar om förslag på ”Överenskommelse om samverkan vid 
utskrivningsklara från sluten hälso- och sjukvård”. Överenskommelsen har 
sin grund i ny lag ”Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård” och gäller fr.o.m. 2018-01-01.
En arbetsgrupp med representanter från kommunerna och regionen har 
arbetat fram ett förslag om överenskommelse som ska beredas i Regionala 
samverkansrådet. Därefter är förslaget tänkt att gå ut till respektive 
organisation för politiskt beslut.
Målsättningen är att minska antalet utskrivningsklara på sjukhuset och 
minska snabba återinläggningar.  Överenskommelsen innebär bland annat 
att betalningsansvar för utskrivningsklara patienter inträder först när 
genomsnittet är mer än tre dagar per månad och kommun. Särskild regel 
gäller utskrivningsklar från psykiatrin.
Utifrån utskickat förslag har justering av texten gjorts under punkten 10 
enligt följande ” Part får säga upp avtalet. Innan sådan uppsägelse sker, 
ska part som vill säga upp avtalet anmäla frågan om uppsägning för 
samråd i det regionala samverkansrådet, eller dess framtida 
motsvarighet.”

Regionala samverkansrådet beslutar 

a t t  Regionala samverkansrådet rekommenderar kommunerna i 
Örebro län och Region Örebro län att anta överenskommelse om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård.

8. Regionala chefsamverkansgruppens (KC/RDs) verksamhetsplan 2017-
2018 

Rickard Simonsson informera om den verksamhetsplan som 
Kommunchefs/Regiondirektörsgrupp (KC/RD) arbetat fram för 2017-2018.
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Gruppens uppdrag är att - leda samverkan kring och vårda gemensamma 
uppdrag -   bidra till att realisera den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i 
sina lokala styrdokument - utgöra en del av RUS styrgrupp och leda den 
regionala samverkansorganisationens tjänstemän. 

Följande fokusområden är prioriterad av gruppen. 
*RUSens målområden en i taget med start där KC/RD vill se snabba 
resultat. 
*Strukturella förändringar inom skola. 
*Vägar till arbete för unga. 
*Kompetensförsörjning för näringsliv och offentlig sektor. 
*Jämställdhetsintegrering – service på lika villkor. 
*Forskning och utveckling: om vad som händer i offentlig sektor; 
samarbete med ÖU och/eller andra universitet. 
*Egen försörjning; integration, social inkludering/etablering. 

Övriga tema områden som ska finnas med på gruppens agenda under 
2017-2018 är
-Regional digital agenda (RDA) inklusive bredband. 
-Tillitsdelegationens arbete. 
-Civilt försvar och säkerhetsfrågor. 
-BRO. 
-Energi- och klimat. 
-Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen. 
-Nationell strategi för mäns våld mot kvinnor 2018-2028. 
-Ny kommunallag. 
-Utflyttning av statliga myndigheter – samhandling med Länsstyrelsen. 

Ärendet föranleder inget beslut.

9. Regionala samverkansrådets  mötestider under hösten 2017 

27 okt: kl 13:15-15:15
1 dec: kl 13:15-15:15

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor lades till dagordningen.

11. Mötet avslutas
Ordförande tackade alla ledamöter och externa föredragande för dagens 
möte.
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Protokoll 2017-11-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §126

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-08 till och med 2017-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

§126 - Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård (KS 17-702)
Ärendebeskrivning
Regionala samverkansrådet har vid sammanträde den 1 september 2017 rekommenderat 
kommunerna i Örebro län och Region Örebro län att anta överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut
 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om saverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård - (50711)
 Rapport  - Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård, Örebro 

län - (KS 17-702-1)
 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  - Region 

Örebro Län och Kommunerna i Örebro län - (KS 17-702-2)
 Protokoll Regionalt samverkansråd 2017-09-06 - (KS 17-702-3)
 Missiv - Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård - (KS 

17-702-4)

Sida 3 av 3Sida 284 av 411



Gemensamma nämnden för 
företagshälsovård samt tolk- 

och översättarservice

16

KS 17-61
   

Sida 285 av 411



Tjänsteskrivelse 2017-11-07 1 (2)

Dnr: KS 17-61

   

Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt 
tolk- och översättarservice

Ärendebeskrivning
Efter att Lekebergs kommun har ansökt om att få ingå i den gemensamma nämnden 
för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice föreslås att samverkansavtal 
och reglemente för den gemensamma nämnden fastställs.

1 Bakgrund
Örebro läns landsting och Örebro kommun inrättade 2005 en gemensam nämnd, 
kallad den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård. 2007 
tillfördes kommunens tolkförmedling den gemensamma nämnden och nämnden 
antog benämningen gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård 
samt tolkförmedling. Samverkande kommuner har sedan utökats med: Kumla 2009, 
Hallsberg och Laxå 2015, Lindesberg 2016 och Ljusnarsberg 2017.

Nämnden benämns den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice.

Sedan nu även Lekebergs kommun önskar medverka i den gemensamma nämnden 
föreslås att det ingångna avtalet mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla 
kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun och 
Ljusnarsbergs kommun upphör från och med 2018-01-01, då nytt avtal träder i kraft. 
Samtidigt gäller även nytt reglemente för nämnden varvid tidigare reglemente 
upphör att gälla.

Region Örebro län är som tidigare värdorganisation och den gemensamma nämnden 
ingår i regionens organisation. 

Vidare föreslås med ändring av tidigare avtal och reglemente att nämnden ska bestå 
av 18 ledamöter och 18 ersättare. Ledamöter och ersättare ska utses enligt följande: 
Region Örebro län 9 ledamöter och 9 ersättare, Örebro kommun 2 ledamöter och 
2 ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Hallsbergs kommun 
1 ledamot och 1ersättare, Laxå kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lekebergs 
kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, 
Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare.
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Dnr: KS 17-61

Regionen ska som värdorganisation inneha posten som ordförande medan Örebro 
kommun ska inneha posten som vice ordförande

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, 
Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, 
Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun avseende samverkan 
angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet 
från och med 2018-01-01,

2. från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice,

3. beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av 
kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsbergs, Laxå, Lekebergs, 
Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Peter Brändholm
Kommundirektör Personalchef
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Protokoll 2017-03-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:40 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Ställföreträdande kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §39

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-03-06

Datum för överklagan 2017-03-09 till och med 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-03-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§39 - Företagshälsovård - gå med i Regionhälsan (KS 17-61)
Ärendebeskrivning
Gällande avtal med Avonova om företagshälsovård upphör 2017-12-31. Ny upphandling kommer att 
krävas om inte kommunen har för avsikt att driva företagshälsovård i egen regi genom samverkan i 
kommunalförbund eller i samverkan genom gemensam nämnd. Genom samverkan i länet med 
Region Örebro län, Örebro kommun, Lindesbergs kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 
Laxå kommun och Ljusnarsbergs kommun finns möjlighet att samverka i en gemensam nämnd med 
uppdrag att svara för företagshälsovård.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram ett förslag till avtal med Region Örebro 
län om att ingå i Den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.

Kommunstyreslens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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Protokoll 2017-03-14

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:40 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Johan Niklasson (C) (Politisk lärling)

Protokollet innehåller paragraferna §56

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Britt Åhsling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Diana Olsén (C)  ersätter Kent Runesson (C)
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Protokoll 2017-03-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-03-14

Datum för överklagan 2017-03-17 till och med 2017-04-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-03-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§56 - Företagshälsovård - gå med i Regionhälsan (KS 17-61)
Ärendebeskrivning
Gällande avtal med Avonova om företagshälsovård upphör 2017-12-31. Ny upphandling kommer att 
krävas om inte kommunen har för avsikt att driva företagshälsovård i egen regi genom samverkan i 
kommunalförbund eller i samverkan genom gemensam nämnd. Genom samverkan i länet med 
Region Örebro län, Örebro kommun, Lindesbergs kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 
Laxå kommun och Ljusnarsbergs kommun finns möjlighet att samverka i en gemensam nämnd med 
uppdrag att svara för företagshälsovård.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram ett förslag till avtal med Region Örebro 
län om att ingå i Den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.

Kommunstyreslens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram ett förslag till avtal med Region Örebro 
län om att ingå i Den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Företagshälsovård - (KS 17-61-1)
 §39 KSAU Företagshälsovård - gå med i Regionhälsan - (KS 17-61-2)

Expedieras till 
Kommundirektören

Personalavdelningen
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SAMVERKANSAVTAL

Bakgrund
Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att 
från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma 
nämnden för samverkan angående företagshälsovård. Till grund för denna samverkan 
träffades ett avtal härom. Genom beslut i landstinget och Örebro kommun tillfördes 2007 
kommunens tolkförmedling den gemensamma nämnden och nämnden antog benämningen 
gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård samt tolkförmedling. 
Samverkande kommuner har sedan utökats med: Kumla 2009, Hallsberg och Laxå 2015, 
Lindesberg 2016 och Lusnarsbergs kommun 2017. Nämnden benämns den gemensamma 
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. 

Sedan nu även Lekebergs kommun önskar medverka i den gemensamma nämnden upphör 
härmed det tidigare ingångna avtalet mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla 
kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs 
kommun fr.o.m.den 1 januari 2018, då detta avtal träder i kraft.

Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, 
Lindesbergs kommun, Lekebergs kommun och Ljusnarsbergs kommun gemensamt kallade 
parterna, träffar därför nu nedanstående avtal om samverkan angående företagshälsovård samt 
tolk- och översättarservice.
 
Region Örebro län är värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i regionens 
organisation.

§ 1 Uppgifter m.m.
Nämnden har ansvar för företagshälsovård och tolk- och översättarservice (ej teckenspråk) åt 
parterna. Vad avser företagshälsovården deltar Örebro kommun endast med den del som 
utgöres av programområdet Social välfärd. 

Nämndens verksamhet kommer att drivas genom en särskild förvaltning inom Region Örebro 
län. Förvaltningen består av två skilda verksamheter, dels företagshälsovård (Regionhälsan) 
och dels språktolkning och översättningar (Tolk- och översättarservice).
Regionhälsan erbjuder konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet och arbetslivsinriktad 
rehabilitering i hela Örebro län. Tolk- och översättarservice förmedlar tolk- och 
översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk 
saknas så att möjlighet till kommunikation tryggas för alla berörda parter.

§ 2 Administration
Region Örebro län skall genom sin förvaltning ha ansvaret för beredning och verkställighet av 
nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för.

§ 3 Äganderätt till egendom och arbetsgivaransvar
För den verksamhet som skall bedrivas i nämnden skall Region Örebro län vara huvudman 
och äga eller förhyra fastighet, inventarier och annan lös egendom.

Region Örebro län skall vara arbetsgivare för den personal som är anställd i nämndens 
verksamhet.
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§ 4 Försäkring
Region Örebro län ansvarar för att egendom och verksamhet har erforderligt 
försäkringsskydd.

§ 5 Kostnadsfördelning m.m.
Var och en av parterna beslutar i vilken utsträckning man vill använda den gemensamma 
nämndens tjänster. När det gäller företagshälsovård fastställer vardera parten årligen den 
budget man avsätter för företagshälsovård. Det fastställda beloppet för företagshälsovård 
betalas månatligen med 1/12. Tolktjänsterna beställs löpande utifrån uppkomna behov och 
faktureras månatligen.

Respektive part svara för uppkomna underskott i proportion till det antal timmar man anlitat 
den gemensamma nämndens tjänster. 

Överskott som uppkommer i verksamheten skall tillföras denna verksamhet om inte parterna 
beslutar om annat. 

 § 6 Insyn i förvaltningen
Parterna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens 
verksamhet. Nämnden skall till parterna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är.

 § 7 Mandatperiod
Mandatperioden skall vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till 
fullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet skall dock upphöra tidigare om 
uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång enligt vad närmare anges i § 10.

§ 8 Sammansättning
Nämnden skall bestå av 18 ledamöter och 18 ersättare. Ledamöter och ersättare utses enligt 
följande: Region Örebro län 8 ledamöter och 8 ersättare, Örebro kommun 2 ledamöter och 2 
ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 
ersättare, Laxå kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot och 1 
ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot 
och 1 ersättare.

Parterna är överens om att Region Örebro län skall inneha posten som ordförande och Örebro 
kommun skall inneha posten som vice ordförande.  

§ 9 Tvister
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall i första hand lösas av parterna i 
samråd. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol.

§ 10 Avtalets giltighet
Detta avtal gäller från och med 2018-01-01 till och med 2020-12-31 och förutsätter för sin 
giltighet godkännande av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, 
Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Lindesberg och Ljusnarsberg.
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Vardera parten har rätt att senast 12 månader före avtalstidens utgång säga upp detta avtal till 
upphörande. Sker inte sådan uppsägning är avtalet förlängt med fyra år i sänder. För dessa 
förlängningsperioder gäller en uppsägningstid av 18 månader före avtalsperiodens utgång. 

