
 

 
 

 
 
 

  

Kallelse/underrättelse  

  

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: Måndagen den 12 december 2022 kl. 18.00 
Plats: Sammanträdesrum Vänersalen 

Om någon fullmäktigeledamot inte kan delta på sammanträdet, vänligen ring 
0501-75 50 51 om detta så snart som möjligt. 

Sammanträdet direktsänds via Mariestads kommuns hemsida, 
www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige. 

____________________________ 

Avtackning avgående fullmäktigeledamöter 

 
Fullmäktiges sammanträde inleds med att ordförande Karin Reboli 
uppmärksammar de fullmäktigeledamöter som avgått i samband med den nya 
mandatperioden. 

____________________________ 

Julfika 

 
I samband med mötet kommer det bjudas på enklare julinspirerad förtäring 
samt kaffe med något sött till.  

____________________________ 

 

Mariestad den 12 december 

Karin Reboli 
ordförande 

Daniel Bohman 
sekreterare 

 
Tidplan 
   

ÄRENDELISTA  

 Upprop  

 Val av protokolljusterare Förslag 

Johan Magnusson (M) 

Linda Fröberg (S) 

http://www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige
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ÄRENDELISTA  

1. n
k 

Anmälningsärenden  

2. n
k 

Anmälan av nya medborgarförslag  

3. n
k 

Anmälan av nya motioner  

4. n
k 

Frågor och interpellationer  

5. n
k 

Val av styrelse för Mariehus AB   

6. n
k 

Val av styrelse för VänerEnergi AB   

7. n
k 

Val av styrelse för VänerEl AB 
2023-2026 

 

8. n
k 

Val av styrelse för Bosnet AB 
2023-2026 

 

9. n
k 

Val av styrelse för Katrinefors 
Kraftvärme AB 2023-2026 

 

10. n
k 

Val av gode män enligt 
fastighetsbildningslagen 2023-2026  

 

11. n
k 

Val av revisorer med ersättare för 
stiftelser med anknuten förvaltning 
2023-2026 

 

12. n
k 

Motion om att tillsätta fler 
utredningar för att stärka 
vårdpersonals och vårdtagares 
mående 
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ÄRENDELISTA  

13. n
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Avgifter för tillsyn och rengöring 
(sotning) inom Räddningstjänsten 
Skaraborg 

 

14. n
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Ändrad sammanträdestid för 
fullmäktige december 2023 

 

15. n
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Valärenden  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 132                                                   Dnr 2022/00282  

Medborgarförslag hastighetsbegränsning Södra vägen mellan 
Leksbergsvägen och Marieforsleden.  
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget gällande 
hastighetsbegränsningar på Södra vägen, sträckan mellan Leksbergsvägen och 
Marieforsleden i Mariestad. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
införa hastighetsbegränsningar till 30 kilometer per timma på Södra vägen, mellan 
Leksbergsvägen och Marieforsleden. Förslag ges också om att införa 
hastighetsbegränsande åtgärder. Kommunfullmäktige i Mariestad har överlämnat 
ärendet till tekniska nämnden för beredning och beslut. (Kf § 52/22) 

Nulägesanalys och problembeskrivning 

På Södra vägen mellan Leksbergsvägen och Marieforsleden gäller bashastigheten 50 
km/tim förutom på 100 meters sträcka i anslutning till Kronoparkens förskola där 30 
km/tim råder idag. Tekniska nämnden har beslutat i juni 2022 den nya 
hastighetsbegränsningen på Södra vägen med hänsyn och i linjen till 
trafiksäkerhetsprogrammet för MTG-kommuner. 

På sträckan där det råder 30 km/tim finns även ett par trafiköar idag. Trafiköar 
används inom trafiksäkerhet som hastighetsdämpande åtgärd sett som flexibla 
åtgärder som inte påverkar fordonsframkomlighet på så negativt sätt. Trafiköar sett 
som fysiska trafikregleringar fungerar som komplement till den nya 
hastighetsbegränsningen på Södra vägen. Syftet att ha trafiköar på körbanor är dels 
att förbättra uppmärksamheten hos bilister om den rådande hastigheten på sträckan 
dels att de ska fungera som fysiska hinder som gör att hastigheten anpassas till 
rådande trafiksituation. 

Den senaste trafikmätningen som gjordes under veckorna 41 och 42 i år visar att den 
nya hastighetsregleringen 30 km/tim vid förskolan har en bra efterlevnad under 
tidsregleringen kl. 07- 17 som gäller på sträckan. 

Problematiken med att införa 30 km/tim på så lång sträcka på Södra vägen skulle 
innebära en direkt sänkning av efterlevnad av hastighetsregleringen som verkligen 
behövs vid förskolan. Värt att notera från trafikmätningen är att höga hastigheter än 
bashastigheten förekommer tidig på morgonen och sent på kvällen efter att man 
passerar den sträckan med 30 km/tim vid förskolan färdriktning mot 
Leksbergsvägen. 
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Denna oönskade trafiksituation på resten av Södra vägen mellan Leksbergsvägen och 
Marieforsleden kräver någon typ av extra hastighetssänkande åtgärd för att 
hastighetsäkra de resterande 350 meters sträcka mellan Kronoparkens förskola och 
Leksbergsvägen.  

Med utgångspunkt i de beskrivna aspekterna om trafiksituationen på Södra vägen 
föreslår verksamhet teknik att avslå medborgarförslaget om hastighetsbegränsningar 
30 km/tim på Södra vägen. Förslaget att anlägga hastighetsdämpande åtgärder mellan 
Kronoparksgatan och Leksbergsvägen är motiverat som ett komplement till den 
hastighetsregleringen i anslutning till Kronoparkens förskola.  

Hastighetsdämpande åtgärder skulle bidra till en bättre efterlevnad av bashastigheten 
bortom sträckan vid förskolan. Åtgärden kan betraktas som en kompletterande 
åtgärd där bashastigheten beaktas men utan att påverka negativt 
framkomlighetsanspråket för fordonstrafik och blåljus på Södra vägen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tekniska förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån ekonomisk 
dimension på frågan om hastighetsbegränsningen 30 km/tim på Södra vägen 
gällande en 650 meters sträcka enligt förslaget.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Användning av trafiköar och eventuella åtgärder med sidoförskjutningar (chikaner) 
på Södra vägen mellan Kronoparksgatan och Leksbergsvägen innebär att 
miljöaspekter tas hänsyn till eftersom onödiga bromsstopp utesluts när bilister 
passerar förbi hindret utan att äventyra trafiksäkerheten.  

Bedömning ur social dimension 

Sektor teknik anser att framkomligheten för biltrafik på Södra vägen bör inte 
påverkas negativt genom att anlägga andra typer av farthinder än sidoförskjutningar. 
Att bibehålla en lagom framkomlighet för biltrafik på Södra vägen skulle säkerställa 
en framkomlig led för blåljus. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (Kd) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 141/22 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-11-08 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2022-11-02 

 

 

Expedierats till: 
Gatuavdelningen 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige Mariestad (anmälan) 
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Tekniska nämnden 

Tn § 129                                                   Dnr 2022/00279  

Medborgarförslag om en hundrastgård i Sjötorp 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om hundrastgård i Sjötorp 
med hänvisning till att det saknas ekonomiska medel att investera och driva en sådan 
samt att nyttan inte bedöms stå i relation till kostnaderna. 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har lämnats in angående en hundrastgård i Sjötorp. Detta 
beskrivs vara särskilt angeläget då många turister har hundar med sig. 
Kommunfullmäktige i Mariestad har överlämnat ärendet till tekniska nämnden för 
beredning och beslut (Kf § 58/22). 

Sedan tidigare finns det en utredning om placering av hundrastgård i Mariestad med 
kransorter och i Sjötorp föreslås då grönytan i närheten av lekplatsen eller vid Fiskare 
Pers väg. 

Platsen för hundrastgård bör väljas med omsorg så att den inte medför störningar för 
närboende och försämrar för trafiksäkerhet o.d. Parkeringsmöjligheter bör finnas i 
nära anslutning. Placeringen av hundrastgård bör ske på kommunal mark som redan 
idag sköts som gräsmatta och därmed ingår i driften.   

Storleken på hundrastgård är inte reglerad men bör vara en rektangulär yta. Den 
privata hundrastgården på Johannesberg i Mariestad är ca 20 * 30 meter.   

Hundrastgården bör inhägnas med stängsel som är minst 120 cm högt (villastängsel) 
och ha en dubbelgrind så att åkgräsklippare kan passera. Där bör även finnas en 
bänk, ett sopkärl, belysning och eventuellt en skylt som upplyser om ansvar och 
regler för användning av hundrastgården.  

Priset för stängsel (som ovan) är cirka 350 kronor per meter (stängselpaket inklusive 
stolpar med mera) och beroende på längden som behövs för aktuell yta. För en yta 
på 20*30 meter blir stängselkostnaden cirka 35 000 kronor. Grinden kostar cirka 
8500, en dubbelsoffa cirka 3500 kronor, en papperskorg cirka 3000 kronor, en 
belysningsstolpe cirka 20 000 och en skylt cirka 3000. En hundrastgård på 20 * 30 
meter kostar därmed cirka 73 000 kronor. Arbetskostnaden för att montera stängsel 
med mera tar cirka 4 dagar för 2 personer, det vill säga cirka 20 000 kr. Totalpriset 
blir därmed cirka 93 000.  

Även för driften tillkommer en merkostnad (utöver klippning) då stängsel och grind 
med mera behöver underhållas och viss extra skötsel i form av renhållning och 
soptömning kan behövas. Även el för belysning tillkommer. Merkostnaden (utöver 
klippning) bedöms vara cirka 15 000 kronor per år.  
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Anläggande av en hundrastgård i Sjötorp borde inte medföra några stora 
miljömässiga förändringar jämfört med nuläget. De miljömässiga aspekterna för 
närboende till en hundrastgård måste beaktas vid valet av plats. 

Bedömning ur social dimension 

Anläggande av en hundrastgård i Sjötorp skulle upplevas som positivt av de 
hundägare och turister med hund som efterfrågat det men några andra skulle kunna 
uppleva det som störande.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att anlägga en hundrastgård i Sjötorp bedöms inte stödja kommunens utveckling 
nämnbart. Det finns redan idag många grönområden i och runt Sjötorp där man kan 
rasta sin hund. 

De faktiska kostnaderna för en hundrastgård beskriven under ”Bakgrund” är cirka 
93 000 kronor samt extra drift på 15 000 kronor per år (utöver gräsklippning då en 
förutsättning är att kommunen sköter ytan som gräsmatta).  

Ekonomiska medel saknas för att investera i en hundrastgård och de extra 
driftskostnaderna bedöms inte kunna utföras inom ordinarie driftsbudget. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (Kd) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 137/22 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-11-08 

Tjänsteskrivelse upprättad av park- och hamningenjör 2022-11-02 

Medborgarförslag 

Kf § 58/22 

 

Expedierats till: 
Gatuavdelningen 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige Mariestad (anmälan) 
 





 

 

Kommunfullmäktige 2022-12-12 

Interpellation till socialnämndens ordförande 

 

Våren 2019 ställde jag en interpellation till socialnämndens dåvarande ordförande. 

Den handlade bland annat om att Mariestad var bland de kommuner i landet som 

fick sämst betyg vad gäller brukarinflytandet på särskilda boenden. Då kunde den 

besvaras med att helhetsbedömningen bland de boende fortfarande var relativt bra. 

Så är det tyvärr inte längre. Efter ytterligare 3,5 år med moderat styre visar senaste 

brukarundersökning att Mariestad med marginal är bland de 25 % kommuner som 

får lägst betyg på frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt 

äldreboende?” Endast ett av våra särskilda boenden når ens upp till rikssnittet när 

de boendes helhetssyn undersöks.  

Jag ställer därmed samma frågor till den nuvarande ordföranden i socialnämnden, 

om än något omskrivna: 

- Ser den politiska ledningen några förklaringar till att helhetsbedömningen så 

drastiskt har försämrats sedan 2019? 

- Vad avser ni att göra för att förbättra trivseln på kommunens särskilda 

boenden? 

 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) 

 

 



 

 

Kommunfullmäktige 2022-12-12 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

 

I september 2020 biföll kommunfullmäktige min motion om en plan för 

organiserad och lokalt anpassad medborgardialog på landsbygden. Just då höll 

Covid 19-pandemin oss i ett hårt grepp och dialoger enligt motionens intentioner 

var förstås svåra att genomföra. Sedan snart ett år tillbaka finns dock inte längre 

några restriktioner som förhindrar möten mellan människor och därför vill jag fråga 

kommunstyrelsens ordförande: 

- Är planen för lokalt anpassad landsbygdsdialog framtagen? 

- Har det genomförts några dialoger enligt motionens intentioner och hur har 

i så fall utfallet varit? 

- Om svaret är nej på ovanstående frågor; när beräknas planen vara färdig så 

att dialogerna kan komma igång? 

 

 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) 
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastragotaland   
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter 

Samtliga kommuner och kommunala 
lantmäterimyndigheter i Västra Götalands 
län samt Lantmäteriet 

 
 

Beslut avseende gode män vid lantmäteriförrättningar 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar om antalet gode män per kommun i enlighet med 
bilaga 1 för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026.  

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen ska bestämma antalet gode män vid fastighetsbildnings-
förrättningar. Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. Den 
som utses till god man ska ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden 
eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. God man utses för 
fyra år. 

Det möter inget hinder att uppdraget som god man innefattar såväl 
tätortsförhållanden som jordbruks- och skogsbruksfrågor. Antalet gode 
män som ska utses av respektive kommunfullmäktige framgår av bilaga 
1.  
 
Uppgifter om de gode män som utses ska skickas till Länsstyrelsen, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se och till Lantmäteriet, 
lantmateriet@lm.se. Av uppgiften ska framgå vilken sakkunskap den 
valde företräder.  
 
Vid information till Länsstyrelsen, ange detta ärendes diarienummer.  

Bestämmelser som beslutet grundas på 
4 kap 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor via telefon eller e-post. 
Telefonnummer och e-postadress finns längst ner på första sidan. Ange 
ärendets diarienummer vid kontakt med Länsstyrelsen. Du hittar numret 
uppe till höger på första sidan. 

 
Beslut  

Datum 
2022-10-28 
 

 

Diarienummer 
201-44865-2022 
 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:lantmateriet@lm.se


Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Beslut  

2022-10-28  

2 (3) 

201-44865-2022 
  

 

 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsjuristen Ulla Bäckekihl med handläggaren 
David Forsberg som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor 
Antalet gode män som ska utses per kommun 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Beslut  

2022-10-28  

3 (3) 

201-44865-2022 
  

 

 

Bilaga  

Kommun Tätort Jordbruk- 
och 
skogsbruk 

 Kommun Tätort Jordbruk- 
och 
skogsbruk 

 Kommun Tätort Jordbruk- 
och 
skogsbruk 

Ale 3 3  Lysekil 3 3  Uddevalla 4 3 

Alingsås 4 3  Mariestad 4 3  Ulricehamn 3 3 

Bengtsfors 3 3  Mark 4 3  Vara 3 3 

Bollebygd 3 3  Mellerud 3 3  Vårgårda 3 3 

Borås 5 4  Munkedal 3 3  Vänersborg 3 3 

Dals-Ed 3 3  Mölndal 6 4  Åmål 3 3 

Essunga 3 3  Orust 3 3  Öckerö 3 3 

Falköping 4 3  Partille 4 3 

Färgelanda 3 3  Skara 3 3 

Grästorp 3 3  Skövde 4 3 

Gullspång 3 3  Sotenäs 3 3 

Göteborg 3 4  Stenungsund 3 3 

Götene 3 3  Strömstad 3 3 

Herrljunga 3 3  Svenljunga 3 3 

Hjo 3 3  Tanum 3 3 

Härryda 3 3  Tibro 3 3 

Karlsborg 3 3  Tidaholm 3 3 

Kungälv 4 3  Tjörn 3 3 

Lerum 4 3  Tranemo 3 3 

Lidköping 4 4  Trollhättan 4 3 

Lilla Edet 3 3  Töreboda 3 3 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 188                                                   Dnr 2022/00234 

Motion om att tillsätta fler utredningar för att stärka 
vårdpersonals och vårdtagares mående 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då dess angivna förslag för 
uppföljning redan hanteras aktivt inom äldre- och omsorgsförvaltningen. 