Detta avtal ersätter ett tidigare mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, 
Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun 
ingånget avtal i denna sak.

-------------------

Detta avtal har upprättats i åtta likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Örebro den Örebro den

För Region Örebro län För Örebro kommun 

------------------------ ------------------------

             
------------------------     -----------------------

Kumla den Hallsberg den

För Kumla kommun För Hallsbergs kommun

------------------------ ------------------------

------------------------ ------------------------

Laxå den Lindesberg den

För Laxå kommun För Lindesbergs kommun

------------------------ ------------------------ 

------------------------ ------------------------
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Kopparberg den Fjugesta den

För Ljusnarsbergs kommun För Lekebergs kommun

------------------------ -------------------------------------

------------------------ -------------------------------------
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Bakgrund
Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att 
från och med 2005-01-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma nämnden för 
samverkan angående företagshälsovård.

Örebro kommun och landstinget har senare, med verkan från och med 2007-09-01, beslutat att 
kommunens tolkförmedling skall tillföras den gemensamma nämnden, som därvid namn-
ändrats till den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård samt 
tolkförmedling. 

Sedan 2009-01-01 ingår Kumla kommun i den gemensamma nämnden, och sedan 2015 
Hallsbergs kommun och Laxå kommun, sedan 2016 även Lindesbergs kommun och sedan 
2017 även Ljusnarsbergs kommun.

Nämnden benämns den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice.

Sedan beslut nu även fattats om att Lekebergs kommun med verkan från och med den 1 
januari 2018 ska ingå i den gemensamma nämnden gäller för den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice nedanstående 

REGLEMENTE

Region Örebro län är värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i regionens 
organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan Region Örebro län, 
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs 
kommun, Lekebergs kommun och Ljusnarsbergs kommun ingånget samverkansavtal för den 
gemensamma nämnden.

§ 1 Uppgifter m.m.
Nämnden har ansvar för företagshälsovård och tolk- och översättarservice (ej teckenspråk) åt 
parterna. Vad avser företagshälsovården deltar Örebro kommun endast med den del som 
utgöres av programområdet Social välfärd. 

Nämndens verksamhet kommer att drivas genom en särskild förvaltning inom Region Örebro 
län. Förvaltningen består av två skilda verksamheter, dels företagshälsovård (Regionhälsan) 
och dels språktolkning och översättningar (Tolk- och översättarservice).
Regionhälsan erbjuder konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet och arbetslivsinriktad 
rehabilitering i hela Örebro län. Tolk- och översättarservice förmedlar tolk- och 
översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk 
saknas så att möjlighet till kommunikation tryggas för alla berörda parter.

Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med 
detta reglemente och samverkansavtalet.
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Nämnden skall till regionen och kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är.

Nämnden skall vid behov samråda med berörda nämnder och förvaltningar i regionen och 
kommunerna samt med andra myndigheter.

§ 2 Sammanträden
Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Nämnden sammanträder hos regionen om inte nämnden själv bestämmer annat.

§ 3 Sammansättning
Nämnden består av 18 ledamöter och 18 ersättare. Ledamöter och ersättare utses enligt 
följande: Region Örebro län 9 ledamöter och 9 ersättare Örebro kommun 2 ledamöter och 2 
ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 
ersättare, Laxå kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot och 1 
ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot 
och 1 ersättare.

Regionen skall som värdorganisation utse ordförande medan Örebro kommun utser vice 
ordförande. 

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring
Om ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde skall en ersättare från den part som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 
ställe.

Om ersättare inte valts proportionellt skall de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige 
bestämda ordningen. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare 
från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en 
ersättare från ett annat parti.

En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv får åter tjänstgöra, 
sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om 
ersättare från annat parti har trätt in.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.
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§ 5 Anmälan av förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

§ 6 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-
vald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern 
äldste ledamoten göra detta.

§ 7 Ersättare för ordföranden
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 
en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§ 8 Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör då 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll skall anslås på regionens och kommunernas anslagstavlor.

§ 9 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet.

§ 10 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer.
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§ 11 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 
nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.
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Tjänsteskrivelse 2017-11-07 1 (2)

Dnr: KS 17-501

   

Tjänsteskrivelse - Ljusnarsbergs kommuns inträde i 
Nerikes brandkår

Ärendebeskrivning
Ljusnarsbergs kommun beslutade den 12 april 2017 att ansöka om medlemskap i 
Nerikes brandkår. Ansökan har behandlats av direktionen i Nerikes brandkår den 16 
juni 2017 och beslutet innebär att de föreslår medlemskommunerna att erbjuda 
Ljusnarsbergs kommun medlemskap från den 1 januari 2018.

1 Bakgrund
Ärendet har beretts av Nerikes brandkår som i utredning belyst organisatoriska- och 
ekonomiska frågor. Utredningen genomfördes i samråd med kommunernas 
ekonomichefer.

Kostnaden för respektive medlemskommun ska vara neutral, varje kommun står för 
sina kostnader.

2 Analys
Förslag till ny förbundsordning har tagits fram där följande förändringar gjorts:
1 § Ljusnarsberg till kommer som ny medlem
5 § Tillägg med tanke på att vissa taxor tas av respektive medlemskommun
9 § 1 ledamot och 1 ersättare tillkommer för Ljusnarsbergs kommun i direktionen
17 § Nya fördelningstal är framräknade enligt upprättad utredning
19 § Förbundsordningen ersätter tidigare förbundsordning som fastställdes 2012
21 § Tidigare felskrivning, (det var olika i förbundsordning och reglemente) avseende 
tidpunkt för överlämnande av bokslutet till medlemskommunerna

Utöver detta har reglemente för direktionen och revisionen ändrats redaktionellt.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. Ljusnarsbergs kommun erbjuds medlemskap i Nerikes brandkår från den 1 
januari 2018

2. Förslag till ny förbundsordning antas
3. Förslag till nya reglementen för direktion och revisionen för Nerikes brandkår 

antas.

LEKEBERGS KOMMUN
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Dnr: KS 17-501

 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2017-11-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §128

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-08 till och med 2017-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

§128 - Ljusnarsbergs kommuns inträde i Nerikes brandkår (KS 
17-501)
Ärendebeskrivning
Ljusnarsbergs kommun beslutade den 12 april 2017 att ansöka om medlemskap i Nerikes brandkår. 
Ansökan har behandlats av direktionen i Nerikes brandkår den 16 juni 2017 och beslutet innebär att 
de föreslår medlemskommunerna att erbjuda Ljusnarsbergs kommun medlemskap från den 1 januari 
2018.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. ljusnarsbergs kommun erbjuds medlemskap i Nerikes brandkår från den 1 januari 2018

2. förslag till ny förbundsordning antas

3. förslag till nya reglementen för direktion och revisionen för Nerikes brandkår antas.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ljusnarsbergs kommuns inträde i Nerikes brandkår - (50714)
 Nerikes Brandkår - Ny medlemskommun i Nerikes Brandkår Ljusnarsbergs kommun - (KS 17-

501-1)
 Utredning, Ny medlemskommun i Nerikes Brandkår? - (KS 17-501-1.1)
 Följebrev, Ny medlemskommun i Nerikes Brandkår? - (KS 17-501-1.2)
 Reglemente för revisionen, Nerikes Brandkår - (KS 17-501-1.3)
 Reglemente för direktionen, Nerikes Brandkår - (KS 17-501-1.4)
 Förbundsordning, Nerikes Brandkår - (KS 17-501-1.5)
 Brev till kommunfullmäktige - Ljusnarsberg söker medlemskap i Nerikes Brandkår - (KS 17-

501-1.6)
 Expediering av beslut från Laxå kommun - Ljusnarsbergs inträde i Nerikes brandkår - (KS 17-

501-2)
 Expediering av beslut från Kumla kommun - KF §102 Ansökan om medlemskap i Nerikes 

brandkår - Ljusnarsbergs kommun - (KS 17-501-3)
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Från: kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@Lekeberg.se>
Till: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: VB: Ny medlemskommun i Nerikes Brandkår?
Datum: 2017-07-03 08:10:33

Från: Information Lekeberg
Skickat: den 30 juni 2017 10:53
Till: kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@Lekeberg.se>; Martin Willén
<martin.willen@lekeberg.se>
Ämne: VB: Ny medlemskommun i Nerikes Brandkår?

Med vänlig hälsning

Information Lekeberg

Administrativa avdelningen
Kommunstyrelsen

0585-487 00 (dir)
information.lekeberg@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: Helena Luthman [mailto:Helena.Luthman@nerikesbrandkar.se]
Skickat: den 30 juni 2017 10:52
Till: kommun@askersund.se; kommun@hallsberg.se; servicecenter@kumla.se;
kommun@laxa.se; Information Lekeberg <infolekeberg@Lekeberg.se>;
kommun@lindesberg.se; FB-ADM-Nora kommun <Nora.Kommun@nora.se>;
kommun@orebro.se
Ämne: Ny medlemskommun i Nerikes Brandkår?

Hej
Dessa handlingar har också skickats via post. Detta ska hanteras av kommunfullmäktige
under hösten 2017.

Trevlig sommar!

Med vänlig hälsning
Helena Luthman
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Helena Luthman
Ekonomichef
Nerikes Brandkår
tel: 019-20 86 52
www.nerikesbrandkar.se
helena.luthman@nerikesbrandkar.se
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Ljusnarsbergs kommun  
I norr gränsar kommunen till Ludvika kommun, i nordöst till Smedjebackens kommun, i söder 

till Lindesbergs kommun samt i väster till Hällefors kommun. Kommunen har idag cirka 4900 

invånare. Utav dessa bor cirka 3000 personer i tätorten Kopparberg och cirka 500 personer i 

Ställdalen. Ljusnarsbergs kommun genomkorsas av riksväg 50 och riksväg 63 samt 

järnvägslinjerna Frövi-Ludvika och Ställdalen-Kil. Största arbetsgivare är Kopparbergs 

bryggeri, Ljusnarsbergs kommun och Ahlstrom. 

 

Geografiska avstånd:  

Kopparberg -  Avstånd, km: 

Grängesberg 25 

Guldsmedshyttan 25 

Ludvika 40 

Lindesberg 40 

Örebro (säte för Nerikes Brandkår) 80 

Falun (säte för räddningstjänsten Dala-Mitt) 100 

 

Allmänt om räddningstjänsten 
Sedan många år har Ljusnarsbergs kommun ett samarbete med Ludvika kommun om 

gemensam räddningstjänst. Detta är organiserat med gemensam nämnd. Nämnden består av 7 

ledamöter och 7 suppleanter. Samarbetsformen bygger på att Ludvika kommun tillhandahåller 

räddningstjänst åt Ljusnarsbergs kommun. Den sammanlagda personalorganisationen består 

av 45 heltidsanställda samt cirka 80 brandmän i beredskap. I Ludvika kommun finns fyra 

brandstationer, Ludvika, Grängesberg, Fredriksberg och Sunnansjö. 

 

I Ljusnarsbergs kommun finns en brandstation i tätorten Kopparberg. Denna är bemannad 

med brandpersonal i beredskap bestående av en styrka med ett befäl och fyra brandmän, 

organiserade i tre vaktgrupper. Dagtidspersonal finns sedan på Ludvika brandstation där 

personal finns inom avdelningarna; räddning, förebyggande, utbildning, kansli och sotning.  

 

Nyligen har utredningar gjorts i avsikt att organisera ett kommunalförbund för 

räddningstjänsterna i de närliggande kommunerna Ludvika, Ljusnarsberg och Smedjebacken. 

Detta har dock inte gått att genomföra och kontakter har därför tagits mellan 

räddningstjänsten Västerbergsslagen och räddningsförbundet Dala Mitt om ett eventuellt 

samarbete.  Räddningstjänsten Dala Mitt svarar för räddningstjänsten i Borlänge, Falun, 

Gagnefs och Säters kommuner. 

 

Övrig kommunal samverkan 
I norra delen av Örebro län finns en mer omfattande samverkan i: 

- Bergslagens kommunalteknik som är ett kommunalförbund där Nora, Lindesberg, 

Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner samverkar Gata/Trafik, Park/Skog, 

Idrott, Lokalvård, Vatten och avlopp samt Återvinning.  

- Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning. Förvaltning arbetar med miljö- och 

byggfrågor, naturvård, fysisk planering, livsmedelskontroll, trafikfrågor, energi- och 

klimatrådgivning samt kart- och mätningsverksamhet. BMB är en myndighetsnämnd 

och en gemensam förvaltningsorganisation för ovanstående kommuner. 

Från och med 1 januari 2017 benämns dessa Samhällsbyggnad Bergslagen.  
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Fördelar vid samverkan i räddningstjänstförbund  
Nerikes Brandkår har onekligen goda erfarenheter av vad all samverkan i kommunalförbundet 

har inneburit, dels för egen personal och dels för medborgarna vilket självfallet är det 

viktigaste. Dessa erfarenheter delas säkert med Västerbergslagens räddningstjänst. Nedan 

följer några väsentliga saker som speglar detta.   

 

1. Medborgarna får tillgång till en större utryckningsorganisation med fler hjälpresurser. Nya 

larmplaner har upprättas där extrastyrkor larmas vid fler händelser. Detta resulterar i att 

den hjälpsökande får bättre service samt att personalens säkerhet ökar. Kraftfullare insatser 

initialt kan också ge lägre kostnader för räddningstjänsten.  

 

2. Personalen ingår i en större organisation där kompetensutveckling och kompetensutbyte 

underlättas. Den sammanlagda kompetensen ökar på alla nivåer vilket också är till gagn för 

medborgarna. 

  

3. Enhetlig standard fås beträffande fordon och materiel. Antalet stora fordon kan  

minskas, vilket underlättar att utbytesplaner kan följas samt att högre materielstandard kan 

uppnås.  

 

4. Alla har tillgång till gemensamma reservfordon och specialresurser exempelvis 

räddningsbil, miljöbil, restvärdesenhet, terrängmotorcyklar, tankbilar och höjdfordon.   

  

5. Kommunalförbundet förfogar över flera befäl dygnet runt vilket krävs om man ska 

organisera en större ledningsorganisation. Räddningstjänsten Västerbergslagen har idag 

endast 2 högre befäl i beredskap. I Nerikes Brandkår finns alltid en räddningschef i 

beredskap, ett inre befäl som är samlokaliserad med SOS Alarm samt en gemensam 

insatsledare. Utöver detta planeras befälssamverkan med Bergslagens 

räddningstjänstförbund och Västra Mälardalens räddningstjänstförbund så att ytterligare 

två befäl finns att tillgå. Detta är särskilt viktigt under kväll och helg samt under 

semesterperioden. 

 

6.  Större uthållighet fås vid långvariga insatser. Detta möjliggörs genom flexibel samverkan. 

Även möjligheten att hålla beredskap under dessa insatser underlättas betydligt.  

 

7.  Gemensam och samordnad utbildningsverksamhet har erhållits med högre kvalité. Den 

större organisationen har också tillgång till fler instruktörer vilket upplevs som positivt av 

personalen. Här finns mer att göra vilket bör finnas med i en utökad samverkan.  

 

8. Personalen har fått tillgång till fler övningsanläggningar. Nerikes Brandkår har fyra 

övningsanläggningar, Lindesberg, Örebro, Byrsta och Åsbro.   

 

9. Ökade insatser för externutbildning och information till allmänheten. Detta är en viktig del 

i det förebyggande arbetet. 

 

10. Den större organisationen uppfattas som intressantare arbetsgivare vid rekrytering av 

personal.  
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11. Utalarmeringen blir säkrare och snabbare i ett större Nerikes Brandkår genom att fler 

räddningstjänster har samma larmrutiner. Det underlättar för SOS-alarm att ha färre 

organisationer att anpassa sig till. 

 

Ovanstående punkter är en positiv effekt av samverkan som tillfaller alla utan att någon 

kommun behöver betala extra för detta vid ett inträde i kommunalförbundet.  

 

Förebyggande arbete inom Nerikes Brandkår 
Under senare år har det förebyggande arbetet utvecklats betydligt. Detta beror bland annat på 

en förändrad lagstiftning samt att allt förebyggande arbete prioriterats i ökad grad. 

 

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund, men vill i detta arbete uppfattas som en 

förvaltning i det praktiska arbetet gentemot respektive kommun. 

 

Tillsyn 
I lagen om skydd mot olyckor har den enskilde, precis som tidigare, det yttersta ansvaret för 

sitt brandskydd. Detta innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för 

livräddning vid brand och, att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand 

och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.  

 

Det finns även ett krav som innebär att ägare till vissa byggnader eller andra anläggningar ska 

upprätta en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Inom förbundets område finns cirka 1 500 

objekt som ska lämna in skriftlig redogörelse. Hälften av dessa objekt omfattas av tillsyner 

varje år. I Ljusnarsbergs kommun finns sammanlagt cirka 40 objekt där tillsyner skall utföras.  

 

Information och utbildning 
Genom information och rådgivning stärks den enskildes möjligheter att själv förebygga och 

begränsa skador till följd av bränder. I Nerikes Brandkår finns dessutom en informatör.                           

 

Brandkåren skall även tillhandahålla brandskyddsutbildning och samverka med andra 

organisationer för att få ett bättre brandskydd i samhället. Intresset för olika utbildningar har 

ökat under senare år vilket i sig är mycket positivt.  

 

Förebygga olyckor 
Räddningstjänsten skall också genom samverkan med andra aktörer arbeta för att förebygga 

även andra olyckor än bränder. Samverkan inom kommunerna kan ske genom deltagande i 

olika kommunala arbetsgrupper.  

 

Intentionen i Lagen om skydd mot olyckor är att kommunen skall jobba tvärsektoriellt för att 

förebygga olyckor på ett effektivare sätt. I brandkårens handlingsprogram anges tydligt att vi 

skall förebygga olyckor tillsammans med övriga förvaltningar inom kommunerna. En 

kontaktperson med högre kompetens är därför utsedd till varje kommun för att underlätta 

detta.  
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Remisser och yttranden  
Räddningstjänsten svarar på remisser från kommunala förvaltningar vid upprättande av 

översiktsplaner och detaljplaner, vid tillståndsärenden för alkoholutskänkning samt övriga 

ärenden då räddningstjänstens synpunkter efterfrågas. Vid remisser från andra myndigheter 

ex. Länsstyrelsen, Polisen, skall även yttranden avges.   

 

Samarbete med byggnadsnämnd 
Räddningstjänsten skall lämna det brandtekniska biträde som byggnadsnämnden önskar. 

Lämplig kompetens ställs till byggnadsnämndens förfogande vid byggsamråd.  

 

Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
Nerikes brandkår sköter tillstånd och tillsyner angående brandfarliga varor på delegation från 

respektive kommun. Utöver detta svarar även Brandkåren för arbetsuppgifter avseende 

explosiva varor då dessa flyttades över från polismyndigheten till kommunerna.  
 

Sotning 
Vice brandchefen handlägger, med stöd av brandingenjörerna, alla ärenden som rör sotning 

frånsett frågor beträffande takskydd och liknande som handläggs av respektive kommuns 

byggnadsnämnd.  

 

Personal 
Inom Nerikes Brandkår finns följande personal att tillgå för handläggning av olika 

förebyggande uppgifter. Den sammanlagda personalstyrkan för allt förebyggande arbete 

består av: 

 

Tjänster Kompetens Arbetsuppgifter 

1 Vice brandchef Avdelningschef  

2 Brandingenjörer Allmänt förebyggande arbete 

5 Brandinspektörer Tillsyn mm 

0,5 Brandingenjör Bistår Polisen med utredningar mm. 

3 Utbildare/brandmän Externutbildning 

0,2 Utbildare Räddningsgymnasium i Byrsta 

0,5 Brandinspektör Atlas Copco köper extra förebyggande 

arbete 
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Operativ verksamhet vid Nerikes Brandkår  
Den operativa verksamheten inom Nerikes Brandkår är mycket omfattande. Ytterst handlar 

arbetet om att rädda människor, egendom och miljö. För att klara detta uppdrag krävs mycket 

förberedelsearbete inom; ledning, intern utbildning, materiel och fordonsunderhåll, operativ 

planering, teknik och personalplanering. Idag omfattar räddningsfunktionen bland annat 27 

brandstationer, cirka 400 personal, 100 fordon, och årligen cirka 2 500 larm.  

 

Om Ljusnarsbergs kommun ansluter sig till Nerikes Brandkår tillkommer 1 brandstation med  

brandmän i beredskap, 5 fordon och ca 120 larm.  

 

Intern utbildning 
Inom intern utbildning vid räddningsavdelningen ligger ansvaret för kompetensutbildningar, 

vidareutbildningar, repetitionsutbildning, metodutveckling och övningsanläggningar. 

Kompetens- och vidareutbildningar bedrivs i huvudsak på MSB:s skolor och alla 

repetitionsutbildningar bedrivs lokalt som utbildnings- och övningsverksamhet.  

 

För kompetens- och vidareutbildningar handlar det mycket om behovsplanering, budgetering 

och kontakter med MSB samt planering och genomförande av de kurser som bedrivs lokalt. 

Om Ljusnarsbergs kommun ansluter till Nerikes Brandkår så ökar arbetsinsatsen inom detta 

område med behovet för en station med 16-22 personer. Behovet av personal beror på antalet 

vaktgrupper 3 eller 4 samt antalet poolpersonal.  

 

Anläggningen i Lindesberg är en bra och närbelägen resurs vilken främst nyttjas av de 

närbelägna kårerna i den norra delen av kommunalförbundet. För vissa andra utbildningar kan 

de andra övningsanläggningarna användas vid exempelvis introduktionsutbildningar för 

nyanställd personal eller speciella utbildningar för ex. instruktörer. 

 

Förhoppningsvis kommer mer utbildningar att förläggas lokalt i framtiden för den 

deltidsanställda personalen. Förslag om detta kommer snart att presenteras av MSB. 

  

Brandstation, fordon och materiel 
I ett förbund som Nerikes Brandkår strävar vi efter att upprätta en enhetlig materiel- och 

fordonsstandard.    

 

Mindre löpande underhåll genomförs lokalt på varje station. Större underhållsarbeten 

koncentreras till Örebro och Lindesberg. Lagerhållning och materialförsörjning sker i 

huvudsak från Örebro, Lindesberg och Byrsta. 

 

Vid exempelvis behov av kontrollbesiktningar tas fordonen in till Örebro i två dagar. Dag ett 

sker service och tillsyn, dag två sker kontrollbesiktningen. I förbundet finns tre reservbilar för 

att säkerställa beredskapen då fordon tas ur tjänst. 
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Brandstation i Kopparberg 
 

  
Hyreskostnaden för brandstationen bekostas av Ljusnarsbergs kommun. Den ingår således ej i 

avgiften för Västerbergslagens räddningstjänst. 

 

Bemanning i Kopparberg 
Nuvarande utryckningsstyrka i Kopparberg består av ett befäl och fyra brandmän. Denna 

numerär är i stort en typstyrka för hela Sverige och givetvis även för Nerikes Brandkår. I 

mindre tätorter finns dock förstastyrkor med mindre numerärer.  

 

Beredskapen fördelas idag på tre skiftlag vilket är mest förekommande för brandmän i 

beredskap. En målsättning är dock att rekrytera så att fyra skiftlag finns tillgängliga för 

beredskapen i Kopparberg. Detta innebär att ytterligare fem personer behöver rekryteras 

utöver ett par i personalpool. 

 

Ersättningar 
För brandpersonal i beredskap gäller kollektivavtal som är tecknade mellan SKL/Pacta och de 

fackliga organisationerna. Detta innebär att de flesta ersättningar är lika för exempelvis 

beredskap, larm, materielvård och övningsverksamhet gentemot denna personalgrupp. 

Däremot har det uppmärksammats att två ersättningar är olika (förhandlingsbara/frivilliga).  

1. Ljusnarsbergs kommun ger ersättning för fysisk träning till brandpersonalen med en 

timme betald fysträning/vecka (156 kr/tim.) vilket inte Nerikes Brandkår gör.  

2. Befälstillägg utgörs av 1 202 kr/beredskapsvecka i Kopparberg, Nerikes Brandkår 920 

kr/beredskapsvecka. Om Nerikes Brandkår tillämpar detta innebär det en kostnad av 

cirka 300 000 kr/år för samtliga befäl som omfattas av detta. 

 

 

Operativ verksamhet för Ljusnarsbergs kommun 
Om Ljusnarsbergs kommun ansluter sig till Nerikes Brandkår innebär detta att deltidskåren i 

Guldsmedshyttan (fem personer, avstånd 25 km.) utgör första hjälpstyrka vid insatser i 

Kopparbergs tätort. Idag utgörs första hjälpstyrka av Grängesbergs deltidskår (två personer, 

avstånd 25 km.). Andra förstärkningsstyrka utgörs idag av Ludvika heltidskår (5 personer 

avstånd 40 km.). Nerikes Brandkårs andrastyrka till Kopparberg utgörs av Lindesbergs 

deltidskår (5 personer avstånd 40 km.). 
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Fordon i vid Kopparbergs brandstation:   
                                              
 

  
Tankbil årsmodell 1989 
   

  
Släckbil årsmodell 2008 
 

  
Servicebil årsmodell 2003 
   

  
Terrängbil årsmodell 1989 
 

 
Stegbil årsmodell 1976

 
Ludvika kommun tillhandahåller fordon åt Ljusnarsbergs kommun. Detta ingår i avgiften för 

Ljusnarsberg utan att denna del är särskilt specificerad.  