Bakgrund 

Rita Holmblad (SD) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat förslag om att 
det ska tas fram en kostnadsanalys för återinförande av bemanningsenheten. Vidare 
föreslås utredning om chefhierarkin kan omorganiseras för att innefatta ett mindre 
antal mellanchefer. Slutligen föreslås att en enkätundersökning ska genomföras bland 
kommunens vårdanställda och deras inställning till deltidsanställning i förhållande till 
heltidsanställning.  

Det finns ett pågående uppdrag från socialnämnden om att redovisa hur det nya 
rekryteringsarbetet fungerar samt hur verksamheten säkerställer att ny personal får en 
bra introduktion till sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter. Arbetet med uppdraget 
har påbörjats och kommer redovisas i socialnämnden. En kostnadsanalys för ett 
återinförande av bemanningsenhet kommer att genomföras efter att en utvärdering 
visar att ett återinförande är eftersträvansvärt.  

Ett arbete med att omorganisera sektor stöd och omsorg har pågått under 2022 och 
har resulterat i att två förvaltningar har bildats: en socialförvaltning och en äldre-och 
omsorgsförvaltning. Syftet med omorganisationen har bland annat varit att säkra 
informationsflödet. Ändringen trädde i kraft den 1 september i år samtidigt som ny 
förvaltningschef för äldre-och omsorgsförvaltningen tillträdde sin tjänst. Arbetet 
kommer att fortsätta inom och mellan förvaltningarna med mål att trygga och säkra 
informationsflödet samt att stärka förvaltningarnas möjlighet till styrning och 
ledning. Arbetet är påbörjat.  

Vid införandet av heltidsresan gjordes en enkätundersökning av arbetsgivaren i 
samarbetet med fackförbundet Kommunal. Behovet av uppföljning av heltidsresan 
är identifierad av den nya förvaltningschefen, som ser över hur uppföljningen ska 
göras på bästa sätt i det pågående processarbetet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension  

Det är både förvaltningens och nämndens strävan att ha en väl fungerande 
organisation som också bidrar till ekonomisk hållbarhet.  

Bedömning ur miljömässig dimension  

Ingen påverkan.  
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Bedömning ur social dimension  

En väl fungerande verksamhet ger de personer som kommer i kontakt med 
nämndens verksamheter en god vård och omsorg. En god arbetsmiljö bidrar till att 
medarbetare ges förutsättningar att bedriva en god och säker vård och omsorg. Det 
bidrar även till att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 310/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-11 

Protokollsutdrag Sn § 100/22 

Avdelningschefens tjänsteskrivelse, 2022-10-05  

Motionen 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Äldre- och omsorgschef, Annelie Åberg) 

(Socialchef, Anitta Into) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 310                                                   Dnr 2022/00234 

Motion om att tillsätta fler utredningar för att stärka 
vårdpersonals och vårdtagares mående 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då dess angivna förslag för 
uppföljning redan hanteras aktivt inom äldre- och omsorgsförvaltningen. 

Bakgrund 

Rita Holmblad (SD) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat förslag om att 
det ska tas fram en kostnadsanalys för återinförande av bemanningsenheten. Vidare 
föreslås utredning om chefhierarkin kan omorganiseras för att innefatta ett mindre 
antal mellanchefer. Slutligen föreslås att en enkätundersökning ska genomföras bland 
kommunens vårdanställda och deras inställning till deltidsanställning i förhållande till 
heltidsanställning.  

Det finns ett pågående uppdrag från socialnämnden om att redovisa hur det nya 
rekryteringsarbetet fungerar samt hur verksamheten säkerställer att ny personal får en 
bra introduktion till sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter. Arbetet med uppdraget 
har påbörjats och kommer redovisas i socialnämnden. En kostnadsanalys för ett 
återinförande av bemanningsenhet kommer att genomföras efter att en utvärdering 
visar att ett återinförande är eftersträvansvärt.  

Ett arbete med att omorganisera sektor stöd och omsorg har pågått under 2022 och 
har resulterat i att två förvaltningar har bildats: en socialförvaltning och en äldre-och 
omsorgsförvaltning. Syftet med omorganisationen har bland annat varit att säkra 
informationsflödet. Ändringen trädde i kraft den 1 september i år samtidigt som ny 
förvaltningschef för äldre-och omsorgsförvaltningen tillträdde sin tjänst. Arbetet 
kommer att fortsätta inom och mellan förvaltningarna med mål att trygga och säkra 
informationsflödet samt att stärka förvaltningarnas möjlighet till styrning och 
ledning. Arbetet är påbörjat.  

Vid införandet av heltidsresan gjordes en enkätundersökning av arbetsgivaren i 
samarbetet med fackförbundet Kommunal. Behovet av uppföljning av heltidsresan 
är identifierad av den nya förvaltningschefen, som ser över hur uppföljningen ska 
göras på bästa sätt i det pågående processarbetet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension  

Det är både förvaltningens och nämndens strävan att ha en väl fungerande 
organisation som också bidrar till ekonomisk hållbarhet.  

Bedömning ur miljömässig dimension  

Ingen påverkan.  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Bedömning ur social dimension  

En väl fungerande verksamhet ger de personer som kommer i kontakt med 
nämndens verksamheter en god vård och omsorg. En god arbetsmiljö bidrar till att 
medarbetare ges förutsättningar att bedriva en god och säker vård och omsorg. Det 
bidrar även till att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-11 

Protokollsutdrag Sn § 100/22 

Avdelningschefens tjänsteskrivelse, 2022-10-05  

Motionen 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 

(Äldre- och omsorgschef, Annelie Åberg) 

(Socialchef, Anitta Into) 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-11-11 
Dnr: KS 2022/00234   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om att tillsätta fler utredningar för att 
stärka vårdpersonals och vårdtagares mående 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då dess angivna  
förslag för uppföljning redan hanteras aktivt inom äldre- och 
omsorgsförvaltningen. 

Bakgrund 

Rita Holmblad (SD) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat förslag om 
att det ska tas fram en kostnadsanalys för återinförande av bemanningsenheten. 
Vidare föreslås utredning om chefhierarkin kan omorganiseras för att innefatta 
ett mindre antal mellanchefer. Slutligen föreslås att en enkätundersökning ska 
genomföras bland kommunens vårdanställda och deras inställning till 
deltidsanställning i förhållande till heltidsanställning.  
 
Det finns ett pågående uppdrag från socialnämnden om att redovisa hur det 
nya rekryteringsarbetet fungerar samt hur verksamheten säkerställer att ny 
personal får en bra introduktion till sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter. 
Arbetet med uppdraget har påbörjats och kommer redovisas i socialnämnden. 
En kostnadsanalys för ett återinförande av bemanningsenhet kommer att 
genomföras efter att en utvärdering visar att ett återinförande är 
eftersträvansvärt.  
 
Ett arbete med att omorganisera sektor stöd och omsorg har pågått under 2022 
och har resulterat i att två förvaltningar har bildats: en socialförvaltning och en 
äldre-och omsorgsförvaltning. Syftet med omorganisationen har bland annat 
varit att säkra informationsflödet. Ändringen trädde i kraft den 1 september i år 
samtidigt som ny förvaltningschef för äldre-och omsorgsförvaltningen tillträdde 
sin tjänst. Arbetet kommer att fortsätta inom och mellan förvaltningarna med 
mål att trygga och säkra informationsflödet samt att stärka förvaltningarnas 
möjlighet till styrning och ledning. Arbetet är påbörjat.  
 
Vid införandet av heltidsresan gjordes en enkätundersökning av arbetsgivaren i 
samarbetet med fackförbundet Kommunal. Behovet av uppföljning av 
heltidsresan är identifierad av den nya förvaltningschefen, som ser över hur 
uppföljningen ska göras på bästa sätt i det pågående processarbetet. 
 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension  

Det är både förvaltningens och nämndens strävan att ha en väl fungerande 
organisation som också bidrar till ekonomisk hållbarhet.  
 

Bedömning ur miljömässig dimension  

Ingen påverkan.  
 

Bedömning ur social dimension  

En väl fungerande verksamhet ger de personer som kommer i kontakt med 
nämndens verksamheter en god vård och omsorg. En god arbetsmiljö bidrar till 
att medarbetare ges förutsättningar att bedriva en god och säker vård och 
omsorg. Det bidrar även till att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-11 
 
Protokollsutdrag Sn § 100/22 
 
Avdelningschefens tjänsteskrivelse, 2022-10-05  
 
Motionen 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
"[Skriv text här]"   



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämnden 

Sn § 100                                                   Dnr 2022/00089  

Svar på motion om utredningar för att stärka 
vårdpersonalens och vårdtagarnas mående 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om utredningar 
för att stärka vårdpersonalens och vårdtagarnas mående. Motionens angivna 
förslag för uppföljning hanteras redan aktivt av äldre- och omsorgschefen.     

Bakgrund 

Rita Holmblad (SD) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat förslag om 
att det ska tas fram en kostnadsanalys för återinförande av bemanningsenheten. 
Vidare föreslås utredning om chefhierarkin kan omorganiseras för att innefatta 
ett mindre antal mellanchefer. Slutligen föreslås att en enkätundersökning ska 
genomföras bland kommunens vårdanställda och deras inställning till 
deltidsanställning i förhållande till heltidsanställning. 
 
Det finns ett pågående uppdrag från socialnämnden om att redovisa hur det 
nya rekryteringsarbetet fungerar samt hur verksamheten säkerställer att ny 
personal får en bra introduktion till sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter. 
 
Arbetet med uppdraget har påbörjats och kommer redovisas i socialnämnden. 
En kostnadsanalys för ett återinförande av bemanningsenhet kommer att 
genomföras efter att en utvärdering visar att ett återinförande är 
eftersträvansvärt.  
 
Ett arbete med att omorganisera sektor stöd och omsorg har pågått under 2022 
och har resulterat i att två förvaltningar har bildats: en socialförvaltning och en 
äldre-och omsorgsförvaltning. Syftet med omorganisationen har bland annat 
varit att säkra informationsflödet. Ändringen trädde i kraft den 1 september i år 
samtidigt som ny förvaltningschef för äldre-och omsorgsförvaltningen tillträdde 
sin tjänst. Arbetet kommer att fortsätta inom och mellan förvaltningarna med 
mål att trygga och säkra informationsflödet samt att stärka förvaltningarnas 
möjlighet till styrning och ledning. Arbetet är påbörjat. 
 
Vid införandet av heltidsresan gjordes en enkätundersökning av arbetsgivaren i 
samarbetet med fackförbundet Kommunal. Behovet av uppföljning av 
heltidsresan är identifierad av den nya förvaltningschefen, som ser över hur 
uppföljningen ska göras på bästa sätt i det pågående processarbetet  
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Det är både förvaltningens och nämndens strävan att ha en väl fungerande 
organisation som också bidrar till ekonomisk hållbarhet. 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan. 

Bedömning ur social dimension 

En väl fungerande verksamhet ger de personer som kommer i kontakt med 
nämndens verksamheter en god vård och omsorg. En god arbetsmiljö bidrar till 
att medarbetare ges förutsättningar att bedriva en god och säker vård och 
omsorg. Det bidrar även till att kommunen är en attraktiv arbetsgivare.         

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef äldreomsorg Selma Bandic,  
2022-10-05 

Inkommen remiss till administrativa enheten, registrerad 2022-06-29 
tillsammans med kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll daterat  
2022-06-20 och motion från Rita Holmblad (SD) inkommen 2022-06-09         

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg 
Avdelningschef för funktionsstöd barn- och vuxna Anette Karlsson 
Avdelningschef äldreomsorg Selma Bandic 

 



Datum: 2022-10-05 
Dnr: 20 

Sida: 1 (3) 

Äldre-och omsorgsförvaltning 

Selma Bandic 

Tf. avdelningchef äldreomsorg 
 

 Socialnämnden 
 

Svar på motion om utredningar för att stärka 

vårdpersonalens och vårdtagarnas mående  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motion om utredningar för 

att stärka vårdpersonalens och vårdtagarnas mående. I motionen angivna förslag 

för uppföljning hanteras redan aktivt av äldreomsorgschefen.  

 

Bakgrund 

Rita Holmblad (SD) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat förslag om att 

det ska tas fram en kostnadsanalys för en återinförande av bemanningsenhet. 

Vidare föreslås en utredning om chefhierarkin kan omorganisera för att innefatta 

en mindre antal mellanchefer. 

Slutligen föreslås att en enkätundersökning ska genomföras bland kommuners 

vårdanställda och deras inställning till deltidsanställning i förhållande till 

heltidsanställning. 



Sida: 2 (3) 
 
 

Ett uppdrag om att redovisa hur det nya rekryteringsarbetet fungerar samt hur 

verksamheten säkerställer att ny personal får en bra introduktion till sin 

arbetsplats och sina arbetsuppgifter finns ett pågående uppdrag från 

socialnämnden. Arbetet med uppdraget har påbörjats och kommer redovisas i 

socialnämnden. En kostnadsanalys för ett återinförande av bemanningsenhet 

kommer att genomföras efter att en utvärdering visar att ett återinförande är 

eftersträvansvärt.  

 

Ett arbete med att omorganisera sektor stöd och omsorg har pågått under 2022 

och har resulterat i att två förvaltningar har bildats: en socialförvaltning och en 

äldre-och omsorgsförvaltning. Syftet med omorganisationen har bland annat varit 

att säkra informationsflödet. Ändringen trädde i kraft 2022-09-01 samtidigt som 

ny förvaltningschef för Äldre-och omsorgsförvaltning tillträdde på tjänsten.  

Arbetet kommer att fortsätta inom och mellan förvaltningarna med mål att trygga 

och säkra informationsflöde samt att stärka förvaltningarnas möjlighet till styrning 

och ledning. Ett arbete som redan är påbörjat. 

 

Vid införandet av heltidsresa gjordes en enkätundersökning av arbetsgivaren i 

samarbetet med kommunal. Behovet av uppföljning av heltidsresan är identifierad 

av nytillträdd förvaltningschef som ser över hur den ska göras på bästa sätt i det 

processarbete som pågår.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Det är både förvaltningens och nämndens strävan att ha en väl fungerande 

organisation som också bidrar till ekonomisk hållbarhet. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan. 

Bedömning ur social dimension 

En väl fungerande verksamhet ger de personer som kommer i kontakt med nämndens verksamheter en god 
vård och omsorg. En god arbetsmiljö bidrar till att medarbetare ges förutsättningar att bedriva en god och 
säker vård och omsorg. Det bidrar även till att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. 

 

Underlag för beslut  

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. avdelningschef äldreomsorg Selma Bandic 2022-10-

05. 

Motion från Rita Holmblad (SD), diarienummer: KS 2022/234, daterat 2022-06-

20 

Beslutet ska skickas till:  

Äldreomsorgschef Annelie Åberg 



Sida: 3 (3) 
 
 

Avdelningschef funktionsstöd Anette Karlsson 

Tf. avdelningschef äldreomsorg Selma Bandic 







 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-30 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 189                                                   Dnr 2022/00392 

Avgifter för tillsyn och rengöring (sotning) inom 
Räddningstjänsten Skaraborg 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta timavgift för år 2023, taxekonstruktion 
samt modell för uppräkning av timavgiften för myndighetsutövning inom 
Räddningstjänsten Skaraborg. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa befintlig timtaxa för år 2022, 
taxekonstruktion samt modell för uppräkning av timavgiften för rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll. 

Bakgrund 

Enligt nuvarande riktlinjer gällande taxa för myndighetsutövning är uppräkning av 
timtaxan delegerad från respektive medlemskommun till Direktionen att fatta beslut 
om. Uppräkning av taxan ska göras med Prisindex kommunal verksamhet (PKV) 
som tas fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR). PKV för 2023 är 5,8 
procent i september 2022. Timtaxan för 2022 är 966 kronor och efter uppräkning 
med 5,8 procent är timtaxan för 2023 1 022 kronor.  

När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste förbundets taxor, 
taxekonstruktion samt modeller för uppräkning av taxor gällande 
myndighetsutövning antas av de nya medlemskommunerna. Det finns också ett 
behov att förändra taxekonstruktionen för räddningstjänstens myndighetsutövning 
gällande grundavgiften för de olika delarna i myndighetsutövningen för att få bättre 
kostnadstäckning för de moment som är avgiftsfinansierade.  