 

Sammantaget kan det konstateras att det finns ett närliggande behov av nyanskaffa fordon till 

brandstationen i Kopparberg. Släckbil, tankbil och servicebil måste finnas för att 

räddningstjänsten ska kunna verka på ett effektivt vis. Terrängbil kan eventuellt i framtiden 

ersättas av en 6-hjulig motorcykel för att minska kapitalkostnaderna. Likaså finns det inte 

heller något krav på att det ska finnas en stegbil för tätorten Kopparberg eftersom 

bostadsbebyggelsen inte överstiger 4 våningar. Höjdfordon kan dock behövas för exempel 

takbränder och då får dessa fordon komma från annat håll, Lindesberg och Ludvika.    
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Beräkning av fördelningstal   
Vid bildandet av Nerikes Brandkår 1998 användes bokslut 1996 som beräkningsgrund och 

referensår för fördelningstalen. Samma modell användes under år 2000 när motsvarande 

beräkning gjordes för Laxå kommun och år 2001 för Askersunds kommun samt 2009 då Nora 

och Lindesbergs kommuner gick med i kommunalförbundet. Siffrorna justerades därefter så 

att en riktig kostnadsbild togs fram vad de faktiska kostnaderna var för respektive kommun. I 

detta arbete ingick således en analys av kostnader för personal, kapitalkostnader för fordon 

och materiel, lokaler, administration, företagshälsovård, kompetensutbildning, körkort, 

övningsverksamhet, försäkringar, nämnd, revision, avgift till arbetsgivarorganisation och 

övrigt.  
 

Syftet har därmed varit att få fram en riktig bild av nettokostnaderna så att respektive 

kommun betalar ”sin” del – varken mer eller mindre! 

 

Kostnaden för räddningstjänsten i Ljusnarsbergs kommun 
Idag betalar Ljusnarsbergs kommun en fast del av den totala kostnaden för räddningstjänsten 

Västerbergslagen. För 2016 uppgår den budgeterade summan till 4 miljoner kronor. Där ingår 

allt utom kostnaden för hyra av brandstation i Kopparberg som kommunen själva bekostar 

utan hyresreglering mot den gemensamma räddningstjänsten. Med denna uppgörelse finns 

således ett problem att få fram specificerade kostnader för de olika delarna rörande 

brandkårens verksamhet i Ljusnarsbergs kommun. Den enda post som är specificerad är 

personalkostnaden för utryckningspersonalen i Kopparberg. För 2015 uppgick denna kostnad 

till 2,9 miljoner (2,75 2014, 2,62 2013). Tillkommer ett extra skiftlag ökar personalkostnaden 

samt kostnader för ex. skyddsutrustning, personsökare och körkortsutbildning. 

 

Den heltidsanställda personalen i Ludvika sköter alla övergripande frågor så att 

räddningstjänsten fungerar i Ljusnarsbergs kommun. Detta gäller ex. förebyggande 

brandskydd, teknik och fordonsfrågor, övningsverksamhet, sotning och förvaltningsfrågor 

mm. 

 

Skulle Ljusnarsbergs kommun svara för detta utan att samverka med en annan kommun skulle 

minst två personer varit heltidsanställda vid räddningstjänsten. Behovet av dagtidspersonal 

minskar oftast vid en samverkan mellan flera kommuner. Trots detta måste kostnaden för 

minst en årsarbetare finnas med i ett beräkningsunderlag.      

 

 Så här ser medlemsbidraget ut för Nerikes Brandkår 2016: 

Kommun Fördelningstal Budget 2016 
 

Örebro 50,2 % 75 333   

Lindesberg 14,8 % 22 210   

Kumla 11,6 % 17 408   

Hallsberg 7,7 % 11 555   

Laxå 4,6 % 6 904  2 deltidskårer, 1 räddningsvärn 

Nora 4,2 % 6 303  1 deltidskår och 1 räddningsvärn 

Askersund 3,7 % 5 552  1 deltidskår och 3 räddningsvärn 

Lekeberg 3,2 % 4 802  1 deltidskår 

Summa 100 % 150 067   
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Då det varit svårigheter att få fram vad Ljusnarsberg har för kostnader idag har en kalkyl med 

följande förutsättningar tagits fram: 

 

- Personalkostnaderna utgår från den faktiska kostnaden för 2015 med uppräkning till 

2016 års nivå.  

- En brandinspektör på dagtid 

- Avskrivningar beräknat på en släckbil, en tankbil, en pick-upp, en båt, en sex-hjuling 

samt räddningsverktyg och övrigt material 

- Övriga kostnader utgår från budgeterade kostnader för Nerikes Brandkår 2016 med 

olika fördelningsnycklar. Endast gemensamma overheadkostnader samt kostnader som 

avser deltid har beaktats.  

 

 

Beräknad kostnad i tkr 2016 

Personal 3 000 

Brandinspektör 600 

Avskrivningar 450 

Politik o revision 80 

Komptensutv. Företagshälsovård, försäkringar, SOS 454 

Räddningsmaterial, skyddsutrustning, övning mm 265 

Drift av fordon 155 

Intäkter tillsyn automatlarm -150 

Totalt 4 854 

 

Den totala kostnaden för 2016 uppgår då till totalt knappt 4,9 mkr. Se bilaga för mer detaljer 

kring beräkningen.  

 

Slutsatser 
Principen för Nerikes brandkår är att alla medlemmar ska bära sina egna kostnader för att 

tillsammans skapa en effektivare och bättre räddningstjänst för kommunmedborgarna. Den 

beräknade kostnaden för Ljusnarsbergs räddningstjänst (inklusive en brandinspektör på 

dagtid) uppgår enligt Nerikes brandkårs beräkningar till 4 854 tkr för 2016.  

 

För Nerikes Brandkår är vinsterna med att Ljusnarsberg ingår som medlem i förbundet ganska 

små. Detta beror främst på att kommunen endast tillför en dagtidsresurs. Skillnad i 

ersättningar behöver ses över så att alla anställda behandlas lika i samma förbund. Detta 

skulle kunna innebära ökade kostnader för Nerikes Brandkår, alternativt att ersättningar utgår 

enligt gällande avtal för Nerikes Brandkår. Utökning av förbundet innebär också mer och 

längre resor. Dessutom tillkommer kostnader för ombearbetning av tryckt och digitalt 

material som behöver förändras i och med en ny medlemskommun. De administrativa 

resurserna börjar också nå taket. Under de kommande två åren har också Nerikes brandkår 

stora pensionsavgångar- vilket kommer att ta kraft då mycket kompetens behöver ersättas och 

överföras.  Å andra sidan är Nerikes brandkår länets största räddningsförbund och genom 

Ljusnarsbergs kommun växer förbudet ytterligare- och en av förbundets styrkor är just att vi 

är flera som arbetar tillsammans.  

 

För Ljusnarsbergs kommun är vinsten med att ingå som medlem i Nerikes Brandkår främst att 

man ingår i ett större förbund (med mer resurser)  i region Örebro län. Avståndet till första 
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hjälpstyrka blir oförändrat vid inträdde i Nerikes Brandkår, då deltidskåren i Guldsmedshyttan 

finns på samma avstånd som deltidskåren i Grängesberg. Bemanningen i den första 

hjälpstyrkan skulle dock förbättras då bemanningen i Guldsmedshyttan är större än den i 

Grängesberg. Avståndet till nästa förstärkningsstyrka är oförändrat 40 km, Ludvika har 

heltidskår och Lindesberg har brandmän i beredskap. Avståndet mellan Kopparberg och 

Örebro är 80 km och avståndet mellan Falun (Räddningstjänstförbundet Dala Mitt) och 

Kopparberg är 100 km.  

 

Vid varje larm kommer alltid ett inre befäl att finnas tillgänglig som är samlokaliserad med 

SOS Alarm i Örebro. Denna funktion saknas i Dalarna.  

 

Med stor sannolikhet tillämpar räddningstjänstförbundet Dala Mitt samma kostnadsberäkning 

(självkostnad) då nya medlemmar söker inträdde i deras kommunalförbund. Denna princip 

har säkert också gällt då Ljusnarsbergs kommun sökte samarbete med Ludvika kommun.  

 

Kostnaden skulle bli högre än den man har idag, dock skulle Ljusnarsbergs kommun få 

tillgång till mer resurser och även teknik och fordon med en bättre standard.  

 

Nerikes Brandkår kommer att kunna leverera bättre förebyggande verksamhet än vad man har 

tillgång till idag eftersom kommunalförbundet har fler handläggare som sysslar med denna 

del.  

 

Under förutsättning att Ljusnarsbergs kommun och Nerikes Brandkår kommer överens om 

storleken på medlemsbidraget ser utredarna inte att det finns några formella hinder att 

Ljusnarsbergs kommun ansöker om medlemskap i Nerikes brandkår.  

 

 

 

Örebro oktober 2016 

 

 

 

Brandchef   Ekonomichef 

P-O Staberyd   Helena Luthman  
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Bilaga 1: Ekonomiska beräkning 

Gemensamma kostnader, tkr Total kostnad Beräknad kostnad för Ljusnarsberg 

Politik 645 54 

Revision 620 26 

Kompetensutbildning 1 350 95 

Administrativ service 6 490 101 

Försäkringar, sak och person 560 33 

Personalhantering 230 19 

företagshälsovård 600 42 

Fysisk träning redskap 180 12 

Utalarmering 600 22 

Telefoner 400 33 

Rakel 1 050 20 

Räddningsmateriel 1 300 81 

Rökskydd 320 32 

Skyddsutrustning 1 325 59 

Stationsdrift 520 35 

Förbrukningsmaterial 140 14 

Drivmedel 1 150 59 

Fordonsservice 650 34 

Reservdelar 1 200 62 

Skatt och besiktning 285 15 

Övningsverksamhet 975 44 

SOS Alarm 2 950 61 

Summa 23 540 954 

      

Kostnader specifikt för Ljusnarsberg, tkr   

Personal   3 000 

Brandinspektör   600 

Kapitalkostnader   450 

Summa   4 050 

Intäkter tillsyn automatlarm   -150 

Totalt   4 854 

      

Kapitalkostnader är beräknade enligt nedan:   

Tillgång Avskrivningstid Avskrivning/år/tkr 

Släckbil 20 165 

Tankbil 20 150 

Pick-upp 7 57 

Räddningsverktyg 10 38 

Båt 20 7 

6-hjuling 10 13 

Material 5 20 

Summa   450 

  

Bilaga 1 
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Bilaga 2: Fördelningstal 
 

Förändringar medlemsandelar till följd av ny medlemskommun. Medlemsbidraget för 2017 är 

uppräknat med 2,75%, för 2018-2020 3% per år.  

 

Kommun Fördel-
ningstal 

Budget 
2016 

Beräk
nad 
kostna
d 2016 

Nytt 
fördel-
ningstal 

Medlems
-bidrag 
2017 

Medlems
-bidrag 
2018 

Medlems
-bidrag 
2019 

Medlems-
bidrag 
2020 

Örebro 50,2% 75 333  48,6% 77 405 79 727 82 119 84 583 

Lindesberg 14,8% 22 210  14,3% 22 821 23 505 24 210 24 937 

Kumla 11,6% 17 408  11,2% 17 886 18 423 18 976 19 545 

Hallsberg 7,7% 11 555  7,5% 11 873 12 229 12 596 12 974 

Laxå 4,6% 6 905  4,5% 7 094 7 307 7 526 7 752 

Nora 4,2% 6 303  4,1% 6 476 6 670 6 871 7 077 

Askersund 3,7% 5 552  3,6% 5 705 5 876 6 053 6 234 

Lekeberg 3,2% 4 802  3,1% 4 934 5 082 5 235 5 392 

Ljusnarsberg   4 854 3,1% (4 987) 5 137 5 291 5 450 

Totalt 100% 150 068 4 854 100%  163 958 168 877 173 943 

 

Resultaträkning (tkr) Bokslut 

2016 

Budget 

2017 

Plan      

2018 

Plan      

2019 

Plan      

2020 

Verksamhetens intäkter 19 829 18 009 19 058 19 534 20 028 

Verksamhetens kostnader -162 959 -163 768 -172 749 -178 219 -183 573 

  - varav pensionskostnad inkl.  

löneskatt 

-9 690 -7 125 -7 339 -7 559 -7 785 

Avskrivningar -6 667 -7 200 -8 294 -8 185 -8 238 

Verksamhetens nettokostnader -149 797 -152 960 -162 002 -166 888 -171 802 

Medlemsbidrag 150 067 154 194 163 958 168 877 173 943 

Finansiella intäkter 34 250 250 250 250 

Finansiella kostnader -141 -90 -50 -14 0 

Finansiell kostnad 

pensionsskuld exkl. löneskatt 

-682 -1 831 -1 886 -1 943 2 001 

Resultat -519 -436 270 282 390 

Balanskravsresultat -1 046 0 32 58 128 

 

Bilaga 2 
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  Nerikes Brandkår 

  2017-06-29 

  

 

Nerikes Brandkår 
Box 33600 
701 35  ÖREBRO 

Besöksadress 
Nastagatan 10A 
Örebro 

Telefon 

019-20 86 50 (vxl) 

E-post 
info@nerikesbrandkar.se 
www.nerikesbrandkar.se 

Plusgiro 

493 17 05-0 

Organisationsnr 

222 000-1016 

 

       

 

 

 

 

 

 

Angående ny medlemskommun  

 

Ljusnarsbergs kommun har nu ansökt om medlemskap i Nerikes Brandkår. 

Direktionen beslutade den 16/6 att skicka ut ärendet till samtliga 

medlemskommuners fullmäktige för beslut. Med detta brev bifogas alla underlag 

för beslut. Vi kommer naturligtvis ut till er om ni önskar föredragning av ärendet. 

Ställer sig alla kommuner bakom att låta Ljusnarsbergs kommun bli medlem i 

Nerikes Brandkår, kommer vi som tidigare, att bestämma en tidpunkt då vi kommer 

ut till er och får den nya förbundsordningen undertecknad. Detta för att undvika att 

original försvinner i postgången.   

 

Eftersom tidsplanen är att Ljusnarsbergs kommun blir medlem från och med den 

1/1 2018 önskar vi så snabb hantering som möjligt.  

 

Trevlig sommar!  

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

 

 

Helena Luthman 

Ekonomichef 
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  Revisionsreglemente 
 

Revisorernas organisation 

 

1 § Samtliga medlemmar i kommunalförbundet Nerikes Brandkår (nedan förbundet) utser 

 vardera en förtroendevald revisor i förbundet. 

 

2 § Revisorerna skall, för den tid som förbundets revisorer bestämmer, välja en ordförande 

 och en vice ordförande. 

 

 

Revisorernas uppgifter 

 

3 § För revisorerna gäller bestämmelser i Kommunallagen, bestämmelser som påverkar 

 kommunal revision i annan lagstiftning, förbundsordning samt detta reglemente. 

 

4 § Revisorsarbetet skall bedrivas med utgångspunkt från vad som anges i den senaste 

 versionen av skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet”.  

 

5 § Revisorernas budget skall beredas av en grupp bestående av kommunfullmäktiges 

 ordförande i samtliga medlemskommuner. 

 

 

Sakkunniga 

 

§ 6 Revisorerna anlitar enligt 9 kap 8 § Kommunallagen själva sakkunniga till sin granskning 

 i den omfattning som behövs. 

 Bestämmelserna i 9 kap 12 § Kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar 

 gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna. 

 

 

Revisorernas sammanträden 

 

7 § Ordföranden kallar revisorerna till sammanträden i granskningsarbetet och till ärenden 

 om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får även kalla sakkunniga och andra 

 experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och direktionen. 

 

§ 8 Minnesanteckningar skall föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. 

 En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är ense 

 om skrivelsens innehåll. Skrivelsen skall undertecknas av ordföranden och av 

 ytterligare en person som revisorerna utser. 
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§ 9 Av 9 kap. 15 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin 

 förvaltning och om jäv skall tas upp i protokoll. 

 

 Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en 

 paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt 

 innan revisorerna justerar den. 

 

 

Arkiv 

 

§ 10 För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av direktionen 

 fastställt arkivreglemente. 

 

 

Revisionsberättelse 

 

§ 11 Revisionsberättelse avlämnas till samtliga medlemmars kommunfullmäktige senast 

 den 1 april varje år. 
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Reglemente för förbundsdirektionen i Nerikes Brandkår 

 

Reglemente för förbundsdirektionen i Nerikes Brandkår 

 

Allmänna bestämmelser 

1 § Förbundsdirektionen (direktionen) är kommunalförbundet Nerikes Brandkårs 

beslutande, förvaltande och verkställande organ. 

 Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer på både kommunfullmäktige 

och sådana nämnder som föreskrivs i de lagar och författningar som reglerar 

förbundets verksamhet. 

2 § För direktionen gäller förbundsordningen och detta reglemente. 

3 § Direktionen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets 

utveckling och ekonomiska ställning samt hos förbundsmedlemmarna och 

statliga myndigheter göra de framställningar som direktionen anser påkallade. 

 Det åligger vidare direktionen att 

1.  Fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och 

ekonomi, samt redovisa detta för förbundsmedlemmarna. 

2.  Övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs. 

3.  Informera förbundsmedlemmarna om den allmänna planläggningen av 

förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller 

organisatorisk betydelse. 

4.  Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige eller kommunstyrelser lämna 

redovisningar och prognoser om verksamheten och ekonomin. 

5.  Se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och bedrivs effektivt. 

6.  Planera för förbundets verksamhet under höjd beredskap eller liknande 

förhållanden, samt samordna förbundets planering med den planering som sker 

hos förbundsmedlemmarna vad gäller det civila försvaret. 

7.  Verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan underlätta enskildas 

kontakter med förbundet. 

8.  Informera allmänheten och förbundets anställda om den egna verksamheten. 
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Reglemente för förbundsdirektionen i Nerikes Brandkår 

Ekonomisk förvaltning   

 Budget 

4 § Direktionen skall varje år fastställa en budget för verksamheten och ekonomin 

för nästa kalenderår (budgetåret). Budgeten skall också innehålla en plan för 

ekonomin för de därpå följande två åren. Budgetåret skall därvid alltid vara 

periodens första. 

 Direktionen skall samråda med förbundsmedlemmarnas styrelser senast före april 

månads utgång avseende budgeten för det därpå följande verksamhetsåret. 

5 § Direktionen skall under budgetåret lämna de upplysningar om prognoser för det 

ekonomiska utfallet av verksamheten som förbundsmedlemmarna begär. 

6 § Om direktionen under budgetåret konstaterar eller förväntar överskridanden 

eller andra betydelsefulla avvikelser från budgeten skall direktionen till 

förbundsmedlemmarna redovisa orsakerna till avvikelserna och de korrigeringar 

som har vidtagits eller kommer att vidtagas. 

 Medelsförvaltningen 

7 § Direktionen skall sköta förbundets medelsförvaltning så att krav på god 

avkastning och säkerhet tillgodoses. 

8 § Direktionen skall se till att förbundets inkomster inflyter i rätt tid och vidta de 

åtgärder som behövs för att driva in obetalda och förfallna fordringar. 

9 § Direktionen skall meddela föreskrifter om medelsförvaltningen. 

 Räkenskapsföring och redovisning 

10 § Direktionen skall fortlöpande föra räkenskaper över de medel som den förvaltar. 

11 § Direktionen skall avsluta räkenskaperna med ett årsbokslut och sammanfatta 

detta i en årsredovisning. 

 Årsredovisningen skall upprättas med iakttagande av god redovisningssed. 

12 § I årsredovisningen skall upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 

13 § Sedan årsredovisningen godkänts av direktionen, skall den genast överlämnas 

till förbundets revisorer och till varje förbundsmedlem, dock senast den 1 april 

året efter det år som redovisningen avser. 
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Reglemente för förbundsdirektionen i Nerikes Brandkår 

14 § Direktionen ansvarar för att årsredovisningen hålls tillgänglig för allmänheten 

hos respektive förbundsmedlem från och med den dag då den har ankommit dit. 

 Direktionen ansvarar för att det på varje förbundsmedlems anslagstavla kungörs, 

var årsredovisningen finns tillgänglig. 

 Egendomsförvaltning 

15 § Direktionen skall vårda och förvalta förbundets egendom väl. 

16 § Direktionen skall se till att förbundets behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

 Personalpolitik 

17 § Direktionen är förbundets personal- och arbetsgivarorgan samt löne- och 

pensionsmyndighet. 

18 § Direktionen skall uppmärksamt följa de förhållanden som kan inverka på 

förbundets personal- och lönepolitik, och hos förbundsmedlemmarna samt 

myndigheter och organisationer göra de framställningar som är påkallade. 

19 § Direktionen skall övervaka tolkningen och tillämpningen av kollektivavtal, 

övriga bestämmelser om löne- och anställningsvillkor samt arbetsrättslig 

lagstiftning. 

20 § Direktionen skall bevaka behovet av kompetensutbildning för de anställda inom 

förbundet och sörja för personalutbildning och personalutveckling. 

  

 Arbetsordning 

  

 Tjänstgöring 

 

21 § Om varken ordföranden, vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan närvara 

vid ett sammanträde med direktionen, utser direktionen en annan ledamot att för 

tillfället vara ordförande. Tills valet har förrättats, fullgör den till levnadsåren 

äldste ledamoten i direktionen ordförandens uppgifter. 

22 § Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är förhindrad 

att fullgöra uppdraget, får direktionen utse en annan ledamot att ersätta 

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

23 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, skall snarast anmäla detta till direktionens kansli som kallar in den 

ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

 Om tiden medger skall ersättaren kallas skriftligen. 

 Det som sägs i första stycket gäller också för en ersättare som har kallats att 

tjänstgöra. 

24 § Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och 
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Reglemente för förbundsdirektionen i Nerikes Brandkår 

tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda 

skäl för det, bör dock inträde ske under pågående behandling av ett ärende. 

 Sammanträden 

25 § Direktionen bestämmer sammanträdesdagarna för varje år. Direktionen 

sammanträder också, när ordföranden anser att det behövs eller när minst två av 

ledamöterna begär det. 

26 § En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen, ställas till 

ordföranden och ges in till direktionens kansli. 

 En sådan begäran skall innehålla uppgift om det eller de ärenden som 

ledamöterna önskar att direktionen skall behandla. 

 

 Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd 

med vice ordföranden. 

27 § Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice 

ordföranden/2:e vice ordföranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för ett sammanträde. 

 Om ordföranden beslutar att ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 

tiden för ett sammanträde, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot 

och ersättare om beslutet. 

28 § Om direktionen inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i samråd med 

vice ordföranden/2:e vice ordförande plats för sammanträdena. 

 Sammanträdena bör förläggas omväxlande till orter inom de kommuner som är 

förbundsmedlemmar. 

29 §  En ersättare som är närvarande vid ett sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att 

delta i överläggningarna men inte i besluten. Ersättaren har rätt att anteckna sin 

mening till protokollet. 

30 § Om direktionen inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken 

ordning de personer får delta i överläggningarna som har kallats att närvara vid ett 

sammanträde för att lämna upplysningar. 

31 § Ordföranden låter kalla till varje sammanträde. Kallelsen skall vara skriftlig, om 

inte särskilda skäl föranleder annat. 

32 § Inför varje sammanträde låter ordföranden en föredragningslista förteckna de 

ärenden som direktionen skall behandla på sammanträdet. 

 Föredragningslistan skall bifogas kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda 

skäl föranleder annat. 
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33 § De handlingar som hör till ärendena på föredragningslistan skall tillställas 

ledamöterna och ersättarna före sammanträdet, om inte särskilda skäl föranleder 

annat. 

34 § Om direktionen inte beslutar något annat, behandlar direktionen ärendena i den 

turordning som de har tagits upp i föredragningslistan. Om direktionen inte 

beslutar annat, bestämmer ordföranden när ett ärende som inte är upptaget på 

föredragningslistan skall behandlas under ett sammanträde. 

 Protokoll 

35 § Vid ett sammanträde med direktionen skall ordföranden på sitt ansvar låta föra 

ett protokoll. 

 Protokollet skall justeras av ordföranden och minst en annan ledamot som 

direktionen utser vid början av varje sammanträde. 

 Om flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, skall 

varje ledamot justera de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 

förhandlingarna som ledamoten har lett. 

36 § Direktionen får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 

Paragrafen skall redovisas skriftligt, innan direktionen justerar den. 

37 § Om direktionen beslutar att vid ett sammanträde justera protokollet från ett 

föregående sammanträde, bestämmer direktionen för varje sådant tillfälle hur 

justeringen skall gå till. 

38 § Om en ledamot som har reserverat sig mot ett beslut vill motivera reservationen, 

skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas till direktionens 

kansli inom en vecka efter sammanträdet. Om direktionen beslutar att omedelbart 

justera den paragraf i protokollet som upptar det beslut som reservationen gäller, 

skall motiveringen lämnas innan sammanträdet avslutas. 

39 § En ledamot har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt uttalande). 

Anmälan om anteckning skall göras, innan sammanträdet avslutas. 

 En ledamot får anteckna sin mening, även om ledamoten inte deltagit i 

avgörandet av det ärende som anteckningen avser. I övrigt gäller för särskilt 

uttalande det som föreskrivits om reservation i 38 §. 

 Om en ersättares rätt att anteckna sin mening till protokollet finns det en 

bestämmelse i 29 §. 