Samtliga nuvarande och tillkommande medlemskommuner har, sedan tidigare 
fastställda taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll som är antagna av respektive 
kommunfullmäktige och sedan har räknats upp årligen av respektive tidigare 
räddningstjänst enligt fastställ delegation. Det finns ingen anledning att ompröva 
dessa då de grundar sig i upphandlingar och pågående tjänstekoncessioner med 
gällande avtal som fortsätter under kommande år. Då ansvaret för sotning 
(rengöring) och brandskyddskontroll för respektive medlemskommun är delegerat till 
förbundet finns det en indirekt påverkan av verksamheten i en kommun på övriga 
kommuner, ex. kan påverkan ske om entreprenör inte uppfyller sitt åtagande. Av 
denna anledning är det viktigt att samtliga medlemskommuner i förbundet har 
vetskap om taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i övriga medlemskommuner. Mot 
bakgrund av detta antas samtliga befintliga taxor, taxekonstruktioner samt modeller 
för uppräkning av taxor gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll på 
nytt av respektive kommunfullmäktige för sin kommun.  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-30 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Ett kommunalförbund får inte fatta beslut om avgifter för myndighetsutövning vilket 
innebär att avgifterna fastställs av direktionen och sedan skickas för antagande till 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

Yttrande från tekniska nämnden 

Som ett led i beredningen av ärendet har tekniska nämnden givits möjlighet att lämna 
yttrande rörande eventuella ekonomiska konsekvenser av uppräkningen av avgifterna 
i fråga. Tekniska nämnden har lämnat yttrande enligt följande: 

 
”Tekniska nämndens har tagit del av handlingarna gällande avgifter för tillsyn och  
rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten Skaraborg och har följande att yttra:  
 

 Taxa för RÖS myndighetsutövning belastar det objekt och den verksamhet där 
tillsynen sker. Tekniska förvaltningen har endast ett fåtal egna objekt varför den 
ekonomiska konsekvensen blir försumbar.  

 

 Taxa för rengöring och (sotning) och brandskyddskontroll gäller redan för 2022. 
Nästa höjning sker tidigast april 2023. Utan att veta vad prisindex kommunal 
verksamhet (PKV) blir för april/maj 2023 gör tekniska förvaltningen bedömningen 
att den ekonomiska konsekvensen blir försumbar”. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens förslag. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 311/22 

Protokollsutdrag Tn § 138/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-28 

Protokollsutdrag RÖS § 106/22 

Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Tekniska nämnden) 
(Räddningstjänsten Skaraborg) 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 311                                                   Dnr 2022/00392 

Avgifter för tillsyn och rengöring (sotning) inom 
Räddningstjänsten Skaraborg  
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta timavgift för år 2023, taxekonstruktion samt 
modell för uppräkning av timavgiften för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten 
Skaraborg. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa befintlig timtaxa för år 2022, 

taxekonstruktion samt modell för uppräkning av timavgiften för rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll. 

Bakgrund 

Enligt nuvarande riktlinjer gällande taxa för myndighetsutövning är uppräkning av 
timtaxan delegerad från respektive medlemskommun till Direktionen att fatta beslut 
om. Uppräkning av taxan ska göras med Prisindex kommunal verksamhet (PKV) 
som tas fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR). PKV för 2023 är 5,8 
procent i september 2022. Timtaxan för 2022 är 966 kronor och efter uppräkning 
med 5,8 procent är timtaxan för 2023 1 022 kronor.  

När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste förbundets taxor, 
taxekonstruktion samt modeller för uppräkning av taxor gällande 
myndighetsutövning antas av de nya medlemskommunerna. Det finns också ett 
behov att förändra taxekonstruktionen för räddningstjänstens myndighetsutövning 
gällande grundavgiften för de olika delarna i myndighetsutövningen för att få bättre 
kostnadstäckning för de moment som är avgiftsfinansierade.  

Samtliga nuvarande och tillkommande medlemskommuner har, sedan tidigare 
fastställda taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll som är antagna av respektive 
kommunfullmäktige och sedan har räknats upp årligen av respektive tidigare 
räddningstjänst enligt fastställ delegation. Det finns ingen anledning att ompröva 
dessa då de grundar sig i upphandlingar och pågående tjänstekoncessioner med 
gällande avtal som fortsätter under kommande år. Då ansvaret för sotning 
(rengöring) och brandskyddskontroll för respektive medlemskommun är delegerat till 
förbundet finns det en indirekt påverkan av verksamheten i en kommun på övriga 
kommuner, ex. kan påverkan ske om entreprenör inte uppfyller sitt åtagande. Av 
denna anledning är det viktigt att samtliga medlemskommuner i förbundet har 
vetskap om taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i övriga medlemskommuner. Mot 
bakgrund av detta antas samtliga befintliga taxor, taxekonstruktioner samt modeller 
för uppräkning av taxor gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll på 
nytt av respektive kommunfullmäktige för sin kommun.  
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Ett kommunalförbund får inte fatta beslut om avgifter för myndighetsutövning vilket 
innebär att avgifterna fastställs av direktionen och sedan skickas för antagande till 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

Yttrande från tekniska nämnden 

Som ett led i beredningen av ärendet har tekniska nämnden givits möjlighet att lämna 
yttrande rörande eventuella ekonomiska konsekvenser av uppräkningen av avgifterna i 
fråga. Tekniska nämnden har lämnat yttrande enligt följande: 

”Tekniska nämndens har tagit del av handlingarna gällande avgifter för tillsyn och  
rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten Skaraborg och har följande att yttra:  
 

 Taxa för RÖS myndighetsutövning belastar det objekt och den verksamhet där 
tillsynen sker. Tekniska förvaltningen har endast ett fåtal egna objekt varför den 
ekonomiska konsekvensen blir försumbar.  

 

 Taxa för rengöring och (sotning) och brandskyddskontroll gäller redan för 2022. Nästa 
höjning sker tidigast april 2023. Utan att veta vad prisindex kommunal verksamhet 
(PKV) blir för april/maj 2023 gör tekniska förvaltningen bedömningen att den 
ekonomiska konsekvensen blir försumbar.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 138/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-28 

Protokollsutdrag RÖS § 106/22 
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Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
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(Räddningstjänsten Skaraborg) 



Från: Madelene Wallenius <madelene.wallenius@rtos.se> 
Skickat: den 27 oktober 2022 12:50 
Till: Ess Kommun; kommun@grastorp.se; vara.kommun@vara.se; 

kommun@lidkoping.se; HJ-FN-Kommunen; Info Mariestads kommun; 
Karlsborg.kommun@karlsborg.se; Info Gullspångs kommun; Info Töreboda 
kommun; SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen; SK-FN-SMS-SkövdeKommun; TI-FN-
Kommun 

Kopia: Mikael Wallin; Daniele Coen; Joakim Ramåker 
Ämne: Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg  
Bifogade filer: § 106.pdf; Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten 

Skaraborg, gäller från 2023-01-01.pdf 
 

Hej! 

Här kommer ett ärende som ska upp på KF i resp. kommun. 

Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg   

Förslag på att-satser för kommunfullmäktige att beslut om:  

att                     anta timavgift för år 2023, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av timavgiften för 
myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg. 

att                     fastställa befintlig timtaxa för år 2022, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av 
timavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 
 

Hälsningar 

Madelene Wallenius 

Förbundssekreterare 
0500-424026 | +46 70-61 74 609 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg | Majorsgatan 1 | 541 41 SKÖVDE 

madelene.wallenius@rtos.se | https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oo0T0-0002sc-
60&d=4%7Cmail%2F14%2F1666867800%2F1oo0T0-0002sc-
60%7Cin11j%7C57e1b682%7C25812067%7C12216662%7C635A627629884A2E930D560FAC0CD308&s=8rjB0BgXhL-
q1XicqCKmosJ8ji0&o=s.wwsto.wre 
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I 

Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg. 

Upprättad av: Daniele Coen, avdelningschef Skydd mot olyckor, 2022-10-17. 

 

Samtliga uppgifter i aktuell handling relaterad till räddningstjänstens myndighetsutövning samt sotning 

(rengöring) och brandskyddskontroll är fastställda av Direktionen för Räddningstjänsten Östra 

Skaraborg D § 106, 2022-10-27 samt antagna av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige. 

Organisation Datum för antagande Referens till beslut 

Skövde kommun, kommunfullmäktige   

Lidköpings kommun, kommunfullmäktige   

Mariestads kommun, kommunfullmäktige   

Vara kommun, kommunfullmäktige   

Tibro kommun, kommunfullmäktige   

Hjo kommun, kommunfullmäktige   

Töreboda kommun, kommunfullmäktige   

Karlsborgs kommun, kommunfullmäktige   

Grästorps kommun, kommunfullmäktige   

Essunga kommun, kommunfullmäktige   

Gullspångs kommun, kommunfullmäktige   

 

 

 

Avgifterna gäller tills vidare från och med 2023-01-01. 

 

Revideringar 

Datum:   Reviderad av:   Kommentar:  
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1 Inledning 

Detta dokument beskriver avgiftshantering för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg. 

I dokumentet görs skillnad mellan avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning och avgifter för 

myndighetsutövning som genomförs genom upphandlade entreprenörer, ex. rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll i vissa kommuner. 

När förbundet utökas med fyra ytterligare medlemskommuner behöver timavgiften för 

räddningstjänstens myndighetsutövning, tillsammans med modell för hur den räknas upp årligen, 

fastställas i dessa fyra kommuner för att vara gällande. Det görs ingen förändring av hur timtaxan är 

beräknad i nuläget utan det får göras längre fram när det förbundet i sin nya form har satt sig. 

Befintliga taxekonstruktioner för taxor gällande räddningstjänstens myndighetsutövning behöver 

revideras med hänsyn till förändrade förutsättningar i myndighetsutövningen och styrande lagstiftning. 

Dessa taxekonstruktioner måste också fastställas av samtliga medlemskommuner för att vara gällande. 

Taxor för sotning och brandskyddskontroll är sedan tidigare fastställda i respektive kommun, både i 

befintliga och tillkommande medlemskommuner, och förändras inte på grund av att förbundet utökas 

med fler medlemskommuner. Då beslut gällande taxor för ett förbund i en medlemskommun kan 

påverka de andra medlemskommunerna antas samtliga taxor och taxekonstruktioner för sotning och 

brandskyddskontroll på nytt inför att förbundet utökas med tillkommande medlemskommuner från och 

med 2023-01-01.  

1.1 Bakgrund 

Avgifter får tas ut för myndighetsutövning, när stöd för det finns i lagstiftningen. Syftet med avgifterna 

är att täcka de kostnader som uppkommer för att bedriva den avgiftsbelagda verksamheten.  

Självkostnadsprincipen är gällande, dvs. myndigheten får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot 

kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som myndigheten tillhandahåller. Självkostnadsprincipen 

syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon 

betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är en 

målsättningsprincip som innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Det innebär inte 

att avgifterna aldrig får överstiga kostnaderna. Det totala avgiftsuttaget får dock inte under en längre tid 

överstiga de totala kostnaderna för verksamheten. Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver 

externa kostnader, alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas 

med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och utrustning, 

försäkringar med mera Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och 

administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och 

administrationskostnader räknas också med. 

Även likställighetsprincipen är gällande, dvs. myndigheten ska behandla sina medlemmar lika, om det 

inte finns sakliga skäl för något annat. Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa 

kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. 

Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller 

att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Myndigheten 

får till exempel inte ta ut andra avgifter av stora företag än av små företag för samma handläggning. 

Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget 

hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. 

Kommunalförbund är likställt med kommun i ovanstående. Sammanfattningsvis får inte 

räddningstjänsten göra någon ekonomisk vinst på avgiften eller att avgiften är så låg att avgiftsbelagd 

verksamhet subventioneras av skatteintäkter.  

Avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning är lika i samtliga medlemskommuner, vilket 

innebär att till exempel kostnader för transporter är lika oavsett hur långt från brandstationen en 
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verksamhet befinner sig. Avgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll skiljer mellan de 

olika distrikten (kommuner) baserat på resultatet av genomförda upphandlingar av tjänstekoncessioner.  

1.2 Syfte 

Följande dokument syftar till att beskriva och förtydliga för allmänheten och förbundets medarbetare 

vilka avgifter som tas ut för myndighetsutövning samt hur de hanteras gällande ex. konstruktion och 

uppräkning. 

2 Timavgift 

För myndighetsutövning har en timavgift tagits fram. Avgiften tar hänsyn till verksamhetens kostnader 

för exempelvis lön, lokaler, fordon, utrustning, skyddskläder, registerhållning, osv.  

2.1 Timavgift för räddningstjänstens myndighetsutövning 

Timavgift för räddningstjänstens myndighetsutövning är sedan tidigare fastställd av förbundets 

nuvarande medlemskommuner med hjälp av beräkningsanvisningar från Sveriges kommuner och 

regioner, SKR, och räknas upp årligen enligt fastställt index.  

Timavgiften för år 2022 är 966 kr och för år 2023 är timavgiften 1022 kr.  

Tabell 1: Gällande beslut om timavgift inom förbundet 

Organisation Datum för antagande Referens till beslut 

Skövde kommun, kommunfullmäktige 2017-12-11 KF § 146/17 

Mariestads kommun, kommunfullmäktige 2017-12-11 KF § 105 

Tibro kommun, kommunfullmäktige 2017-11-27 / 2017-12-18 KF § 134 / KF § 150 

Hjo kommun, kommunfullmäktige 2017-11-09 KF § 91 

Töreboda kommun, kommunfullmäktige 2017-11-27 KF § 121 

Karlsborgs kommun, kommunfullmäktige 2017-10-30 KF § 150 

Gullspångs kommun, kommunfullmäktige 2017-11-27 KF § 181 

2.2 Timavgift för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

Timavgift för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll är sedan tidigare fastställd av respektive 

kommunfullmäktige i förbundets nuvarande och tillkommande medlemskommuner, efter 

rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner, SKR, och räknas upp årligen efter 

”Sotningsindex”, som tas fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR. För timavgift samt 

taxekonstruktioner för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i respektive kommun, se bilaga 2 

och 3. 

3 Redovisning av avgifter för allmänheten 

Samtliga avgifter för myndighetsutövning redovisas för allmänheten i taxetabeller, taxetabeller för 

räddningstjänstens myndighetsutövning finns under rubrik 8 och taxetabeller för rengöring (sotning) 

och brandskyddskontroll finns i bilaga 2 och 3. Taxetabeller finns att tillgå på räddningstjänstens 

hemsida samt för upphandlade tjänster även hos upphandlade entreprenörer. Taxetabeller i dokumentet 

revideras årligen efter uppräkning av timavgift enligt kapitel 5.  
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4 Fastställande av avgifter och taxekonstruktioner 

Samtliga avgifter och taxekonstruktioner är fastställda av kommunfullmäktige i respektive 

medlemskommun och gäller tills vidare från och med 2023-01-01.  

5 Ändring av avgifter 

Timavgiften för räddningstjänstens myndighetsutövning räknas upp årligen efter ”Prisindex kommunal 

verksamhet (PKV)”, som tas fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR.  

Timavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll räknas upp årligen efter ”Sotningsindex”, 

som tas fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR. 

Beslut om uppräkning av timavgift, enligt ovanstående index, delegeras till Direktionen för 

Räddningstjänsten Skaraborg. 

Övriga ändringar av avgifter eller taxekonstruktioner beslutas av kommunfullmäktige i respektive 

medlemskommun. 

5.1 Avsteg från avgift 

Beslut om avsteg från fastställd avgift, i enstaka fall, tas av enhetschef eller avdelningschef inom 

Räddningstjänsten Skaraborg för enhet eller avdelning där myndighetsutövningen ingår alternativ av 

förbundsdirektören. 

6 Betalning av avgift 

Avgift betalas av den som söker tillstånd, av den där tillsynen genomförts eller av den som beställt en 

annan tjänst. Betalning sker mot faktura efter fastställt beslut i myndighetsärenden eller efter utförd 

tjänst.  

Betalas inte avgift senast, i fakturan angiven förfallodag, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 

(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 

7 Taxekonstruktioner 

7.1 Räddningstjänstens myndighetsutövning 

Taxekonstruktionen för räddningstjänstens myndighetsutövning, tillsyn och tillstånd, består av en fast 

grundavgift och en rörlig timavgift. Den rörliga timavgiften debiteras per påbörjad halvtimme. Båda 

avgifterna grundas på en tidsenhet som multipliceras med den gällande timavgiften, vilket innebär att 

avgifterna påverkas av timavgiftens årliga uppräkning. Nedan framgår hur avgifterna är fördelade, för 

tillsyns- respektive tillståndsärenden. Taxetabeller presenteras i kapitel 8 och beräkningsunderlag 

framgår i bilaga 1. Taxekonstruktioner följer anvisningar från Sveriges kommuner och regioner, SKR. 