40 § Protokollet från varje sammanträde skall tillställas förbundsmedlemmarnas 

styrelser och förbundets revisorer. Utdrag ur protokoll skall tillställas de 

kommunala nämnder, andra myndigheter och enskilda som berörs av besluten 

i protokollet. 
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Delegering av beslutanderätt 

41 § Direktionen beslutar om delegering av beslutanderätt. 

 Direktionen bör i ett särskilt beslut förteckna de beslutsuppdrag som direktionen 

 lämnar till förtroendevalda och anställda (delegeringsordning). 

Delgivning 

42 § Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller förbundssekreteraren 

eller med någon annan anställd som direktionen bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 

43 §  Avtal, andra handlingar och skrivelser som utfärdas i direktionens namn skall 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förbundssekreteraren eller 

den eller de anställda i övrigt som direktionen bestämmer. 

 Vid förfall för ordföranden skall vice ordföranden underteckna de handlingar som 

sägs i första stycket i ordförandens ställe. Vid förfall för både ordföranden och vice 

ordföranden skall den till åldern äldste ledamoten i direktionen fullgöra uppgiften. 
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Förbundsordning för Nerikes Brandkår 
 

Medlemmar 

 

1 §  Medlemmar i kommunalförbundet är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, 

Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro kommuner 

(förbundsmedlemmar). 

 

 

Namn, säte och tillkännagivanden 

 

2 §  Kommunalförbundets namn är Nerikes Brandkår, nedan kallat förbundet. 

Förbundet har sitt säte i Örebro. 

 

3 §  Tillkännagivanden om protokollsjustering skall ske på förbundsmedlemmarnas 

anslagstavlor. 

 

 

Ändamål 

 

4 §  Kommunalförbundet skall hålla en för förbundsmedlemmarna gemensam 

räddningstjänst, som enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor annars 

åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. 

Kommunalförbundet skall ansvara för att åtgärder vidtas så att bränder och 

skador till följd av bränder förebyggs, samt utan att andras ansvar inskränks, 

verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. 

Kommunalförbundet skall ansvara för sotning (rengöring) och brandskydds-

kontroll som, enligt lagen om skydd mot olyckor, annars åvilar var och en av 

förbundsmedlemmarna. 

Kommunalförbundet kan vid behov bistå förbundsmedlemmarna inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap enligt särskild lag 

härom (2006:544). 

 

 

5 §  Förbundet är huvudman för verksamheterna. Det ankommer vidare på förbundet 

att besluta om taxor och avgifter såtillvida att detta inte genom lag åvilar 

kommunerna.  
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6 §  Förbundet skall i övrigt inom följande områden åtaga sig uppgifter i nära 

anslutning till de lagstadgade uppgifterna: sjuktransporter, organtransporter, 

restvärdesräddning, larmförmedling, teknisk service, första hjälpen i väntan på 

ambulans, teknisk rådgivning, säkerhetsvakttjänst, utbildning o dyl.  

Förbundet skall utöva den tillsyn samt handlägga tillståndsärenden som 

ankommer på förbundsmedlemmarna enligt lag (1988:868) om brandfarliga och 

explosiva varor.  

Förbundsmedlemmarna svarar för tillsyn, underhåll och skötsel av brandposterna 

och krigsbranddammarna, samt att Nerikes Brandkår har aktuella kartor som 

anger brandposternas läge. 
 

7 §  För kommunalförbundet och dess verksamheter gäller föreskrifterna i 

kommunallagen, de lagar och andra författningar som reglerar 

verksamheterna samt denna förbundsordning. 

 

 

Organisation 

 

8 §  Förbundet skall vara ett kommunalförbund med förbundsdirektion (direktionen). 

 

9 §  Direktionen skall bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Förbundsmedlemmarna väljer ledamöter och ersättare enligt följande: 

Askersunds kommun,  1 ledamot och 1 ersättare. 

Hallsbergs kommun,  1 ledamot och 1 ersättare. 

Kumla kommun,  1 ledamot och 1 ersättare. 

Laxå kommun,  1 ledamot och 1 ersättare. 

Lekebergs kommun,  1 ledamot och 1 ersättare. 

Lindesbergs kommun  1 ledamot och 1 ersättare 

Ljusnarsberg  1 ledamot och 1 ersättare 

Nora kommun  1 ledamot och 1 ersättare 

Örebro kommun,  3 ledamöter och 3 ersättare. 

Ordförande skall utses av direktionen på förslag av Örebro kommun. 

Vice ordförande utses inom direktionen. 

 

Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. 

För direktionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen. 
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10 §  Inom direktionen skall finnas ett presidium bestående av ordförande, vice 

ordförande och 2:e vice ordförande. 

11 §  Bestämmelserna i kommunallagen om valbarhet, sättet att utse ledamöter och 

ersättare samt tjänstgöringstid skall tillämpas, när förbundsmedlemmarna 

förrättar val av direktion. 

12 §  Inför varje mandatperiod bestämmer förbundsmedlemmarna den ordning i 

vilken ersättarna skall inkallas till tjänstgöring i direktionen. 

13 §  Kommunalförbundets ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla 

ersättning i enlighet med de bestämmelser som tillämpas för Örebro 

kommun. 

Lån, borgen och andra ansvarsförbindelser 

 

14 §  Förbundet får ta upp lån för sina investeringar. 

15 §  Förbundet får ej ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser. 

 

 

Andel i förbundets tillgångar och skulder 

 

16 §  Envar förbundsmedlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 

skulder i förhållande till vad förbundsmedlemmen tillskjutit i bidrag till 

verksamheterna. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar skall samma grund som sägs i 

första stycket tillämpas. 

 

 

Finansiering av verksamheten 

 

17 §  Kostnaderna för förbundets verksamheter skall, i den mån de inte täcks på annat 

sätt, finansieras genom bidrag från förbundsmedlemmarna. 

Bidraget skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt följande fördelning 

av de totala kostnaderna för verksamheterna. 

 Askersunds kommun  3,6 % 

 Hallsbergs kommun  7,5 %  

 Kumla kommun  11,2 %  

 Laxå kommun  4,5 %  

 Lekebergs kommun  3,1 %  

 Lindesbergs kommun  14,3 % 

 Ljusnarsbergs kommun   3,1 % 

 Nora kommun  4,1 %  

 Örebro kommun  48,6 %  
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18 §  Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala 

 självrisken (som beräknas enligt de grunder regeringen fastställer) ska den 

 drabbade kommunen/kommunerna stå för kostnaden i sin helhet. 
 

 

Ekonomistyrning och uppföljning 

 

19 §  Förbundsmedlemmarnas styrelser skall få information om förbundets 

budgetförslag och ha möjlighet att yttra sig över förslaget innan budgeten 

fastställs av förbundets direktion. 

20 §  Under verksamhetsåret skall förbundsmedlemmarna få minst en delårsrapport 

som visar det faktiska ekonomiska utfallet under perioden och en 

resultatprognos för helåret. 

21 §  Förbundets årsredovisning skall överlämnas till förbundsmedlemmarna senast 

den 1 april året efter det år som redovisningen avser. 

 

Revision 

 

22 §  Val av revisorer för granskning av förbundets verksamhet sker enligt 

bestämmelserna i kommunallagen och revisionsreglementet. Varje 

förbundsmedlem utser en förtroendevald revisor. 

 

 

Varaktighet och likvidation 

 

23 §  Förbundet är bildat för obestämd tid. 

24 §  Om en förbundsmedlem vill säga upp sitt medlemskap i förbundet, skall 

uppsägning ske senast två år före utgången av den löpande mandatperioden för 

direktionen. Förbundet skall i så fall träda i likvidation vid utgången av 

mandattiden. I övrigt skall föreskrifterna i kommunallagen om likvidation, 

utträde och upplösning tillämpas. 

25 §  Om ytterligare kommun önskar bli medlem i kommunalförbundet skall ansökan 

behandlas av förbundsdirektionen. Direktionen kan föreslå att ny medlem får 

ingå i kommunalförbundet. Beslut om ny medlems inträde i kommunalförbundet 

fattas av kommunfullmäktige hos förbundsmedlemmarna. Ny medlem har 

antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning har 

undertecknats av förbundsmedlemmarna. 
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Ändring av förbundsordningen 

26 §  Ändring eller tillägg till förbundsordningen beslutas av förbundsmedlemmarna. 

Direktionen får väcka fråga om ändring av förbundsordningen hos 

förbundsmedlemmarna. 

Om en fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmedlem, 

skall direktionen beredas tillfälle att yttra sig om ändringen. 

Ikraftträdande 

 

27 §  Förbundsordningen träder i kraft, när den godkänts och undertecknats av 

samtliga förbundsmedlemmar. 

 

 Denna förbundsordning ersätter tidigare förbundsordning som fastställdes av 

 kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsberg, Laxå, Askersund, Lekeberg, 

Lindesberg och Nora under 2012. 

 

Tvister 

28 §  Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen 

(1999:116) om skiljeförfarande. 

 

 

 

 

Örebro den    /    2017      Kumla den    /    2017 

För Örebro kommun  För Kumla kommun 

Hallsberg den    /    2017  Fjugesta den    /    2017 

För Hallsbergs kommun  För Lekebergs kommun 

Laxå den    /    2017   Askersund den    /    2017 

För Laxå kommun  För Askersunds kommun 

 

 

 

Nora den    /    2017  Lindesberg den    /    2017 

För Nora kommun  För Lindesbergs kommun  

 

 

 

Kopparberg den   /    2017 

För Ljusnarsbergs kommun 
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 Till kommunfullmäktige i 

 medlemskommunerna

 för Nerikes Brandkår

   

 

Ljusnarsbergs kommun söker medlemskap i Nerikes brandkår  
 

Under 2016 inkom en skrivelse från Ljusnarsbergs kommun om möjligheterna att ansluta sin 

räddningstjänst till Nerikes Brandkår.  

 

Ärendet har sedan beretts av Nerikes Brandkår där en utredning togs fram för att belysa 

organisatoriska- och ekonomiska frågor rörande en utökad samverkan. Utredningen bifogas. 

Utöver detta har också samråd skett med medlemskommunernas ekonomichefer. 

 

Vid bildandet av Nerikes Brandkår 1998 användes bokslut 1996 som beräkningsgrund och 

referensår för fördelningstalen. Samma modell användes under år 2000 när motsvarande 

beräkning gjordes för Laxå kommun och år 2001 för Askersunds kommun samt 2009 då Nora 

och Lindesbergs kommuner gick med i kommunalförbundet. Siffrorna justerades därefter så 

att en riktig kostnadsbild togs fram vad de faktiska kostnaderna var för respektive kommun. I 

detta arbete ingick således en analys av kostnader för personal, kapitalkostnader för fordon 

och materiel, lokaler, administration, företagshälsovård, kompetensutbildning, körkort, 

övningsverksamhet, försäkringar, nämnd, revision, avgift till arbetsgivarorganisation och 

övrigt.  

 

Syftet har därmed varit att få fram en riktig bild av nettokostnaderna så att respektive 

kommun betalar ”sin” del – varken mer eller mindre! 
 

I utredningen framgår bl.a. att nya fördelningstal i ett utökat Nerikes Brandkår skall bygga på 

en kostnad för Ljusnarsbergs räddningstjänst om 4 854 000 kr för år 2016, vilket motsvarade 

854 000 kronor mer än vad kommunen då betalade för sin samverkan med Ludvika kommun.  

Uppräknat för år 2018 beräknas medlemsbidraget och grund för fördelningstal till 5 137 000 

kr.  

 

19 maj 2017 inkom nästa skrivelse från Ljusnarsbergs kommun om att kommunfullmäktige i 

Ljusnarsbergs kommun beslutat att söka medlemskap i kommunalförbundet Nerikes 

Brandkår. Beslutet om att söka medlemskap i Nerikes Brandkår bygger i sin tur på 

ovanstående utredning.   

 

Vid direktionens möte den 16 juni 2017 beslöt direktionen för Nerikes Brandkår att föreslå 

medlemskommunerna att Ljusnarsbergs kommun får ingå som ny medlem i Nerikes 

Brandkår. 
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Med anledning av att Ljusnarsbergs kommun söker inträde i kommunalförbundet har en 

reviderad förbundsordning tagits fram. Ändringarna består av följande: 

  

1 §  Ljusnarsbergs kommun tillkommer som ny medlem, 
 

5 §  Tillägg med tanke på att vissa taxor tas av respektive medlemskommun, 
 

 9 § 1 ledamot och 1 ersättare tillkommer för Ljusnarsbergs kommun i direktionen. 
 

17 § Nya fördelningstal är framräknade enligt upprättad utredning. 
 

19 § Förbundsordningen ersätter tidigare förbundsordning som fastställdes 2012. 
 

21 § Tidigare felskrivning, (det var olika i förbundsordning och reglemente) avseende 

tidpunkt för överlämnandet av bokslutet till medlemskommunerna.  

 

Utöver detta har reglementen för direktionen och revisionen ändrats redaktionellt.  