Syftet med kombinationen fast grundavgift och rörlig timavgift är att de delar av ett ärende som är 

oberoende av den enskilde ska vara lika för alla och de delar av ett ärende som är beroende av den 

enskilde ska skilja sig åt från fall till fall.  

Olika tillsynsobjekt har olika förutsättningar. Fastigheter, verksamheter och hantering av brandfarlig 

eller explosiv vara skiljer i komplexitet och omfattning samt hur de sköts. Det är rimligt att kostnader 

som beror på detta finansieras av den det berör och inte fördelas på samtliga berörda av 

myndighetsområdet. Exempelvis tar ett ärende generellt kortare tid att hantera i en mindre verksamhet 
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än i en stor. Ett tillsynsärende för en verksamhet som sköter sitt brandskydd eller sin hantering av 

brandfarlig eller explosiv vara på ett bra sätt går fortare att hantera än för en verksamhet som inte gör 

det. På samma sätt går ett tillståndsärende snabbare att hantera om underlaget i ansökan är komplett från 

början än vad det gör om ansökan måste kompletteras en eller fler gånger. Sammanfattningsvis kan 

sägas att den enskilde betalar för den tid som aktuellt ärende tar hos myndigheten. Det får också följden 

att de enskilda som sköter sitt brandskydd eller sin hantering av brandfarliga och explosiva varor på ett 

bra sätt premieras genom att de får en lägre kostnad för tillsyn då ärendet kan hanteras snabbare. 

Detsamma gäller de som lägger ner tid på sina förberedelser och skickar in en fullständig och komplett 

ansökan för tillstånd redan från början. 

7.1.1 Tillsyn 

Grundavgift tas ut för de delar av ett tillsynsärende som tar lika lång tid att hantera för olika 

fastigheter/verksamheter/anläggningar. Exempel på kostnader som grundavgiften täcker och vad de 

innebär redovisas nedan. 

• Förberedelse - bokning av tillsyn med fastighetsägare och nyttjanderättshavare, utskick av 

kallelse/bokningsbekräftelse för tillsyn, inhämtning och inläsning av fakta kring 

fastighet/verksamhet. 

• Restid - genomsnittlig restid för att genomföra ett tillsynsbesök inom räddningstjänstens 

medlemskommuner. 

• Uppföljning – genomsnittlig tid för efterkontroll för verifiering att förelagda åtgärder har vidtagits 

samt tid för att hantera yttranden i överklagningsärenden. 

Timavgift per påbörjad halvtimme tas ut för de delar av ett tillsynsärende som tar olika lång tid att 

hantera för olika fastigheter/verksamheter/anläggningar. Exempel på kostnader som debiteras med 

timavgift och vad de innebär redovisas nedan. 

• Tillsynsbesök – tid som åtgår för tillsynsbesöket. 

• Efterarbete – författande av tjänsteanteckning, kommunicering, författande av föreläggande, 

kvalitetsgranskning, registrering av ärendet. 

7.1.2 Tillstånd 

Grundavgift tas ut för de delar av ett tillståndsärende som tar lika lång tid att hantera för olika sökande. 

Exempel på kostnader som grundavgiften täcker och vad de innebär redovisas nedan. 

• Start av ärende – registrering av ärende, upprättande av ärende, fördelning av ärende. 

• Restid – genomsnittlig restid för att genomföra platsbesök. 

• Efterarbete – upprätta beslut och kvalitetsgranskning, uppföljning av beslut, kommunicering. 

• Avslut av ärendet – gallring, arkivering. 

Timavgift per påbörjad halvtimme tas ut för de delar av ett tillståndsärende som tar olika lång tid att 

hantera för olika sökande. Exempel på kostnader som debiteras med timavgift och vad de innebär 

redovisas nedan. 

• Beredning av ärendet – inläsning av dokumentation, tekniska villkor, underhandskontakter, tid 

för platsbesök. 

7.2 Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

Taxekonstruktion för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, består av grundavgift, objektsavgift 

och rörlig timavgift. För de vanligaste objekt som utsätts för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll finns grundavgifter och objektsavgifter framtagna. För övriga objekt används rörlig 

timavgift. Grundavgiften täcker kostnader för inställelse och objektsavgift täcker kostnaden för det 

arbete som genomförs, dvs. arbetstid och kostnad för utrustning, osv. Den rörliga timavgiften debiteras 

per påbörjad halvtimme. 
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8 Taxetabeller för tillsyn och tillstånd 

1 Taxor för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

 

Avgift 

1 Grundavgift tillsyn LSO 

- timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete tillkommer 

5 110 kr 

2 Timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete 1 022 kr 

 

2 Taxor för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

 
Avgift 

1 Grundavgift tillsyn LBE  

- timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete tillkommer 

5 110 kr 

2 Timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete 1 022 kr 

 

3 
Taxor för samordnad tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt  

lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
 

Avgift 

1 Grundavgift samordnad tillsyn LSO & LBE 

- timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete tillkommer 

7 154 kr 

2 Timtaxa för tillsynsbesök och efterarbete 1 022 kr 

 

4 Taxor för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
 

Avgift 

1 Tillståndsansökan gällande hantering av brandfarlig eller explosiv vara 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 

5 110 kr 

2 Tillståndsansökan gällande överföring av explosiv vara 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 

2 555 kr 

3 Godkännande av föreståndare och/eller deltagare 2 555 kr 

4 Redaktionell ändring av befintlig tillstånd 2 044 kr 

5 Avslag av tillståndsansökan 

- timtaxa för beredning av ärendet tillkommer 

2 555 kr 

6 Timtaxa för beredning av ärendet 1 022 kr 
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1. Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avseende 

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och  

lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), version 2, Sveriges 

Kommuner och landsting, SKL, 2016-12-09. 

Handlaggningskostnad-per-timme-LSO-LBE-Berakningsmall-verII.xlsx (live.com) 

2. Handledning till underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala 

taxor avseende lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor 

version 2, Sveriges Kommuner och landsting, SKL, januari 2017. 

3. Handlaggningskostnad-per-timme-LSO-LBE-Handledning-verII.pdf (skr.se)  

 

4. Timtaxa, taxetabeller LSO och LBE, Sveriges Kommuner och landsting, SKL. 

Taxetabeller-LSO-LBE-Timtaxa.xlsx (live.com) 

 

5. Underlag för konstruktion av LSO- och LBE-taxor, version 2, Sveriges Kommuner och 

landsting, SKL, december 2016. 

Underlag för konstruktion av LSO- och LBE-taxor (skr.se) 

 

 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fskr.se%2Fdownload%2F18.1f376ad3177c89481f75fa53%2F1615973777614%2FHandlaggningskostnad-per-timme-LSO-LBE-Berakningsmall-verII.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fskr.se%2Fdownload%2F18.1f376ad3177c89481f75fa86%2F1615973865969%2FTaxetabeller-LSO-LBE-Timtaxa.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://skr.se/download/18.1f376ad3177c89481f75fa6a/1615973809545/Underlag-konstruktion-av-LSO-och-LBE-taxor-verII.pdf


BILAGA 1 - Beräkning av taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 

Beräkning av taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 

Generella uppgifter 

Beräkningsunderlaget gäller för samtliga medlemskommuner i kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Skaraborg för myndighetsområdena lag om skydd mot olyckor, LSO, och lag om brandfarliga och 

explosiva varor, LBE. Aktuella beräkningar gäller för år 2023. 

Handläggningskostnad per timme 

Handläggningskostnaden för myndighetsområdet uppgår för år 2023 till 1022 kr/timme. 

Tillsyn  

Grundavgiften för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor eller tillsyn enligt lag om brandfarliga och 

explosiva varor uppgår för år 2023 till 5 110 kr. Grundavgiften för samordnad tillsyn enligt lag om skydd 

mot olyckor och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor uppgår för år 2023 till 7 154 kr. 

I grundavgiften för tillsyn ingår de moment som redovisas nedan med redovisad tid och kostnad. Övriga 

ingående moment debiteras rörligt. 

 Förberedelse Restid Uppföljning Tillsynsbesök Efterarbete Total tid  Avgift  

Tillsyn LSO eller 

LBE 
1,5 tim 1,5 tim 2 tim Rörligt Rörligt 5 tim 5110 kr 

Samordnad 

tillsyn LSO och 

LBE 

2,5 tim 1,5 tim 3 tim Rörligt Rörligt 7 tim 7154 kr 

Tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE 

I grundavgiften för tillstånd ingår de moment som redovisas nedan med redovisad tid och kostnad. 