 

Förslag till beslut 
 

Med anledning av detta föreslår direktionen att Kommunfullmäktige i respektive 

medlemskommun beslutar 

 

att  erbjuda Ljusnarsbergs kommun medlemskap i Nerikes Brandkår med 

 verksamhetsstart 1/1 2018,  

 

att  ny förbundsordning för Nerikes Brandkår antas i enlighet med upprättat förslag, 

 

att  nya reglementen antas för direktionen och revisionen för Nerikes Brandkår, i enlighet 

med upprättade förslag,   

 

 

Örebro den 30 juni 2017 

 

 

 

 

Ameer Sachet   P-O Staberyd 

Ordförande    Brandchef 

 

 

Bilagor: 

 

1. Utredning, Ljusnarsbergs kommun ny medlem i Nerikes Brandkår?  

 

2. Förbundsordning. 

 

3. Reglemente för direktionen. 

 

4. Reglemente för revisionen. 
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Protokoll 2017-09-20

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 113 – Ljusnarsberg kommuns inträde i Nerikes Brandkår 
Dnr KS 2017-138

Ljusnarsbergs kommun beslutade den 12 april 2017 att ansöka om medlemskap i Nerikes brandkår. 
Ansökan har behandlats av direktionen i Nerikes brandkår den 16 juni 2017 och beslutet innebär att 
de föreslår medlemskommunerna att erbjuda Ljusnarsbergs kommun medlemskap från den 1 januari 
2018.

Ärendet har beretts av Nerikes brandkår som i utredning belyst organisatoriska- och ekonomiska 
frågor. Utredningen genomfördes i samråd med kommunernas ekonomichefer.

Kostnaden för respektive medlemskommun ska vara neutral, varje kommun står för sina kostnader.

Förslag till ny förbundsordning har tagits fram där följande förändringar gjorts:
1 § Ljusnarsberg till kommer som ny medlem
5 § Tillägg med tanke på att vissa taxor tas av respektive medlemskommun
9 § 1 ledamot och 1 ersättare tillkommer för Ljusnarsbergs kommun i direktionen
17 § Nya fördelningstal är framräknade enligt upprättad utredning
19 § Förbundsordningen ersätter tidigare förbundsordning som fastställdes 2012
21 § Tidigare felskrivning, (det var olika i förbundsordning och reglemente) avseende tidpunkt för 
överlämnande av bokslutet till medlemskommunerna

Utöver detta har reglemente för direktionen och revisionen ändrats redaktionellt.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen § 152 Ljusnarsbergs kommuns inträde i Nerikes brandkår
 Tjänsteskrivelse - Ljusnarsbergs kommuns inträde i Nerikes Brandkår
 Skrivelse - Ljusnarsbergs kommun söker medlemskap i Nerikes brandkår
 Utredning
 Förslag till förbundsordning
 Förslag till reglemente för förbundsdirektionen
 Förslag till reglemente för revisionen
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige
Beslut
Ljusnarsbergs kommun erbjuds medlemskap i Nerikes brandkår från den 1 januari 2018.

Förslag till ny förbundsordning antas.

Förslag till nya reglementen för direktion och revisionen för Nerikes brandkår antas.
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Protokollsutdrag 2017-09-18

Kommunfullmäktige KS 2017/278

_____________________________________________________________________________________

Justeringssign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige 2017-09-18 § 102 Dnr KS 2017/278
Ansökan om medlemskap i Nerikes Brandkår - Ljusnarsbergs 
kommun

Ärendebeskrivning
Ljusnarsbergs kommun har beslutat ansöka om medlemskap i Nerikes Brandkår. 
Nerikes Brandkår har därefter utrett de organisatoriska och ekonomiska frågorna 
rörande en utökad samverkan. Samråd har även skett med medlemskommunernas 
ekonomichefer.
 
Direktionen för Nerikes Brandkår har den 16 juni 2017 beslutat föreslå 
medlemskommunerna att Ljusnarsbergs kommun får ingå som ny medlem i Nerikes 
Brandkår.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 
1. erbjuda Ljusnarsbergs kommun medlemskap i Nerikes Brandkår med 
verksamhetsstart 1.1.2018,
2. anta ny förbundsordning för Nerikes Brandkår i enlighet med upprättat förslag,
3. anta nya reglementen för direktionen och revisionen för Nerikes Brandkår i enlighet 
med upprättade förslag.

Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Vuolo (M): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige KS 2017/278

_____________________________________________________________________________________

Justeringssign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 
1. erbjuda Ljusnarsbergs kommun medlemskap i Nerikes Brandkår med 
verksamhetsstart 1.1.2018,
2. anta ny förbundsordning för Nerikes Brandkår i enlighet med upprättat förslag,
3. anta nya reglementen för direktionen och revisionen för Nerikes Brandkår i enlighet 
med upprättade förslag.
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Finsam Lekeberg och Örebro
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KS 17-466
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Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2018

19

KS 17-721
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Dnr: KS 17-721

   

Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2018

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2018. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det 
ekonomiska årshjulet och Örebro regions sammanträdestider. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för år 2018:

26 februari (18.30)
12 mars (MER-dag, heldag)
23 april (18.30)
11 juni (18.30)
24 september (18.30)
26 november (18.30)

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2017-11-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §129

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-08 till och med 2017-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

§129 - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018 (KS 17-
721)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2018. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska 
årshjulet och Örebro regions sammanträdestider. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för år 2018:

26 februari (18.30)
12 mars (MER-dag, heldag)
23 april (18.30)
11 juni (18.30)
24 september (18.30)
26 november (18.30)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Wendla Thorstenssons (C) yrkande, att ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande, och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt Wendla Thorstenssons (C) yrkande.

 

Beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018 - (50741)
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Justerare signatur
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Redovisning av ej besvarade 
motioner och 

medborgarförslag, andra 
halvåret 2017

20

KS 17-740
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Dnr: KS 17-740

   

Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarade 
motioner och medborgarförslag, andra halvåret 
2017

Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per 
år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett av 
fullmäktiges ordinarie sammanträden vår och höst.

Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på samma sätt 
som ej färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. 
Förslagen ska behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i 
fullmäktige eller i nämnd/styrelse.

Totalt finns 8 motioner och 2 medborgarförslag som ännu inte är besvarade.  
Ett medborgarförslag har passerat gränsen över ett år.  

1 Ej besvarade motioner
Dnr Ärende Avsändare Status och prognos Handläggare Inkommen

KS 
16-
694

Motion – 
”Meröppet” 
bibliotek”

Socialdemokratiska
Fullmäktigegruppen

Beredning pågår 
och beräknas kunna 
behandlas i höst av 
kommunfullmäktige 

Kultur- och 
bildningsnämnden

2016-11-
28

KS 
17-
257

Motion – 
Återvinningscentral
i Lanna

Framtidspartiets
Fullmäktigegrupp

Beredning pågår 
och beräknas kunna 
behandlas på 
kommunfullmäktige
under våren 2018.

Administrativa
avdelningen

2017-03-
24

KS 
17-
295

Motion – Öppet wifi i 
Lekeberg på
lämpliga platser

Socialdemokratiska
Fullmäktigegruppen

Beredning pågår 
och beräknas kunna 
behandlas av 
kommunfullmäktige
Under våren 2018.

Administrativa 
avdelningen

2017-04-
20

KS 
17-
301

Motion – Angående
fritidsbibliotek i 
Lekeberg

Eva Blomqvist för
Liberalerna i 
Lekeberg

Beredning pågår 
och beräknas kunna 
behandlas av 
kommunfullmäktige 
under våren 2018.

Administrativa 
avdelningen

2017-04-
25
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Dnr: KS 17-740

KS 
17-
662

Motion från 
Socialdemokraterna 
om förslag att ta 
fram riktlinjer för hur 
enprocentsregeln för 
konstnärlig 
gestaltning ska 
tillämpas

Den 
Socialdemokratiska 
gruppen

Beredning pågår 
och beräknas kunna 
behandlas av 
kommunfullmäktige 
under våren 2018

Administrativa
avdelningen

2017-09-
22

KS 
17-
562

Motion från 
Sverigedemokraterna 
gällande 
trafiksäkerhetskarta 
för Lekebergs 
kommun

Gerry Milton (SD) Beredning pågår 
och beräknas kunna 
behandlas av 
kommunfullmäktige 
under våren 2018

Administrativa
avdelningen

2017-09-
20

KS 
17-
435

Motion från 
Framtidspartiet i 
Lekeberg om 
utredning kring 
asfaltering och 
belysning på gamla 
järnvägsspåret 
mellan Fjugesta och 
Gropen

Kerstin Leijonborg 
(FL)

Beredning pågår 
och beräknas kunna 
behandlas av 
kommunfullmäktige 
under våren 2018

Administrativa
avdelningen

2017-06-
12

KS 
17-
364

Motion - Motion om 
sexuella trakasserier i 
skolan

Gerry Milton (SD) Kultur- och 
bildningsförvaltningen

2017-05-
16

2 Ej besvarade medborgarförslag
KS 
14-
523

Medborgarförslag 
- Önskemål att 
sätta upp en skylt 
med Lekebergs 
kommun vid 
Skärshult efter 
Täbyvägen

Torbjörn 
Segerlund
H Via

Beredning pågår och 
beräknas kunna 
behandlas på 
kommunstyrelsen
under våren 2018.

Teknik- och 
serviceavdelningen

2014-09-
18

KS 
17-
109

Medborgarförslag 
om insatser för 
äldres hälsa och 
aktiviteter för 
äldre i Lekebergs 
kommun

Kerstin 
Pettersson
Fjugesta

Beredning pågår och 
beräknas kunna 
behandlas på 
socialnämnden hösten 
2017.

Socialnämnden 2017-02-
08
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Dnr: KS 17-740

3 Slutsats

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och 
medborgarförslag för andra halvåret 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2017-11-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §130

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-08 till och med 2017-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

§130 - Redovisning av ej besvarade motioner och 
medborgarförslag, andra halvåret 2017 (KS 17-740)
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett av fullmäktiges ordinarie 
sammanträden vår och höst.

Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på samma sätt som ej 
färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. Förslagen ska behandlas 
inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i fullmäktige eller i nämnd/styrelse.

Totalt finns 8 motioner och 2 medborgarförslag som ännu inte är besvarade. 
Ett medborgarförslag har passerat gränsen över ett år. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och 
medborgarförslag för andra halvåret 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut
 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag, andra 

halvåret 2017 - (50724)
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Rapportering av ej verkställda 
beslut, kvartal 2, 2017

21

KS 17-601
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Dnr: KS 17-601

   

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 2, 2017

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och 
omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående 
beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 2, 2017 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera in till IVO. 
1 ej verkställda beslut enligt LSS barn/unga finns kvartal två.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 
2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2017-11-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §131

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-08 till och med 2017-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

§131 - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2, 2017 (KS 
17-601)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 
§ gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 2, 2017 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera in till IVO. 
1 ej verkställda beslut enligt LSS barn/unga finns kvartal två.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Wendla Thorstenssons (C) yrkande, att ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande, och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt Wendla Thorstenssons (C) yrkande.

Beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

 

Beslutsunderlag
 Exp beslut SON ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2-2017 - (KS 17-601-1)
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2017 - (50729)

Sida 3 av 3Sida 395 av 411



Protokoll 2017-08-28

Socialnämnden
Tid Plats
13:30-16:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §59

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Gerry Milton (SD)
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Protokoll 2017-08-28

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-08-28

Datum för överklagan 2017-08-31 till och med 2017-09-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2017-08-28

Justerare signatur

§59 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 2 2017 (SON 17-219)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 
4 kap 1§ gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare 
kvartal. 
För kvartal 2, 2017 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera in till IVO. 
1 ej verkställda beslut enligt LSS barn/unga finns kvartal två.
Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslut

Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 2 

2017 - (48060)
 Kvartalsrapport 2017-2 till IVO ej verkställda beslut SoL och LSS (Vuxenenheten) - (SON 17-

219-1)
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Protokoll 2017-08-28

Justerare signatur

 Borttagen på grund av Sekr. - (SON 17-219-3)
 Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut, kvartal 2  2017(Barn- och familjeenheten) - 

(SON 17-219-2)
 §175 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 2, 2017 - 

(SON 17-219-4)

Expedieras till 

Kommunfullmäktige
Kommunens Revisorer
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Inkomna synpunkter och 
klagomål

25
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Från: Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se
Till: anna.nilsson@lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Ärende: Diariet
Skickat: 2017-10-12 15:48:42
Bilagor:
Inbäddade bilagor: image1.jpeg; image2.jpeg

Inkommet till mig via messenger från Jenny Johansson

Något är fel med bäcken vid motionsspåret i Fjugesta, det stinker bensin. Jenny

Hej!
Tack för bilderna och info. Vi arbetar med en stor oljeläcka. Arbetets pågår.
Tack för att du meddelar nig dina observationer.
Wendla

Skickat från min iPhone
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Sida  1

E-postformulär

 

 

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Det är en verkligt dålig hemsida ni har då det saknas länkar till flera av era avdelningar så man har ingen
möjlighet att sätta sig in i er organisation eller se hur ert arbete hanteras.
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Från: infolekeberg@Lekeberg.se
Till: kommunstyrelsen@Lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Ärende: VB: OK med nya vindkraftverk i er kommun utan er tillstyrkan?
Skickat: 2017-10-20 13:14:18
Bilagor:
Inbäddade bilagor:

Med vänlig hälsning

Information Lekeberg

Administrativa avdelningen
Kommunstyrelsen

0585-487 00 (dir)
information.lekeberg@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: Gösta Singstrand [mailto:gosta@singstrand.nu]
Skickat: den 20 oktober 2017 13:08
Till: Gösta Singstrand <gosta@singstrand.nu>
Ämne: OK med nya vindkraftverk i er kommun utan er tillstyrkan?

Var god vidarebefordra detta mejl till er kommunala instans som har formell
rätt att ge tillstyrkan av nya vindkraftsanläggningar, Tack!

Jag emotser också omgående ett svarsmejl med ert diarienummer på detta
ärende. TACK!

Mvh/Gösta Singstrand

Till berörd kommunal instans

Hej!

Regeringen föreslår att kommunal tillstyrkan vid vindkraftsetableringar
skall slopas. En remiss har gått ut till 35 kommuner och som alltså
ska ge sin åsikt i ärendet. Remissvar ska va inkomna senast 4 dec 2017.
35 av Sveriges 290 kommuner får alltså yttra sig.
Vad jag förstår är det i stort sett samtliga kommuner som direkt påverkas
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om förslaget klubbas igenom.
.
Eftersom detta är en ödesfråga för hela Sverige är jag ytterst
förvånad att det inte förekommer någon som helst debatt i massmedia. Ingen
opinion för eller emot har bildats. Det är stendött.
Jag tar mig alltså friheten att ifrågasätta om Sveriges kommuner alls känner
till
detta ärende!
Detta mejl går alltså ut till samtliga Sveriges kommuner.

Jag har gjort en sammanfattning nedan i form av ett debattinlägg
Jag har skickat det till över 100 tidningar, men få publicerar.

Jag uppmanar er att reagera. Har våra övergripande myndigheter alltid rätt?
Använd alla era kanaler som ni har till buds.
Som kommunens förtroendevalda har ni skyldighet att ta tillvara era
innevånares intressen.
Debattinlägget bygger på källor som redovisas sist i inlägget.
Regeringens remiss går att läsa i sin helhet, direktlänk nederst.

Med vänlig hälsning!
Gösta Singstrand
helt oberoende, tillhör ingen organisation.

Gösta Singstrand
Bragnum Björkhaga
51452 Länghem
0325-41069
gosta@singstrand.nu

Här är debattinlägget:

Kommunerna omyndigförklaras i utredning
Över 3000 vindkraftverk finns i Sverige. Till 2020 behövs 1000 fler
anser regeringen. I en remiss till 35 av Sveriges 290 kommuner
föreslår den att kommunal vetorätt slopas. Utredningens
rekommendation bygger på en högst diskutabel utveckling.

Före 2009 gällde dubbelprövning för kärnkraft och vindkraft.
Vindkraftsprövning enligt PBL togs bort 2009 och ersattes av
Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan för att kommunernas inflytande
inte skulle minska vid nya projekt. Om ingen tillstyrkan görs blir heller
ingen byggnation.

Energiverket och Naturvårdsverket har fått uppdragen att följa upp
och analysera tillståndsprocessen efter att en kompletterande vägledning
togs fram 2015, och om mer behövs för att underlätta etableringar.
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I analysen av vägledningen av 2015 konstateras att den hittills har
tillämpats i få processer. Istället ändrar utredarna uppdraget och har
utvärderat från 2009 då vägledningen inte existerade.
Ett vedertaget förfaringssätt är att man följer upp följderna av tidigare
tagna beslut och anvisningar, innan man utreder och föreslår nya beslut.

I uppdraget eventuellt fler åtgärder anser Energiverket att det tar lång
tid och dyrt att få fram beslut om byggnation. Naturvårdsverket
konstaterar däremot:
Naturvårdsverket verkar inte se några generella problem med
handläggningstiderna för just kommunal tillstyrkan, eftersom en
miljöprövningsprocess generellt pågår under en lång tid.
Att projektera miljöfarlig verksamhet kostar därför också naturligtvis
mer.

Utredarna anser att inflytande genom PBL räcker. Om så vore hade
vetorätten aldrig införts 2009.
De anser att rättsäkerheten bör öka. För vem? I väst förknippas
rättssäkerhet med demokrati, här görs inte kopplingen. Man menar att
rättsregler inte ska kunna missförstås. En lag som inte missförstås men
berövar de direkt berörda rättigheter minskar rättssäkerheten.

Vindindustrin är långt från beprövad och enligt miljöbalken miljöfarlig:
Kraftverk rasar, vingar slits av, skenar, står stilla trots god vind. Av 12
kontrollerade tillverkare har 10 fått försäljningsförbud. Arbetsmiljöverket
har med hot om höga viten krävt att återkalla redan monterade.
Stora områden inom- och utom anläggningarna drabbas: Biologisk
mångfald, landskapsbild, friluftsliv, turism, rennäring, glesbygdsbor,
fågelliv, naturvärden i form av flora och fauna. Kommunikations- och
bevakningssystem bl.a. inom försvar och civilflyg påverkas.
Utredningar visar att mindre anläggningar blir olönsamma. Några står
stilla, andra nedmonteras. Kvar blir de största som drabbar miljön än
värre om man med sådana anläggningar strävar mot EU:s miljömål 2040
helt förnybara kraftkällor.

Utredarna anser att vindkraft spelar en avgörande roll. Idag produceras
elen av ca 10 % vindkraft och 50 % vattenkraft. Solceller och andra
alternativ som står för mindre än en procent idag tar lång tid att utveckla
innan de blir betydande och tillförlitliga producenter.
Om alla idag alla pågående landbaserade vindkraftsprojekt realiseras
skulle hela dagens energibehov täckas. Det motsvarar ytterligare mer än
tiotusen vindkraftverk av dagens storlek.
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Dra tillbaka remissutskicket. Gör en konsekvensutredning av vad som
sker. Det är en utopi att kunna ersätta kärnkraftsindustrin som idag står
för 40 % med vindkraft som huvudalternativ.
Det är inget riksintresse att kostsamt bygga en produktion som till stor
del varierar med vädret. Tänk om, börja om från början. Sverige
behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara
energikällor. Vindkraft håller inte för ett enda av dessa krav.

Gösta Singstrand

Källor:
Regeringskansliets Remiss 2017-09-04 M2017/01633/Ee
Direktlänk: http://www.regeringen.se/remisser/2017/09/remiss-av-statens-
energimyndighets-och-naturvardsverkets-rapport-om-kommunal-tillstyrkan-av-
vindkraft/
Svensk Energi: Förnybar elproduktion
Energimyndigheten: Elproduktionen 2016
IVA-projektet: Vägval El
Ny Teknik

------------------------------------------
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Från: Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se
Till: magnus.058543136@gmail.com
Cc: anna.nilsson@lekeberg.se
Bcc:
Ärende: SV: Idéer.
Skickat: 2017-10-25 18:10:47
Bilagor:
Inbäddade bilagor:

Hej
Tack för dina idéer.
Jag ska kolla upp och återkomma kring planen för området runt
vattenparken/reningsverket.
När det gäller att få fler i sysselsättning och förena det med t.ex. miljöarbete eller annat
arbete så är det närmast jag kan tänka på socialföretag. Detta går att läsa mer om på
Coompanions hemsida: https://mitt.coompanion.se/

Mvh
Wendla

Från:Magnus Nilsson [mailto:magnus.058543136@gmail.com]
Skickat: den 24 oktober 2017 16:51
Till:Wendla Thorstensson <Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se>
Ämne: Idéer.

Hej!

Har funderat en del på hur man skulle kunna skapa sysselsättning för de som inte
har arbete.
En vild idé är att som gemensamt mål ha förbättrad miljö.
Kan området väster om stora dammen vid reningsverket användas för solelspark,
tomatodling i växthus, biodling m.m.? Alltså området norr och nordväst om
reningsverksbyggnaden.
Vad säger planen för området?

Hälsningar
Magnus
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Från: Martin Willén <martin.willen@lekeberg.se>
Till: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: Fwd: Ang. synpunkter Skrantåsen
Datum: 2017-10-25 21:45:18

_______________
Martin Willén
Kommundirektör
Lekebergs kommun
E-post: martin.willen@lekeberg.se
Tfn: 0585-488 02
Växel: 0585-487 00
www.lekeberg.se

Vidarebefordrat brev:

Från: <linda@famk.se>
Datum: 25 oktober 2017 09:53:05 CEST
Till: "Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se"
<martin.willen@lekeberg.se>
Ämne: Ang. synpunkter Skrantåsen

Hej!
Känner att jag vill förtydliga mina åsikter som jag försökte framföra på
mötet om Lannas utveckling. Jag är en av dem som är del av att Lanna
växer så det knakar då vi har byggt hus på Skrantåsen. Dock var det ca
sju år sedan vi tog beslutet om att bygga i Lanna och vi kunde aldrig
drömma om att det skulle bli så som det är på väg att bli nu. Jag känner
stor tacksamhet till att mina barn får vistats i fina nybyggda lokaler,
min äldsta son började skolan precis när den stod klar om och utbyggd
och min yngsta son har precis börjat sitt sista år på förskolan och går
på nybyggda Lärkan. Samtidigt som tacksamheten är stor så börjar
anledningarna till att vi valde att göra en stor investering som det
innebär att bygga nytt hus försvinna.
När vårt hus stod klart på Skrantåsen var vi familj nummer fem som
flyttade in i det nya området, vi hade en 3-åring och en nyfödd. Att gå
till lekaparken var i princip en omöjlighet då det inte fanns en fläck
skugga där jag kunde ställa en sovande bebis. Vi var några i området
som lyfte problemet med kommunen och efter ett tag kom det en
åtgärd, man gjöt ner ett antal större stolpar som man sedan spände upp
en duk på. Det tog bara några dagar innan duken hade gått sönder, tror
att både regnvatten på duken och blåsten gjorde sitt. Sen dess står
dessa stolpar kvar och ser oerhört dumma ut, ingen annan åtgärd har
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gjorts för att få skugga vid lekparken. Man har planterat tre små träd
och tre små väldigt ynkliga buskar som faktiskt bara ser löjliga ut på
den stora grönytan. För några år sedan dog ett av träden men det står
fortfarande kvar. Sommartid är det inte ovanligt att det sticker upp
tistlar i sandlådan, på våren när snön smälter ligger i stort sett hela
parken under vatten. Jag undrar varför man inte tar ansvar för de
grönområden man faktiskt har idag och min känsla är att kommunen
inte klarar av det som idag finns, så hur ska det bli när vi växer så
otroligt mycket och fort? Jag jobbar på skola i ett stort nybyggt område
i Kumla, när man går till lekparker runt omkring finns det stora fina
planteringar, träd, lusthus att få skugga och kunna fika i. Finns det
någon plan på att fortsätta arbetet med Skrantåsen? Plantera träd? Göra
det mer trevligt? Ryktesvägar har jag hört att allmänningarna på
området egentligen skulle bestå av riktigt gräs men det skulle
någonstans under processen ha glömts bort så istället blev det stora fält
med ogräs som klipps då och då. Har också många gånger funderat på
det lilla "grönområdet" mellan skolrondellen vid bollhallen och
vägen,ett område som står fullt med ogräs, vad ska hända där? I
somras drog man av och la på ny jord som nu återigen är täckt med
ogräs... Men anledning av att ni pratade om grönområdesplanering på
mötet så undrar jag vem som tar fram en sådan? Vad ska planen
användas till och är den juridiskt bindande?

En till fundering kring området är hur tanken med planeringen av
cykelvägen gick till. Vad är anledningen till att den slutar vid
Sörgården? det är vid Sör och Norrgården som det är mest trafik och
där behovet av en cykelväg är som störst. Vi ser skolan från vårt hus
men vi känner inte att vår stora son kan ta sig på egen hand på ett
säkert sätt vilket är väldigt lusitgt då vi bor i ett nybyggt område och
man borde vara mån om att barn ska kunna ta sig säkert till och från
sin skola. Samtidigt som man borde främja att barn cyklar/går för att
minska biltrafik kring skolan och faktiskt uppmuntra barn till att röra
på sig.

Jag känner en stor oro för att Lanna växer så pass fort och mycket när
det finns flera saker man borde se över för de som redan bor här.

Med vänlig hälsning Linda Hedlund
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