Övriga ingående moment debiteras efter den tid som åtgår per påbörjad kvart.  

 Start av 

ärende 
Restid 

Efter-

arbete 

Avslut av 

ärende 

Beredning 

av ärende 
Total tid Avgift 

Hantering av brandfarlig eller 

explosiv vara  
1 tim 1,5 tim 2 tim 0,5 tim Rörligt 5 tim 5110 kr 

Överföring av explosiv vara 1 tim - 1 tim 0,5 tim Rörligt 2,5 tim 2555 kr 

Godkännande av föreståndare 

och deltagare  
1 tim - 1 tim 0,5 tim Rörligt 2,5 tim 2555 kr 

Redaktionell ändring av 

befintligt tillstånd 
1 tim - 0,5 tim 0,5 tim Rörligt 2 tim 2044 kr 

Avslag av tillståndsansökan 1 tim - 1 tim 0,5 tim Rörligt 2,5 tim 2555 kr 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 2022-10-27 
 

 
 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 106 Avgifter för tillsyn och rengöring (sotning) inom Rädd-
ningstjänsten Skaraborg  
 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att räkna upp timavgiften för förbundets myndighetsutövning med Prisindex kommu-
nal verksamhet (PKV) till 1 022 kr för år 2023. 

att fastställa timavgift för år 2023, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av ti-
mavgiften för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg och skicka 
dessa, samt tillhörande underlag, till respektive medlemskommuns kommunfull-
mäktige för beslut om antagande. 

att fastställa befintlig timtaxa, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av ti-
mavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll inom Räddningstjänsten 
Skaraborg och skicka dessa, samt tillhörande underlag, till respektive medlems-
kommuns kommunfullmäktige för beslut om antagande samt, 

att paragrafen är omedelbar justerad. 

 

Bakgrund 

Enligt nuvarande riktlinjer gällande taxa för myndighetsutövning är uppräkning av tim-
taxan delegerad från respektive medlemskommun till Direktionen att fatta beslut om. Upp-
räkning av taxan ska göras med Prisindex kommunal verksamhet (PKV) som tas fram av 
Sveriges kommuner och regioner (SKR). PKV för 2023 är 5,8 % i september 2022. Tim-
taxan för 2022 är 966 kr och efter uppräkning med 5,8 % är timtaxan för 2023 1 022 kr.  

När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste förbundets taxor, taxekonstrukt-
ion samt modeller för uppräkning av taxor gällande myndighetsutövning antas av de nya 
medlemskommunerna. Det finns också ett behov att förändra taxekonstruktionen för rädd-
ningstjänstens myndighetsutövning gällande grundavgiften för de olika delarna i myndig-
hetsutövningen för att få bättre kostnadstäckning för de moment som är avgiftsfinansi-
erade.  

Samtliga nuvarande och tillkommande medlemskommuner har, sedan tidigare fastställda 
taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande rengöring (sot-
ning) och brandskyddskontroll som är antagna av respektive kommunfullmäktige och se-
dan har räknats upp årligen av respektive tidigare räddningstjänst enligt fastställ delegat-
ion. Det finns ingen anledning att ompröva dessa då de grundar sig i upphandlingar och på-
gående tjänstekoncessioner med gällande avtal som fortsätter under kommande år. Då an-
svaret för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll för respektive medlemskommun är 
delegerat till förbundet finns det en indirekt påverkan av verksamheten i en kommun på 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 2022-10-27 
 

 
 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

övriga kommuner, ex. kan påverkan ske om entreprenör inte uppfyller sitt åtagande. Av 
denna anledning är det viktigt att samtliga medlemskommuner i förbundet har vetskap om 
taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande rengöring (sot-
ning) och brandskyddskontroll i övriga medlemskommuner. Mot bakgrund av detta antas 
samtliga befintliga taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gäl-
lande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll på nytt av respektive kommunfullmäk-
tige för sin kommun. 

Ett förbund får inte fatta beslut om avgifter för myndighetsutövning vilket innebär att av-
gifterna fastställs av Direktionen och skickas sedan för antagande till respektive medlems-
kommun.  

Detaljerad information om ovanstående framgår i underlaget till ärendet.  

 

Underlag 

 Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg 

 

Beslut delges 

 Kommunfullmäktige i Skövde, Lidköping, Mariestad, Vara, Tibro, Hjo, Töreboda, 
Karlsborg, Grästorp, Essunga och Gullspångs kommuner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A V A N C E R A D  E L E K T R O N I S K  S I G N A T U R 2022-10-27

Detta dokument är digitalt signerat och har elektroniska underskrifter

För att kontrollera och verifiera alla elektroniska underskrifter,
använd tjänsten https://validate.ciceron.cloud

Applikation
Ciceron Document Signer 1 - PROD (backa2) 1.7.4.0 [TS-Sign]



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-10-28 
Dnr: KS 2022/00392   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Avgifter för tillsyn och rengöring (sotning) inom 
Räddningstjänsten Skaraborg  

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta timavgift för år 2023, 
taxekonstruktion samt modell för uppräkning av timavgiften för 
myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa befintlig timtaxa för år 2022, 

taxekonstruktion samt modell för uppräkning av timavgiften för rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll. 

Bakgrund 

Enligt nuvarande riktlinjer gällande taxa för myndighetsutövning är uppräkning 
av timtaxan delegerad från respektive medlemskommun till Direktionen att 
fatta beslut om. Uppräkning av taxan ska göras med Prisindex kommunal 
verksamhet (PKV) som tas fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR). 
PKV för 2023 är 5,8 procent i september 2022. Timtaxan för 2022 är 966 
kronor och efter uppräkning med 5,8 procent är timtaxan för 2023 1 022 
kronor.  
 
När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste förbundets taxor, 
taxekonstruktion samt modeller för uppräkning av taxor gällande 
myndighetsutövning antas av de nya medlemskommunerna. Det finns också ett 
behov att förändra taxekonstruktionen för räddningstjänstens 
myndighetsutövning gällande grundavgiften för de olika delarna i 
myndighetsutövningen för att få bättre kostnadstäckning för de moment som är 
avgiftsfinansierade.  
 
Samtliga nuvarande och tillkommande medlemskommuner har, sedan tidigare 
fastställda taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor 
gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll som är antagna av 
respektive kommunfullmäktige och sedan har räknats upp årligen av respektive 
tidigare räddningstjänst enligt fastställ delegation. Det finns ingen anledning att 
ompröva dessa då de grundar sig i upphandlingar och pågående 
tjänstekoncessioner med gällande avtal som fortsätter under kommande år. Då 
ansvaret för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll för respektive 
medlemskommun är delegerat till förbundet finns det en indirekt påverkan av 
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verksamheten i en kommun på övriga kommuner, ex. kan påverkan ske om 
entreprenör inte uppfyller sitt åtagande. Av denna anledning är det viktigt att 
samtliga medlemskommuner i förbundet har vetskap om taxor, 
taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll i övriga medlemskommuner. Mot bakgrund 
av detta antas samtliga befintliga taxor, taxekonstruktioner samt modeller för 
uppräkning av taxor gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll på 
nytt av respektive kommunfullmäktige för sin kommun.  
 
Ett kommunalförbund får inte fatta beslut om avgifter för myndighetsutövning 
vilket innebär att avgifterna fastställs av direktionen och sedan skickas för 
antagande till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-28 
 
Protokollsutdrag RÖS § 106/22 
 
Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
RÖS 
Miljö- och byggnadsnämnden 
  







 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-12-02 
Dnr: KS 2022/00265   
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 Administrativa enheten 
Daniel Bohman 

Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra sammanträdesdatum i december 2023 
från den 11 december till den 18 december. 

Bakgrund 

Under september månad 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om 
sammanträdestider i fullmäktige 2023. För december månad fastställdes att 
sammanträde skulle äga rum den 11 december. För att få en mer effektiv 
ärendeberedningsprocess föreslås att dock att denna tid ändras till den 18 
december 2023. 

Underlag för beslut 

Utredarens tjänsteskrivelse, 2022-12-02 

Daniel Bohman 
Handläggare   

Expedieras till: 
(Samtliga nämnder (via nämndsekreterarna)) 
(Samtliga förvaltningschefer) 
(Kultur- och fritidsavdelningen) 
(VänerEnergi) 
(Mariehus) 
(Revisionen) 
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